
EESTI JAHTKLUBIDE LIIDU LIIDUPÄEVA PROTOKOLL 

 

Kuupäev: 23.11.2010 

Koht: Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse 3. korruse klaassaal 

Algus: 16:00 

Delegaatide arv: 22 

Koosolekut juhatas Eesti Jahtklubide Liidu president Jüri Käo. 

 

Päevakord: 

1. Liidupäeva juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine 
2. Kokkuvõte juhatuse tööst 2010. aastal 
3. 2010. aasta eelarve täitmise prognoos ja 2011. aasta esialgse eelarve kinnitamine 

 
1. Liidupäeva juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine 

 
EJL president Jüri Käo tegi ettepaneku valida Liidupäeva juhatajaks Jüri Käo, 
protokollijaks Riina Ramst ning häältelugemiskomisjoni liikmeks Riina Ramst. 
 
Ettepanek kiideti heaks. 

 
Jüri Käo tutvustas Liidupäeva päevakorda. 
 

2. Kokkuvõte juhatuse tööst 2010. aastal 
 

Jüri Käo andis ülevaate juhatuse tööst 2010. aastal: 
EJL juhatus on 2010. aastal pidanud kokku 14 koosolekut. EJL liikmeskonda on 
käesoleval aastal lisandunud Ruhnu Jahtklubi, kes on endale eesmärgiks võtnud 
kohapealse purjetamiselu arendamise.  
Võistlusametnike programmi raames toimusid kevadel ametnikele koolitused ning 
sügisel atesteerimine. Litsenseeritud võistlusametnikke on Eestis praegu 27, suvel 
leidsid nad rakendust nii Eesti regattidel kui koduvetes toimunud rahvusvahelistel 
tiitlivõistlustel. Tagasiside regattide korralduse osas on olnud positiivne. Eesti 
võistlusametnike hulgas on nüüd esimene rahvusvahelise kategooria võistlusjuht 
(IRO) – Madis Ausman. Samuti on meil juba olemas rahvusvaheline kohtunik ja 
mõõtja.  
Treenerite kutsekomisjon käib koos kaks korda aastas, hetkeseisuga on atesteeritud 
purjetamistreenereid Eestis 44. 
Möödunud suvi oli teguderohke. Tänavu möödus 30 aastat Tallinnas peetud 
olümpiaregatist ning seda tähistasime suvel kolmede Eestis toimunud 
rahvusvaheliste tiitlivõistlustega – Laser EM juuni alguses ning Zoom8 MM ja Melges 



24 MM juulis-augustis. Võistluste läbiviimise tase oli kõrge, seda eeskätt tänu 
inimestele, kes pühendasid oma aega ja energiat nende korraldamisele. Tagasiside 
tiitlivõistlustele on olnud positiivne. Kuuendat korda peeti Olümpiapurjetamise Eesti 
karikavõistlusi ning kolmandat korda Avamere Eesti Karikat. Olümpiapurjetamise 
sarja karikaregatid on jõudnud ka DVD-le. 
Sportlike tulemuste poolest oli edukas aasta. Tugevaimad tulemused tegid Deniss 
Karpak ning Marjaliisa ja Elise Umb vastavalt maailma karikasarja 10. kohaga ning 
EM-i 7. kohaga, äramärkimist väärib ka Mati Sepa meeskonna esikoht X-41 MM-il.  
Tallinna Jahtklubi sai käesoleval aastal 100-aastaseks ning seda tähistati piduliku 
juubeliüritusega. 
EJL on Põhjamaade Purjetamisliidu aktiivne liige, liidu sügiskoosolek toimus seekord 
Tallinnas. Täna tegi EJL juhatus ka otsuse taotleda Põhjamaade Purjetamisliidult 2012 
Põhjamaade Noorte Meistrivõistluste korraldusõigust. 
Purjetamishooaja lõpetame 26. novembril Cafe Amigos, kus võtame hooaja kokku 
ning autasustame parimaid. 

 
3. 2010. aasta eelarve täitmise prognoos ja 2011. aasta esialgse eelarve kinnitamine 

 
Jüri Käo andis 2010. aasta eelarve täitmise prognoosi ning 2011. aasta esialgse 
eelarve tutvustamiseks sõna EJL peasekretärile Ott Kallasele. 
 
Ott Kallas andis ülevaate 2010. aasta eelarve täitmise prognoosist ning 2011. aasta 
esialgsest eelarvest: 
Tulude poolel tuleb riik omapoolsete toetustega toime ning 2010. aasta toetused 
peaksid laekuma plaanijärgselt. 2011. aastal jäävad riigi toetused tõenäoliselt samale 
tasemele. Eesti Olümpiakomitee toetustes EJL-ile on 2010. aastal võrreldes 
prognoosituga toimunud väike tõus tänu sellele, et saime läbi EOK Rahvusvahelise 
Olümpiakomitee solidaarsusstipendiumi Deniss Karpakile Londoni 
Olümpiamängudeks valmistumiseks. 2011. aastal peaks EOK toetus käesoleva aastaga 
võrreldes tõusma, kuid praegu oleme kirjutanud esialgsesse eelarvesse sisse sama 
summa, mis oli planeeritud 2010. aastaks, kuna meile teadaolevalt EOK 
olümpiaettevalmistuse toetuse real hetkeseisuga kindlat katet pole. Sponsorite osas 
on 2010 kinnitatud eelarvega võrreldes eelarve täitmises näha tõus, mis tuleneb Eesti 
Lootsi ja NG Investeeringute lisatoetustest. 2011. aasta sponsortoetuste osas 
hetkeseis väga hea ei ole. 2010. aastal olid EJL sponsoriteks Tallinna Sadam, Liviko, 
LTT, KSA, Nordecon, A. Le Coq, Eesti Loots, Matek ja NG Investeeringud. 2011. 
aastaks on eelkokkulepped Tallinna Sadama, Liviko, LTT, Mateki, Eesti Lootsi ja A. Le 
Coq’iga. Kindlasti teeme tööd 2011. aasta sponsormahu kasvatamiseks. Fondide osas 
on võrreldes kevadel kinnitatud eelarvega toimunud langus, kuna 
Hasartmängumaksu Nõukogus pole õnnestunud aastaprojekti osas positiivset vastust 
saada. Hasartmängumaksu laekumised pole paranenud ning Kultuurkapitali ja HMN 
juhtidega kohtudes toonitasime ka pigem vajadust finantseerida 2010. aastal Eestis 
toimunud suuri rahvusvahelisi tiitlivõistlusi. 2011. aastaks ei julge fondide toetuste 
reale prognoosida 2010. aastast suuremat mahtu. Muude tulude osas erilisi 
muudatusi toimunud pole. Tulude üldmaht on 2010. aasta lõpuks võrreldes kevadel 
kinnitatud eelarvega pisut suurenenud. 2011 tulude maht on praeguse nägemuse 
järgi käesoleva aastaga võrreldes 16% võrra väiksem. 



Kulude poolel on tegevuskulude osas pilt hetkel selline nagu kevadel ette nähtud. 
2011. aastal pole Eestis ette näha rohkem rahvusvahelisi tiitlivõistlusi kui 
jääpurjetamise juunioride MM ja EM. Eesti Karika regattide toetusi oleme 2011. 
aastaks 2010. aastaga  võrreldes vähendanud poole võrra. EJL juhatuse seisukoht on, 
et regatid tuleb läbi viia senisest enam klubide toel, kaasates rohkem vabatahtlikke. 
EJL poolt toetame endiselt meediatööga. Koondise kulude täitmise maht on 
plaanijärgne. 2011. aasta eelarves on kahanemine seotud sponsormahu seisuga, 
samuti ei suuda me garanteerida, et EOK oma kohustusi suudab täita. Püsikuludes on 
tõus seoses hooaja lõpetamise kulu lisandumisega, mida kevadel kinnitatud eelarves 
sellises mahus ei olnud. Reserv on kevadel kinnitatuga võrreldes väiksem seoses 
aastaprojektile HMN-ist toetuse mitte saamisega.  
Tulude osakaalus suuri kõikumisi ei ole, sponsorluse osa on vähenenud, muud osad 
suurenenud. Püüame siiski raskel ajal toetust juurde leida. 
Kulude osakaalus on pilt sarnane 2010. aasta prognoosi ja 2011 esialgse eelarve osas. 
 
Jüri Käo – töö sponsorluse suurendamise osas käib. Eesmärgiks on, et 
sponsorlusmaht ei oleks 2011. aastal 2010. aastast väiksem. Esialgne eelarve kajastab 
kokkuleppeid, täpsemaid numbreid näeme juba kevadel. 
 
Jüri Käo andis delegaatidele sõna küsimuste esitamiseks. 
 
Ants Väinsalu – kas tõesti oli kaalul see, kas toetatakse rahvusvahelisi tiitlivõistlusi või 
spordiprojekte? 
 
Ott Kallas – Kultuuriministeerium ning Tallinn 2011 SA soovisid meilt teada saada 
rahastamise prioriteete. Meie jaoks oli oluline tiitlivõistluste korraldusega hästi 
hakkama saada. 
 
Ants Väinsalu – purjetajad toovad Eestisse palju raha sisse, ei saa ühtmoodi panna 
kaalule rahvusvahelisi tiitlivõistlusi ja spordiprojekte. Eestisse ei tooda sugugi palju 
suuri tiitlivõistlusi sisse. 
 
Jüri Käo – rõhutan siinkohal veel, et tegemist on esialgse eelarvega. Loodame, et EOK 
muudab oma finantseerimise kriteeriume. Hetkel teevad nad tööd selle nimel, et 
saada endale riigieelarvesse eraldi rida ja tulla Hasartmängumaksu Nõukogu alt välja. 
 
Viktor Umb – koondise osas on 2011 esialgses eelarves näha 2010. aastaga võrreldes 
11% suurust langust, samas on tegemist olümpiamängude eelaastaga. Kas ei peaks 
prognoosima vähemalt 2010. aastaga võrdsel tasemel? 
 
Ott Kallas – reserv on vähenenud, sponsortoetuste osa 34% väiksem, kuid koondise 
kulu vähenemine on 11%. See tähendab, et suhteliselt läheb koondisele rohkem 
vahendeid. Mujalt ka rohkem kulude vähendamise võimalusi pole. 
 
Jüri Käo – peasekretär Ott Kallas on juhatuse ülesandel 2011. aasta esialgset eelarvet 
koostades olnud konservatiivne. Loodame, et reaalne pilt saab olema siiski erinev. 
 



Viktor Umb – kui raha tuleb eelarvesse juurde, kas on siis sihiks fokusseerida rohkem 
raha koondisele? 
 
Ott Kallas – oleme sponsorlused enamuses küsinud võistluspurjetamise arendamise 
projektile, mis sisuliselt on olümpiapurjetamise rahastamine. 
 
Jüri Käo – sponsorlusraha kanaliseerub koondise reale. Vaatame eelarvet Liidupäeval 
kaks korda aastas, praegu ei oleks korrektne panna sinna sisse ulmelisi ootusi. 
Sponsorlusega on hetkel raske seis. Lõplikud arvud selguvad kevadel. Püüame tuua 
kevadist Liidupäeva senisest varasemale ajale, et klubidel ja sportlastel oleks kergem 
hooaega planeerida. 
 
Marko Saarlaid – eelarves on märgitud seitse regatti. Kas need on noorte- või 
avamereregatid? 
 
Ott Kallas – suuremas mahus oleme toetanud olümpiapurjetamise regatte, 
väiksemad mahus avamereregatte. 
 
Marko Saarlaid – avamereregattidega saavad klubid omal jõul hakkama. Ettepanek on 
noorte regattide rahastamist suurendada. 
 
Ott Kallas – praegu analüüsime 2010. aasta võistlussarju. Finantspoole analüüsist 
peaks selguma, kuidas on regattide korraldamisega rahaliselt toime tuldud. 
Prioretiseerime noorte purjetamise toetamist. 
 
Ants Väinsalu – toetan ettepanekut. Leian, et toetused avamerepurjetamisse tuleks 
lõpetada. 
 
Jüri Käo – olen selle ideoloogiaga nõus. Avamereregattide toetus on ka seni olnud 
pigem sümboolne. 
 
Ott Kallas - tulevikus peame püüdma liikuda selle poole, et regatid tuleks endaga ise 
toime. Püüame parandada regattide kajastatust, toota meediamaterjale, et ka 
klubidel oleks kergem leida endale sponsoreid.  
 
Jüri Käo – EJL juhatus leiab, et noorteregati korraldamine peaks klubile olema eeskätt 
auasi. 
 
Marko Saarlaid – kui panna regattide finantseerimine klubide peale, siis peab 
arvestama, et ka vabatahtlike osas tuleb mingil hetkel piir ette ja inimesed ei ole 
enam nõus seda tegema. Klubidel on sponsoreid raske leida. Kas 2011. aastal on 
endiselt eesmärk võistlusametnike taseme tõstmine? Kas noorte võistlustel 
professionaalsete võistlusametnike ärakaotamine on ikka põhjandatud? Pigem peaks 
püüdma kokku hoida avamerepurjetamise poole pealt. 
 
Jüri Käo pani 2011. aasta esialgse eelarve kinnitamise hääletusele. 
 



 
Eelarve kinnitamise poolt oli 20 delegaati. 
 
Otsus: EJL 2011. aasta esialgne eelarve on kinnitatud.  

 
Jüri Käo andis EJL peasekretärile Ott Kallasele sõna ülevaate andmiseks ISAF 

aastakonverentsist. 

EJL peasekretär Ott Kallas tegi ülevaate ISAF aastakonverentsist: 

Lisaks minule osalesid ISAF aastakonverentsil Varustuse kontrolli alamkomisjoni liige ning 

Finn klassi peamõõtja Jüri Šaraškin ning Purjelaua ja lohesurfi komisjoni liige Andrus 

Poksi. Mõlemad on rahvusvahelises purjetamisringkonnas aktiivsed, kõrge autoriteediga 

isikud. Nende osalemine ISAF komisjonide töös on meie poolt oluline panus maailma 

purjetamisorganisatsiooni.  

Konverentsi põhiteemaks oli kevadel avaldatud ISAF Olümpiastrateegia, mis analüüsib 

purjetamise kui olümpiaala seisu ja praeguse kehva olukorra põhjuseid ning töötab välja 

suunad ja tegevused purjetamise populariseerimiseks. Purjetamist tuleks selle järgi 

muuta odavamaks, vähendades kulusid monotüüpklasside sisseviimise läbi. Samuti 

peaksid olümpiamängudel olema jahid atraktiivsemad, purjeregati formaati tuleks 

muuta, et seda oleks huvitav jälgida, distsipliinid peaksid kajastama erinevaid purjekaid. 

Olümpiaregatil peaksid võistlema nii ühemehe- kui meeskonnapurjekad, mitmekerelised 

jahid, purjelaud ja/või lohesurf. Põhjalikult arutati konverentsil reglementi 

olümpiadistsipliinide ja klasside valikuks. Põhiklasse hakatakse valima senisest varem – 

10 aastat enne OM-i. 6 aastat enne OM-i peaksid kõik distsipliinid olema otsustatud. 

Seeläbi kulud vähenevad ja saab pikemalt ette planeerida. ISAF-i Nõukogu tegi ka juba 

esialgsed 2016 OM-distsipliinide otsused, mais 2011 kinnitatakse need lõplikult. 

Esialgselt valiti distsipliinidest ära: 1. meeste ja naiste purjelaud või lohesurf; 2. 

ühemehepaat – mehed klass Laser Standard, naised klass Laser Radial; 3. skiff-tüüpi 

kahemehepaat – mehed klass 49er, naiste klass valimisel; 4. teine ühemehepaat 

raskematele purjetajatele – mehed klass Finn; 5. mitmekereline jaht – segapaatkond; 6. 

spinnakeriga kahemehepaat – segapaatkond klass 470, 7. kiiljaht – naised klass Elliot 6m. 

Välja jäid meeste kiiljaht ja teine naiste ühemehepaat kergematele purjetajatele.  

Andrus Poksi – vaidlused võtsid palju aega, kuid oluline oli suruda läbi strateegiline 

platvorm, mille alusel valikuprotsess toimub. Tehtud otsuseid suure tõenäosusega 

kevadel enam ei muudeta. 

Rein Ottoson – kas mais tehakse kindlasti lõplik otsus? 

Ott Kallas – mais 2011 peavad olema selged distsipliinid, mitte aga veel varustus ja 

klassid. Osadel distsipliinidel pandi küll ka juba klassid paika. Distsipliinid valitakse 6 

aastat ette, klass aga valitakse 2016 OM-iks alles 2012. aastal. 

 



Jüri Käo andis delegaatidele sõna täiendavates küsimusteks, ettepanekuteks ja 
sõnavõttudeks. 
 
Enn Tammaru – meediast on viimasel ajal kõlama jäänud, et purjetamises on 
toimumas kiire regionaalne areng. Kas liidus on ka seisukoht selles osas, millised 
sadamad on prioriteediks ja kuidas peaks sadamaid rannikul sündima? 
 
Jüri Käo – selliseid eelistusi meil täna ei ole. 
 
Enn Tammaru – aga kas oleks oluline selles küsimuses liidu tasandil kokku leppida või 
peaks initsiatiiv jääma klubidele? 
 
Jüri Käo – initsiatiiv on täna selles küsimuses klubidel, meie abistame nõuga. 
Merenduses ootan mina näiteks isiklikult, et võetaks ette Peipsi laevatatavaks 
muutmine. See oleks huvimerepurjetamise arendamise seisukohast väga oluline 
samm. 
 
Enn Tammaru – tahan toonitada seda, et keegi ikkagi Euroopa Liidu rahasid saaks 
ning sel teemal kaklusteks ei läheks. 
 
Jüri Käo – püüame omalt poolt nõu andes abiks olla. 
 
 
Jüri Käo tänas EJL juhatuse nimel kõiki delegaate ja luges Liidupäeva lõppenuks. 

 
 
 
Liidupäev lõppes kell 17:00. 

 
 
 
Protokollis: Riina Ramst 

 
 
 
Jüri Käo 
Eesti Jahtklubide Liidu president  
 


