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Koosolekut juhatas Eesti Jahtklubide Liidu (EJL) president Egon Elstein.

Päevakord:

1. 2013. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitori aruanne
2. Täpsustatud 2014. aasta eelarve kinnitamine
3. 2014 hooaja plaanide tutvustamine

EJL-i president Egon Elstein esitas EJL-i juhatuse poolt ettepaneku valida Liidupäeva 
juhatajaks Egon Elstein ja protokollijaks EJL-i peasekretäri assistent Riina Ramst.

Ettepanek kiideti heaks.

Egon Elstein tutvustas Liidupäeva päevakorda.

1. 2013. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitori aruanne

Egon Elstein andis ülevaate EJL-i 2013. aasta majandusaasta aruande juhtkonna 
tegevusaruandest ning audiitori järeldusotsusest. 
2013. aastal liitus EJL-iga Eesti Lohesurfiliit ja liikmeskond on nüüd 34-liikmeline, 
hõlmates 2500 mere- ja purjetamissõpra.
2013 kevadel koostati EJL-i arengustrateegia 2013-2016, mis kiideti heaks 2013 
kevadisel Liidupäeval ning on olnud aluseks juhatuse tegevusele.
2013 toimusid EJL Olümpiapurjetamise Eesti karikasari ja EJL Avamerepurjetamise Eesti 
karikasari. 
Meie sportlased osalesid mitmetel regattidel, tuues häid tulemusi ning EJL-i hooaja 
lõpetamisel neid ka autasustati. Meie parimate tegijatena võib välja tuua Karl-Martin 
Rammo, Deniss Karpaki, Lauri Väinsalu ning noortest Martin Õunapi. Ka meie 
avamerepurjetajad saavutasid 2013. aastal kõrgeid tulemusi, sealhulgas kolm medalit 
ORCi Euroopa meistrivõistlustelt: Sugar 2 kuldmedal, Katariina II ja Premium 
hõbemedalid. Premium saavutas lisaks X-41 Euroopa meistrivõistlustel hõbemedali. 
Jääpurjetajad olid samuti tublid - Monotüüp-XV Euroopa meistrivõistlustel said 
pronksmedalid Vello Jürjo ja Andres Laul. Ära tuleks märkida ka Jaanus Tamme start 
Mini Transat regatil, mis küll tehnilistel põhjustel pooleli jäi, kuid oli väga väärt 
ettevõtmine, ning Mati Sepa 20. koht Match Race maailma ränkingus.
Hooaja tippsüdmuseks olid augustis Tallinnas toimunud Finn klassi 
maailmameistrivõistlused, kus osales 30 riigist 86 sportlast ning esindatud olid maailma 
edetabeli 25 parimat meest. Võistlused viidi läbi väga kõrgel tasemel. 



EJL korraldas ka võistlusametnike koolitusprogrammi ning 2013. aasta lõpuks oli 
omistatud litsents 37 võistlusametnikule. 
Rahvusvahelise tegevuse poolel korraldati Eestis 2013 oktoobris Põhjamaade 
Purjetamisliidu aastakoosolek nig osaleti EUROSAF-i ja ISAF-i aastakonverentsidel ning 
ORC Congress'i tegevuses.
2013 hooaja lõpetasime Lennusadamas, sama on plaanis ka tänavu.
2013 olid meie toetajateks Vopak E.O.S., Liviko, Matek, Eesti Loots, NG Investeeringud, 
Marinepool, Eesti Olümpiakomitee, Kultuuriministeerium, Kultuurkapital ja 
Hasartmängumaksu Nõukogu. Suur tänu kõigile sponsoritele, kellest suurem osa on ka 
tänavu meie toetajate hulgas. 
Suur tänu ka kõigile regattide korraldajatele, klubidele, kes on purjespordi arendamise 
oma eesmärgiks võtnud, kõigile võistlusametnikele, komisjonide juhtidele ja liikmetele, 
EJL-i juhatuse liikmetele ja tegevtöötajatele.
EJL-i juhatuse liikmed 2013. aastal töötasu ei saanud. Töölepingu alusel oli tööl kaks 
töötajat, kelle töötasud koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksetega moodustasid 
33 158 eurot.
Audiitor Ilmar Tälli järeldusotsus on järgmine: meie arvates kajastab kaasatud 
raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt Eesti Jahtklubide Liit 
MTÜ finantsseisundit seisuga 31. detsember 2013 ning sellel kuupäeval lõppenud 
majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea 
raamatupidamistavaga. 
EJL-i juhatus on majandusaasta aruande läbi vaadanud ja esitab selle Liidupäevale 
kinnitamiseks.

Egon Elstein andis delegaatidele sõna küsimuste esitamiseks.

Tiina Maalinn – sooviks teada, miks aastaaruanne ja eelarve täitmise aruanne ei ole 
omavahel vastavuses. Ridu on keeruline omavahel kokku panna. Eelarve täitmise 
aruanne on lahti kirjutatud, aastaaruanne aga väga napisõnaline ning tulemiaruande 
olulised read ei ole seal piisavalt lahti kirjutatud. Oleks loogiline, et aastaaruanne järgib 
eelarvet ja eelarve täitmist, et need dokumendid oleksid võrreldavad. Näiteks eelarve 
täitmises on liikmemaksud 6135 eurot, aga aastaaruandes liikmetelt saadud tasud 29 
000 eurot. Need read ei lähe praegu omavahel kokku, aga peaksid kooskõlas olema. Ei 
taha väita, et mõni rida on vale, aga tuleviku mõistes tahaks öelda, et aastaaruanne 
peaks olema oluliselt rohkem lahti kirjutatud ja põhjalikum ning eelarve täitmisega 
vastavuses. Eelarve täitmise aruande võib panna ka aastaaruande juurde lisana. 
Lahtikirjutamist nõuab lausa raamatupidamisseadus, rääkimata sellest, et liikmed 
soovivad teada. EJL on avalik MTÜ, mitte salaorganisatsioon. 

Ott Kallas – aastaaruande kokkupaneku juures ei ole ise olnud, aga eelarve täitmisest 
peaks olema võimalik kõik vastused üles leida. See on dokument, mis on Liidupäevalt 
läbi käinud ja mille alusel igapäevaselt tegutseme. Liikmetelt saadud tasude seas 
sisalduvad aastaaruandes ka muud sissetulekud meie liikmetelt peale liikmemaksude, 
nagu mõõdukirjade tasud ning muud klubidelt laekunud tasud.

Egon Elstein – esitatud ettepanekuid võetakse edaspidi kindlasti arvesse. Majandusaasta 
aruanne on avalikkusele suunatud dokument, paraku on aga spordialaliidud omavahel 
mingil määral siiski konkurendid ning kõiki ridu väga põhjalikult seega me lahti ei kirjuta.
Liikmetele suunatud lisa on hea ettepanek.

Egon Elstein esitas Liidupäevale juhatuse poolse ettepaneku EJL-i 2013. aasta 
majandusaasta aruanne kinnitada.

Hääletamine
Poolt: 19
Vastu: 0
Erapooletuid: 0



Hääletamise hetkel oli kohal 19 delegaati.

Otsus: EJL-i 2013. aasta majandusaasta aruanne on Liidupäeva poolt kinnitatud.

2. Täpsustatud 2014. aasta eelarve kinnitamine

Egon Elstein andis EJL-i 2013. aasta eelarve täitmise ja 2014. aasta täpsustatud eelarve 
tutvustamiseks sõna EJL-i peasekretärile Ott Kallasele.
Tulude üldmahus meil 2013. aasta eelarve täitmises võrreldes kevadel kinnitatud eelarvega 
suurt muutust ei ole. Eesti Olümpiakomitee toetuse osas oli eelarve täitmine kinnitatud 
eelarvest oluliselt suurem seoses Deniss Karpakile alates juulikuust makstud Olympic 
Solidarity toetusega. Sponsorite toetuse rida on kevadel kinnitatust väiksem seoses Tallinna 
Sadama toetuse ärajäämisega. ORC mõõdukirjade tulu oli planeeritust märksa väiksem, 
samas ESTLYS mõõdukirjade tulu planeeritust oluliselt suurem. Muude tulude alla lisandusid 
kindlustuse vahendamise tulud ja Tallinn Race'i korraldamiseks laekunud tulud.
Tegevuskulud on eelarve täitmises suuremad kinnitatud eelarvest seoses osalemisega ISAF-i
aastakonverentsil Omaanis, mis osutus arvatust kulukamaks. Muud kulud olid kinnitatust 
märksa suuremad kindlustuse ja Tallinn Race'i kulude osas. Koondise kulude osas oli 
sportlaste toetus ligikaudu 5000 euro võrra suurem seoses eriprojektiga – osalemisega 
Santanderis Olümpia testvõistlusel, ning seoses Deniss Karpaki Olympic Solidarity 
stipendiumiga. Koondise püsikulu oli suurem seoses Marinepool'i sponsorluse 
äralangemisega ja sellest tulenevalt koondise riiete omal kulul väljaostmisega.
2014 täiendatud eelarves on riigi toetus suurenenud – liidu spordiprojektide toetus on 
tõusnud 4% seoses sellega, et oleme Eesti spordialaliitude pingereas Kultuuriministeeriumi 
mõõtetabelis kolmandal real. Rahastuses me kolmandal real pole, kuid tegeleme sellega, et 
sealgi kolmandale positsioonile liikuda. Sponsorite toetuse reale on lisandunud Vopak E.O.S. 
ja LTT ning rida on suurenenud 110%. Suurenenud on ka Eesti Olümpiakomitee toetus 
sesoses olümpiaettevalmistustoetuse ümberperiodiseerimisega. Kui varem oli aastaring 
kalendriaasta ning igal Olümpiale läheneval kalendriaastal suurenes toetuskoefitsient, siis 
nüüd algab aasta Olümpiamängude toimumise kuust ja lõppeb järgmiste Olümpiamängude 
toimumisajaga. Sellevõrra on aasta lõpus suurem toetus. Koondise toetus Eesti 
Oümpiakomiteelt on 9% suurem. Fondide ehk Kultuurkapitali ja Hasartmängumaksunõukogu
toetuses on tõus 7% seoses sellega, et loodame jõuda 2013 aastaprojektide toetusega 
samale tasemele ning lisaks oleme mõlemast fondist saanud toetuse jääpurjetamise 
aastaprojektile. 
Kulude poolel on tegevuskuludes väike tõus EJL Olümpiapurjetamise Eesti Karika regattide 
toetamise mahus seoses sellega, et sarja on lisandunud uute klassidena Formula ja Formula 
Kite. Sihtotstarbeliste toetuste osas on lisatoetuse saanud Eesti Optimist Klassi Liit EJL-i 
eelarve kaudu. Koondise kulu on tervikuna suurenenud 15%, mis tuleneb klasside 
treeningute kuludest, mida organiseerib EJL-i spordidirektor. Püsikulu on sügisega võrreldes 
suurenenud 96% seoses reklaamiteenuse rea lisandumisega. Samuti on palgakulu tõusnud 
seoses spordidirektori palga lisandumisega.

Egon Elstein andis delegaatidele sõna eelarve kohta küsimuste esitamiseks.

Tiina Maalinn – mida sisaldab reklaamiteenus? Mida me varasemast rohkem saame?

Ott Kallas – see on seotud Vopak E.O.S.-i sponsorluse ja selle ettevõtte jaoks tehtava 
reklaamiteenusega.



Tõnis Kask – mis olid 2013. aastal valusad valdkonnad, mis hästi ei õnnestunud või 
ebaõnnestusid? Kas 2014 eelarves on neile natuke rohkem panustatud?

Ott Kallas – valupunktid olidki asjad, mis on nüüd eelarvesse juurde toodud – spordidirektori
palkamine EJL-i meeskonna juurde ja partnersuhete juhi kaasamine, et parandada 
meediatööd, treenerite väljaõpet, klasside koostööd, treeninglaagrite organiseerimist, mida 
kahe inimesega oli võimalik vaid väga piiratud mahus teha.

Egon Elstein – eelarve tulud jäid mõnevõrra täitmata seoses Tallinna Sadama ja Eesti Lootsi 
toetuste ärajäämisega.

Egon Elstein esitas Liidupäevale EJL-i juhatuse poolse ettepaneku EJL-i 2014. aasta 
täpsustatud eelarve kinnitada.

Hääletamine
Poolt: 19
Vastu: 0
Erapooletuid: 0
Hääletamise hetkel oli kohal 19 delegaati.

Otsus: EJL-i 2014. aasta täpsustatud eelarve on Liidupäeva poolt kinnitatud.

3. 2014 hooaja plaanide tutvustamine

Egon Elstein tutvustas 2014 hooaja plaane.
2014. aasta tegevustes toetutakse eelmisel aastal vastu võetud EJL-i arengustrateegiale.
Kavas on korraldada EJL Olümpiapurjetamise Eesti karikavõistlused, kuhu kuulub 8 regatti. 
Sarja on lisandunud kaks uut klassi: Formula ja Formula Kite.
EJL Avamerepurjetamise Eesti karikasarjale on EJL-i avamere komisjonis tehtud tänavu uus 
süsteem. Sarja punktiarvestusse kuulub kokku 35 regatti, eesmärgiks on soodustada meie 
paremate jahtide võistlemist välismaal rahvusvahelises konkurentsis, kuna seal saavutatud 
punktidega on võimalik Eesti pingereas paremaid kohti saavutada.
Eesti meistrivõistlused on kavas läbi viia kokku 66 klassis.
Endiselt toimub võistlusametnike koolitusprogramm ning treenerikutset omab meil täna 36 
purjetamistreenerit.
Talvel tuli jääpurjetamise Ice-Optimist klassi maailmameistrivõistlustel, kus oli 40 osalejat 7 
riigist, esimese 6 sisse 5 Eesti noorpurjetajat.
Jääpurjetamise DN klassi maailma- ja Euroopa meistrivõistlused korraldati ilmaolude tõttu 
Haapsalus, korraldus oli väga kõrgel tasemel ning Euroopa meistrivõistluste hõbedale tuli 
seal Vaiko Vooremaa.
Eesti purjetajad on juba osalenud ja osalevad ISAF-i Maailma Karikal ja EUROSAF-i Meistrite 
Karikal. Olümpiapurjetajatele on tänavu tähtsaim regatt Santanderis toimuvad 
maailmameistrivõistlused, kus jagatakse juba olümpiapileteid.
Ka korralduslikul poolel on uuendusi. Tulenevalt EJL-i arengustrateegiast, kus oleme võtnud 
endale ambitsioonika eesmärgi saada hästi rahastatud alaliiduks, on meie juures jaanuarist 
ametis partnersuhete juht Piret Salmistu. Ühelt poolt on tema tööks partnerite otsimine ning
teiselt poolt purjetamise parema kajastamise saavutamine meedias. Tulemused on ka juba 
näha olnud – nii Haapsalus toimunud jääpurjetamise maailma- ja Euroopa meistrivõistlused 
kui ka Mallorca Maailma Karika etapp said Eesti meedias korraliku kajastuse. 
Veebruarist on ametis spordidirektor Stefan de Vries. Projekti rahastajaks on käesoleva 



olümpiatsükli lõpuni Vopak E.O.S. Eesmärgiks on arendada Eesti purjetamist 
professionaalsema poole pealt, tuua üle Eesti purjetajaid kokku koos treenima, et sünniks 
rahvuslik koondis ja saaks koos harjutades rohkem kogemusi ning oleks võimalik ressursse 
ökonoomsemalt kasutada.

Egon Elstein andis enda tutvustamiseks sõna EJL-i partnersuhete juhile Piret Salmistule.

Piret Salmistu – soov on praegusest oluliselt rohkem panustada, kuid kahjuks napib selleks 
aega. Ametisoldud kuude jooksul on selgunud, et tööpõldu on palju ning tahe ja soov 
tegutseda on suur. Püüame Eesti purjetamist struktureeritud moel arendada.

Egon Elstein andis delegaatidele sõna Piret Salmistu töö osas küsimuste esitamiseks.

Margus Hiet – millal EJL hakkab aastaraamatut välja andma?

Egon Elstein – antud teemal on juba pikemat aega räägitud, tegemist on eelarvelise 
küsimusega. Partnersuhete juhi ameti eesmärk on EJL-i eelarveliste vahendite kasvatamine, 
et saaksime seeläbi rohkem uusi asju teha. Majandussurutise tagajärjena langes EJL-i 
eelarve olulisel määral ning 2013. aastal ka Tallinna Sadam ja Eesti Loots meid ei kahjuks 
toetanud. Peame saama ise oma liikmeskonnalt rohkem tulusid või leidma ettevõtteid ja 
organisatsioone, kes oleksid valmis panustama purjetamisse rahaliselt.

Margus Hiet – aastaraamat võib esialgu olla ka ainult elektroonne. Kes soovib purjetamisest 
ülevaadet saada, leiaks nii ühest kohast kõik tulemused.

Egon Elstein – plaanis on, kuid materjali kokkupanek on suur ja aeganõudev töö. Pireti 
töölevõtmine on hetkel eelarveväline tegevus, kuid tänu tema tegevusele peaksid tekkima 
täiendavad vahendid tema töö kompenseerimiseks. Kui neid vahendeid eelarvesse ei leita, 
on õnneks olemas ka ettevõte, kes on valmis antud kulud katma. Noortespordilt selleks raha
ära ei võeta.

Egon Elstein andis enda tutvustamiseks sõna EJL-i spordidirektorile Stefan de Vries'ile.

Stefan de Vries – alustasin oma tööd veebruaris ning minu eesmärgiks on luua nii 
treeningprogramm kui treenerite koolitamise programm, et saavutada treenerite arvu kasv 
ja taseme tõus ning tuua juurde rohkem ja paremaid purjetajaid ning parandada tulemusi. 
Selleks organiseerin ma treeninglaagreid ühepaatidele, purjelaudadele ning tulevikus ka 
mitmekerelistele jahtidele. Minu siht on tuua eksperte kaasates ja treeninglaagreid 
korraldades juurde teadmisi nii Eesti purjetamisse kui sporti üldisemalt ning neid teadmisi 
levitada riiklikul tasemel ehk kõigi purjetajate ja klubide hulgas. Suurema tõhususe 
saavutamiseks on eesmärgiks korraldada ühiseid treeninglaagreid suure arvu purjetajate 
osalusel ning saavutada klubide vahel suurem koostöö. Plaanis on ka külastada kõiki Eesti 
klubisid. Küsimuste korral võib alati e-posti või telefoni teel ühendust võtta.

Egon Elstein andis delegaatidele sõna Stefan de Vries'i töö osas küsimuste esitamiseks.

Delegaatidel küsimusi ei olnud.

Egon Elstein juhatas sisse EJL-i arenduskomisjoni visiooni tutvustamise.
Arenduskomisjon on käinud suuremates klubides tutvustamas oma nägemust EJL-i edasiste 
arengusuundade osas. Meie eesmärk on aga kindlasti arendada purjetamist ka väiksemates 
kohtades. Täna näiteks tegi juhatus otsuse võtta EJL-i liikmeks vastu Nõuni Purjeklubi, kellel
on olemas paadid ning liikmeskond, kuid hetkel jääb puudu treenerioskustest. Meie silmis on



väga oluline üle-Eestiline purjetamise arendamine. 
Käesoleval aastal on meie purjetajad juba saavutanud väga tea tulemuse Melges 24 klassi 
Euroopa meistrivõistlustel, kus jaht Lenny tuli amatööride arvestuses 1. kohale. Match Race 
maailma edetabelis on Mati Sepp tõusnud 18. kohale. Võib öelda, et meie purjetajad on 
maailma mastaabis nähtavad. 
Eelmisel aastal EJL-i arengustrateegia koostamise käigus tehti ettepanek luua EJL-i juurde 
arenduskomisjon, mis tegeleks tulevikku suunatud teemadega. Sügisest alates tegutsevat 
komisjoni juhib Piret Salmistu ning selle liikmeteks on veel Andrus Poksi, Arnout Lugtmeijer, 
Lauri Väinsalu, Jaanus Tamme ja Paavo Pettai. Komisjoni mõningaid mõtteid on juba käidud 
tutvustamas klubides ning eesmärgiks on suurendada purjetajate panust Eesti purjetamise 
arengusse.

Egon Elstein andis EJL-i arenduskomisjoni visiooni tutvustamiseks sõna komisjoni liikmele 
Jaanus Tammele. 
Mõnda aega juba on toimunud arutelu EJL-i nime muutmise üle, kuid arenduskomisjoni 
seisukoht on, et nime ei ole mõtet muuta, kui sisu ei muutu. Eesmärk pole teha 
revolutsiooni vaid viia platvormi EJL-i näol uuele tasemele.
Komisjoni eesmärk on vaadata üle EJL-i liikmelisuse struktuur ja organisatsiooni enda 
struktuur, et püüda selgitada, kuidas seda tugevalt üles ehitada, et liikmed tunneksid, et neil
on olemas katusorganisatsioon. 
EJL-il on kokku 33 liiget. Liikmemaksudest kogutav summa on aastas 6135 eurot, mis teeb 
ligikaudu 500 eurot kuus. Antud olukorras tekib küsimus, kuidas taoline ainult toetustele 
üles ehitatud organisatsioon saab üldse jätkusuutlikult toimida. Kui mõni sponsor mingil 
põhjusel kaob, ei ole enam võimalik organisatsiooni inimesi palgata.
Kogukond, keda EJL peaks toetama, on üsna killustatud. Ainuke nähtav struktuur on praegu 
klasside püramiid, mis olümpiapurjetamise poolelt on igati sobiv. Samas, seal on toodud 
välja jahiklassid, kuid püramiid ei ole siiski edasiviiv, kuna selle tipp on terav - seal saab 
ainult tegevuse ära lõpetada või tagasi alla liikuda. Olümpiapurjetamisega tegeletakse aga 
tegelikult juunioride tasemel ning täiskasvanud tegelevad juba muuga. Avamerepurjetamise 
teemadega tegeleb küll EJL-i avamere komisjon, kuid see valdkond tuleks samuti lisada 
ühtsesse struktuuri, samuti hobipurjetamine kui üldse suurim osa purjetamisest, ning 
jääpurjetamine, mis on küll väikseim osa, kuid väga oluline, kuna võimaldab aastaringset 
kommunikatsiooni. 
Tervikkontseptsioon võib olla olemas, aga see ei ole jõudnud liikmeteni. Puudub ülevaade 
kogukonnast kui tervikust, sellest kui palju on tegelikult Eestis potentsiaalseid liidu liikmeid, 
milline on nende regionaalne paiknemine ning kuhu täpselt ressursse suunata. Purjetamise 
kogukond ja selle potentsiaal on tegelikult väga suur, kuna alaga saab tegeleda 
põhimõtteliselt terve elu. Kogukond tuleb aga esmalt üles leida ja sellega tegeleda. 
Kogukonna võib lahterdada järgmiselt: lapsed, kes reeglina alustavad Optimistiga, 
svertpaadid, olümpiaklassid, kiiljahid (inshore, offshore, ookeanipurjetamine). Maht, kus on 
EJL-il potentsiaal ja kust toetajaid leida jaguneb: rohujuuretasand; võistlusklassid, 
svertpaadid; hobipurjetajad; jääpurjetamine. Fookus on praegu suunatud Olümpiale, mis on 
väike osa, mängides küll olulist rolli kommunikatsioonis ja toetustes, kuid tegelikult peaks 
vaatama kogupilti. Tuleb tegeleda kõigi kogukonna valdkondadega kompleksselt ja võrdselt. 
Kommunikatsiooni fookuses peab olema nii rohujuuretasand (tuua võimalikult palju inimesi 
purjetama) kui tipp-purjetamine (eeskujud). EJL-i osa on tagada kogu süsteemi, tegeleda 
nende kahe tasandi vaheosaga, et hoida kogukonda kasvamas.
Struktuuriliselt peaks purjetamisliidu poolt olema esindatud järgmised valdkonnad, et liidult 
saaks midagi nõuda ja liit saaks ka vastu anda (praegu nõutakse palju ning klubid on 
sisuliselt tugevamad kui nende katusorganisatsioon): administratiivne pool (infovoog, 



infovahetus klubidega), õiguslik pool (load, litsentsid), kommunikatsiooni pool (spordis liigub
palju sponsorraha, kuid toetajatele tuleb ka midagi vastu anda – lisaks meediakajastusele 
pakkuda konkreetset toodet, brändi ülesehitus).
Rohujuuretasandi kasvatamiseks on oluline treenida, sealhulgas treenereid, tekitada 
kasvulava, kust tulevad lapsed, kes võistlevad ka rahvusvahelisel tasandil ning katta ära 
võistlemise pool. Need peaksid olema EJL-i olulised tegevusvaldkonnad, et ta kasvaks 
tugevaks katusorganisatsiooniks ja annaks klubidele seljatagust. Selleks on vajalik 
arendusjuht, kes pidevalt olukorda jälgib ja ideid annab. Struktuuris on vajalikud kaks 
poolust – inimesed, kes rohkem kontoris tööd teevad ning inimesed, kes töötavad nii-öelda 
lahinguväljal.
EJL-il on 33 liiget ja neilt saadakse 500 eurot kuus, mis on väga väike summa. Selle eest ei 
julgeks EJL-ilt tegelikkuses midagi küsida ega abi paluda. Liikmelisuse osa kasvatamiseks on
kaks võimalust: kas tõsta liikmemaksu või tekitada eraisikutest liikmed nagu on praegu 
näiteks Prantsusmaal ning ka mujal Euroopas, ehk muuta liikmeskond klubide põhisest 
eraisikute põhiseks. Liikmeteks võivad olla muidugi ka klubid ja alaliidud, aga oluline on, et 
eraisikud tunneksid end organisatsiooni liikmetena ning et organisatsioon neile midagi 
annaks. 
Edud, mida liit liikmeskonnale peaks andma ja mida liikmed tegelikult ootavad, on: tugev, 
selge ja toetav struktuur, administratiivtugi, infokeskuse funktsioon, tugi treeningutel ja 
võistlustel, olümpiakoondise finantseerimine, kommunikatsioonitugi, sümboolika 
kasutamine, koostöös väiksemate klubidega katusorganisatsiooni sponsorile erinevate 
võimaluste pakkumine. Isikud purjetamisliidu liikmetena saavad vastu: õiguse osaleda liidu 
poolt korraldatud võistlustel, õiguse kasutada liidu meediakanaleid, liit kuulub omakorda 
katusorganisatsiooni, mis annab tuge rohujuuretasandini välja (ISAF-i koolitused ja 
treeningud), erinevad soodustused (kindlustused, kaubandus, reisifirmad), mis moodustavad
kokku paketi, mille raames liidu üksikisikust liige saab alaga seotud eeliseid.
Kogukonna kasvatamiseks ja selles selge ning arusaadava struktuuri tekitamiseks peaks 
liikmelisuse ülesehitus olema läbi klubide (EJL-i liikmeks saab ainult läbi jahtklubi, 
samaaegselt võib muidugi olla mitme jahtklubi liige). Hääleõiguse probleemide 
ärahoidmiseks on eraisikutest liikmed toetajaliikmed ning hääleõiguse saavad klubid. 
Liikmemaks on erineva tasemega, hinnanguliselt 24 euro ringis aastas ehk 2 eurot kuus. 
Tulu EJL-ile oleks päris suur ning aitaks katta ära eelpool mainitud valdkonnad. Seeläbi 
saame selge struktuuri ja tugeva organisatsiooni, kes on võimeline rääkima läbi 
sponsoritega. Praeguses olukorras ei suuda organisatsioon ennast ise üleval pidada. 
Arenduskomisjon on valmis koostama antud ideede rakendamiseks ja elluviimiseks detailse 
tööplaani, kuid selleks soovime täna saada EJL-i liikmete aktsepteeringut.

Egon Elstein andis delegaatidele sõna Jaanus Tammele küsimuste esitamiseks.

Egon Mats – kas täna on olemas ülevaade, kui palju on meil klubides liikmeid, kes on 
potentsiaalsed 24 euro maksjad (100? 200? 300? 400?)? Tallinna Jahtklubis neid 50 ilmselt 
kokku ei saa, pigem on see arv 20-30.

Margus Hiet – sõltub, milliseid soodustusi selle eest vastu saab. Meie klubis on täna 
liikmemaks 30 eurot ja tõsta seda ei kannata. Kui sellest summast tuleb 24 eurot ära anda, 
ei jäägi suurt midagi järele.

Jaanus Tamme – liikmete edud peavad olema selgelt nähtavad ja pakutavad soodustused 
piisavalt huvitavad.



Margus Hiet – liikmeskonna baasi haldamine on päris suur kulu, millega täna ei ole 
arvestatud.

Marko Lilienthal – EJL-i põhieesmärk ongi pehmete väärtuste andmine, rahaga ei jõua liit 
sporti nagunii piisavalt toetada.

Kalev Vapper – liikmelisuse struktuuri muutmine aitaks suurel määral korrastada mõtlemist. 
Me ei tea täna tegelikult, kui palju on üldse purjetajaid. Kalevi Jahtklubil on 650 liiget, kuid 
lisaks on palju inimesi, kes küll käivad merel, kuid ei ole klubiliikmed. Vajalik oleks litsents, 
kasvõi ainult võistluspurjetajatele. Selge on, et kohustuse võtmise eest peab midagi ka 
vastu saama, balansi hoidmine on oluline. Purjetamisliidu liikmeks olemine peab olema 
väärtustatud ning iga purjetaja jaoks auasi.

Egon Mats – küsimus ei ole selles, et me ei tea, kui palju meil liikmeid on. Igal klubil on ka 
selliseid liikmeid, kes on vähem või üldse mitte aktiivsed. Nemad ei ole ilmselt valmis 24 
eurot maksma.

Kalev Vapper – purjetamisliidu ja klubi liikme staatus on seotud ehk purjetamisliidus on nii 
palju liikmeid kui erinevates klubides on kokku liikmeid.

Jaanus Tamme – selleks, et antud ideid ellu viia, peavad EJL ja jahtklubid koostööd tegema, 
klubid peavad kaasa tulema. Vastasel juhul ei ole asjal mõtet. Siis ei ole tegelikult liidul 
üldse mõtet. Liitu on vaja katusküsimuste, üldise purjetamispoliitika ning marketingiga 
tegelemiseks ehk selleks, milleks klubidel ei ole jõudu. Kui 24 euro maksmise eest saab 
vastu sponsorpaketi ehk on juures pehmed väärtused, on ka klubil lihtsam seda liikmemaksu
müüa. Praegu on küsimus selles, kas klubid on huvitatud või ei ole. Lõppkokkuvõttes on 
tegemist 2 euroga kuus.

Arnout Lugtmeijer – arenduskomisjoni eesmärk on leida võimalusi purjetamise kogukonna 
arendamiseks. Selleks, et arendada, on vaja raha ning raha saamiseks on vaja identiteeti. 
Identiteeti on keeruline luua, kui on kogum erinevaid organisatsioone, mis on EJL-i liikmed. 
On vaja selget pilti, mis on purjetamise kogukond, kes seda esindavad. Teatud mõttes on 
purjetamise arendamisel olnud edu, kuid samas on palju kasutamata potentsiaali ning 
korralikult treenerite ja infrastruktuuriga katmata noorte purjetamist. Suur katmata ala on 
14-15 aasta vanuste ning nende vahel, kellel on juba olemas raha paadi ostuks. Peame 
kollektiivselt toetama ning kogukonna kokku tooma, sealhulgas ühiselt treenima. Vaja on 
raha, identiteeti, assotsieerumist. Organisatsiooni ülesehitamist tuleb alustada alt. 
Purjetamise kogukond peaks olema purjetamise arendamisest ja hoidmisest huvitatud. On 
vaja isiklikku sidet liidu ja kogu purjetamise kogukonna vahel.

Egon Elstein – kui meil ei ole rahvuslikku purjetamisliitu, mis on ISAF-i liige, ei saa Eestis 
tegeleda võistluspurjetamisega ning meie sportlased ei saa osaleda rahvusvahelistel 
võistlustel. Meil on liitu vaja, kuid see peab vähemalt minimaalses variandis olema suuteline 
ennast ise üleval pidama. Kui tänases eelarves on büroo kulu ja kahe töötaja (ehk siis ilma 
spordidirektori ja partnersuhete juhita) töötasud koos maksudega aastas minimaalselt 40 
000 – 45 000 eurot, kuid liikmemaksudest saadav tulu vaid 6000 eurot, oleme me väga 
ohtlikus olukorras, kui peaks kaduma ära riigi, sponsorite või fondide tugi.

Jaanus Tamme – liidu igapäevane toimimine tuleb ära katta, unustades hetkeks igasugused 
toetused. 



Egon Elstein – arenduskomisjoni ettepanek on võimalus kogu Eesti purjetamist kaasates 
leida võimalus organisatsiooni ülalpidamiskulude katmiseks. Praegu saavad klubid liidult 
vastu oluliselt rohkem kui ise liikmemaksu näol liitu panustavad.

Margus Hiet – klubidele makstavate toetuste eraldajaks on riik, see pole EJL-i raha.

Egon Elstein – nende toetuste eraldamine on võimalik tänu liidu olemasolule.

Marko Lilienthal – EJL eraldab riiklikust noortespordi toetusest 95% klubidele ning liidu 
ülalpidamiseks jääb vaid 5%, kuigi viimane osa võib olla oluliselt suurem.

Egon Elstein – võimalike maksjate arvu hinnates võib öelda, et purjetamise kogukonnas on 
täna ligikaudu 2500 inimest, kellest võimalikke maksjaid 800-1000. Komisjoni küsimus on 
täna, kas antud teemaga võib edasi minna. Selge, et paljud detailid vajavad veel põhjalikku 
tööd.

Margus Hiet – liidul on üldkoosolek, kes on valinud juhatuse. Juhatus vastutab selle eest, et 
oleks olemas raha liidu toimimiseks. Vajadust maksta EJL-i ülalpidamiseks raha on klubi 
liikmetele raske selgitada, kuigi ilmselt mitte võimatu. Inimesed annavad täna klubides raha 
noorte purjetamise edendamiseks suhteliselt hea meelega, sest on selge, milleks seda raha 
kasutatakse.

Egon Mats – Tallinna Jahtklubi juhatus on küsimust arutanud. Teenused klubide liikmetele 
on kindlasti väga positiivsed. Kui purjetamise kogukond on suur, siis kindlasti saame edusid 
ning teenused on huvipakkuv asi. Tallinna Jahtklubi aga ei taha, et suur üksikliikmete arv 
kahandaks klubi tänaste liikmete osakaalu ja sõnaõigust. Nii võib kogu EJL-i juhtimine käest 
ära minna. Liidu nimevahetust me ei toeta, kuna sellel on pikad traditsioonid ning peale 
purjetajate on meil ka teised mereharrastajad. Kui leiame hea tasakaalu, võiks ettepanek 
meie arvates edasi areneda. Päevapealt aga ei ole võimalik midagi teha, tuleb liikuda 
tasapisi.

Kalev Vapper – Tallinna Jahtklubi nimes sisaldub sõna jahtklubi, mis viitab purjetamisele. 
Mina purjetajana näen hea meelega, et liidu nimeks on Eesti Purjetamisliit, mis koondab 
kõiki purjetajaid. Seal all on ka jääpurjetajad, treenerid, kohtunikud – kõik nad on seotud 
purjetamisega. Võõrale inimesele on keeruline selgeks teha, et Jahtklubide Liit ongi 
katusorganisatsioon, mis tegeleb purjetamise kui spordiala arendamisega Eestis. 
Purjetamisliidu nime all oleks kergem nii selgitada kui end sponsoritele müüa. Süsteemi 
korrastamine on vajalik.

Mikko Hedman – pakuks kompromissi: kogume enne raha ja tuleme nime küsimuse juurde 
paari aasta pärast tagasi. Kõigile on ühine meri ja loodus, merel saadav tunnetus ja loodus 
kui väärtus. Arendama peaks selle nimel, nimi on puhas semantika. Meil on vaja ühist 
eesmärki – areneda sinnapoole, kuhu otsustame. Nimi on teisejärguline.

Jaanus Tamme – liidu nime ja sümboolika vahetamiseks on vaja raha. Paneme kõigepealt 
süsteemi käima, et saaksime liikmemaksudest inimesed igapäevaselt tööl hoida ning 
vajadusel saab hiljem ka nime ära vahetada.

Jüri Sõber – uue süsteemi aluseks on see, et liikmete arv oluliselt suureneb. Eraisikule on 
olulisem saada purjetamisliidu liikmeks kui jahtklubide liidu liikmeks. Arenduskomisjoni poolt
klubis tehtud ettekandest jäi mulje, et jahtklubi liikmeks ja liidu liikmeks olemine tahetakse 
omavahel jäigalt siduda, mis tundub mulle natuke ohtlik. Meil on 110-aastane klubi ja 



kusagil ei ole kirjas, et meie klubi liikmed peavad olema ka liidu liikmed, sest vastasel juhul 
ei saa nad enam klubi liikmed olla.

Jaanus Tamme – on olnud erinevaid tööversioone ning lahenduseni jõudmiseks tuleb käia 
läbi erinevad võimalused ja inimestega arutada. On läbi käinud versioon liidu ja klubi 
liikmelisus jäigalt siduda, nagu Prantsusmaal. Praegu on meie küsimus, kas minna 
projektiga edasi või mitte, selle elluviimiseks on erinevaid võimalusi.

Egon Elstein – soovime saada seisukohta küsimusele, kas ollakse nõus liikuma edasi sellise 
tegevusega, et kaasata kõiki purjetajaid Jahtklubide Liidu liikmeskonda koos täiendava 
rahalise panustamisega, et liit oleks ülal peetud. Vastu otsitakse liikmetele soodustusi. Nime 
teemat ja muid detaile arutatakse järgmise Liidupäevani jääva poole aasta jooksul ning 
lõplik hääletus ja otsustamine oleks sügisesel Liidupäeval. 

Margus Hiet – me ei saa ettepaneku osas täna hääletada, kuna klubi juhatus ei ole seda 
arutanud.

Jaanus Tamme – täna ei otsustata konkreetsete liikmemaksude osas vaid selle osas, kas 
minna projektiga edasi.

Margus Hiet – EJL-i põhikirjas on kirjas, et on liidu liikmed ja toetajaliikmed. Liidu liikmeteks 
on klubid, kes tegelevad purjetamise ja meresõidu arendamisega. Tekib küsimus, kas 
klassiliidud ei peaks olema hoopis toetajaliikmed, mitte EJL-i hääleõiguslikud liikmed. Nad ei 
ole klubid.

Egon Elstein – antud küsimus ei ole meie tänane teema. Täna esitatud arenduskomisjoni 
visioonis oleksid eraisikud ilma hääleõiguseta toetajaliikmed.

Margus Hiet – vajalik oleks EJL-i põhikirja ülevaatamine.

Egon Elstein – põhikirja ülevaatamine käiks protsessiga koos.

Triin Sepp – kuidas defineerida klubi?

Margus Hiet – see arusaamine peaks olema EJL-i juhatusel.

Jaanus Tamme – küsime täna, kas on vastuvõetav, et liikmed peavad üleval oma 
katusorganisatsiooni.

Juhan Idnurm – EJL-i liikmed maksavad ka praegu liikmemaksu.

Jaanus Tamme – summa on 500 eurot kuus ning sellest ei ole võimalik organisatsiooni 
üleval pidada.

Juhan Idnurm – kui iga liige hakkab maksma 24 eurot aastas, kas siis klubide liikmemaks 
kaob ära?

Jaanus Tamme – ka klubid võivad endiselt EJL-i liikmed olla. 24 eurot on praegune 
ettepanek. Maksu osas võivad olla erinevad tasemed.

Juhan Idnurm – Eesti Finn Liidul on 8 liiget. Liit maksab juba praegu ligi 200 eurot aastas 
EJL-i liikmemaksu, iga liikme kohta tuleks siis veel 24 eurot otsa. Väiksemate klassiliitude 
jaoks on see probleem.



Jaanus Tamme – rõhutan, et praegu on küsimus siiski vaid, et kas liikmed peaksid üleval 
pidama katusorganisatsiooni ja kas komisjon läheb projektiga edasi.

Egon Elstein pani hääletusele ettpaneku minna edasi projektiga, mille kohaselt liikmeskond 
peab EJL-i üleval.

Hääletamine
Poolt: 18
Vastu: 0
Erapooletuid: 2

Otsus: EJL-i arenduskomisjonile on antud heakskiit minna edasi projektiga, mille kohaselt 
liikmeskond peab EJL-i üleval.

Egon Elstein tänas EJL-i juhatuse nimel kõiki osavõtjaid ja luges Liidupäeva lõppenuks.

Liidupäev lõppes kell 17:55.

Protokollis: Riina Ramst

Egon Elstein
Eesti Jahtklubide Liidu president 


