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

Päevakord:

1. 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitori aruanne
2. Täpsustatud 2015. aasta eelarve kinnitamine
3. 2015 hooaja alguse ülevaade ja 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. 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitori aruanne

Egon Elstein andis ülevaate EJL-i 2014. aasta majandusaasta aruande juhtkonna 
tegevusaruandest. 
2014. aastal astus EJL-i liikmeks Nõuni Purjeklubi ning aasta lõpu seisuga oli liidul 34 
täisliiget ja 1 toetajaliige (Eesti Mereakadeemia). 
2014 hooaeg kulges plaanipäraselt. EJL-i juhatus töötas 2013. aastal välja töötatud ja 
kinnitatud EJL-i arengustrateegiast 2013-2016 lähtudes. 
Hooaeg oli võistlustulemuste poolest edukas. Noorte- ja olümpiaklasside purjetajad, 
jääpurjetajad, avamerepurjetajad, purjelaudurid, lohesurfarid, Match Race purjetajad ja 
Melges 24 klassi purjetajad olid kõik rahvusvahelises konkurentsis edukad, saavutades 
võistlustel palju medalikohti ning tuues Eestisse uusi maailma- ja Euroopa meistri tiitleid.
Täname EJL-i sponsoreid: Vopak E.O.S.-i, Livikot, Matekit, LTT-d, NG Investeeringuid, 
Eesti Olümpiakomiteed, Kultuuriministeeriumit, Eesti Kultuurkapitali ja 
Hasartmängumaksu Nõukogu. Samuti täname ka teisi ettevõtteid ja isikuid, kes sportlasi
otse on toetanud. 
Rahvusvahelistest suurvõistlustest toimusid 2014. aastal Haapsalus jääpurjetamise 
maailma- ja Euroopa meistrivõistlused. Korraldajaks oli Poola, kuid võistlused toimusid 
Eestis siin valitsenud sobivate jääolude tõttu. 
Kõigis purjetamisklassides korraldati regatte ja peeti edetabeleid ning mängiti välja Eesti 
meistri tiitlid. Peeti EJL Olümpiapurjetamise Eesti karikavõistlused noorte- ja 
olümpiaklassidele. Sarjas oli 6 suurregatti, kus osales kokku 458 sportlast, neist 116 
välismaalt. Toimusid EJL Avamerepurjetamise Eesti karikavõistlused uuenenud 
formaadis, kokku koosnes sari 35 regatist. Toimusid Eesti meistrivõistlused ka teistes 



purjetamise distsipliinides: jääpurjetamine, purjelaud, lohesurf. Kõik võistlused peeti ära 
edukalt ning EJL tänab regattide korraldajaid: Pärnu Jahtklubi, Tallinna Jahtklubi, 
Saaremaa Merispordi Seltsi, ESS Kalev Jahtklubi, Haapsalu Jahtklubi, Ruhnu Jahtklubi, 
Eesti 470 Klassiliitu, Team Extreme'i ja Eesti Purjelaualiitu. Regattide korraldamine pole 
lihtne, kuid kõik nimetatud organisatsioonid tegid oma tööd suurepäraselt. 
EJL-i meediatöö muutus aruandeaastal professionaalsemaks. Büroo töötajad said Eesti 
Rahvusringhäälingust väljaõpet ja olid võimelised ise võistlustel korraldama telepilti ja 
tootma uudiseid, mis ERR-ile edastati ja ka spordiuudistesse jõudsid. 
Olümpiapurjetamise kajastamine jõudis heale tasemele, kuid teistes distsipliinides on 
meediakajastust vaja veel parandada ning töö selle nimel käib. 
2014. aastal jätkas EJL võistlusametnike koolitusprogrammi elluviimist. Kevadel toimusid
võistlusametnike seminarid ning nii kevadel kui sügisel atesteerimised. Aasta lõpu 
seisuga oli võistlusametniku litsents Eestis 51 inimesel. Võistlusametnike programm 
jätkub ka 2015. aastal. 
2014. aasta kevadisel Liidupäeval juhtis EJL-i arenduskomisjon tähelepanu, et kui 
soovime EJL-i arengustrateegias püstitatud eemärke saavutada, vajame täiendavaid 
inim- ja materiaalseid ressursse ning tegi ettepaneku, et see on võimalik, kui 
purjetamise kogukond ise rohkem panustab. Sügisesel Liidupäeval tegi komisjon juba 
konkreetsemad ettepanekud EJL-i liikmemaksu süsteemi muutmiseks ja võistluspurjetaja
litsentsi kasutuselevõtmiseks. 
Mullu sügisest on võimalik Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonnas omandada 
sporditeaduste bakalaureusekraad purjetamise erialal. Nüüd peame mõtlema, mis õppest
edasi saab - soov ja eesmärk on, et see jätkuks. 
EJL-i juhatus 2014. aastal töötasu ei saanud. EJL-is olid tööl pesekretär Ott Kallas, 
spordidirektor Stefan de Vries ja peasekretäri assistent Riina Ramst, kelle töötasud koos 
sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksetega moodustasid kokku 44655 EUR.

Egon Elstein andis delegaatidele sõna küsimuste esitamiseks.

Delegaatidel küsimusi ei olnud.

Egon Elstein andis sõna EJL-i peasekretärile Ott Kallasele 2014. aasta eelarve täitmisest 
ülevaate tegemiseks.
EJL-i eelarve tulud olid 2014. aastal kokku 466480 EUR. Liidupäeva poolt kinnitatud 
eelarvega võrreldes täienesid tulud seoses Rahvusvahelise Olümpiakomitee poolt meile 
läbi Eesti Olümpiakomitee eraldatud spordistruktuuri toetusega. Tulude vähenemine oli 
fondide toetustes, kuna meie esitatud projekte loodetud mahus ei toetatud. Muid 
suuremaid muutusi tuludes võrreldes kinnitatud eelarvega pole. 
EJL-i eelarve kulud olid 2014. aastal kokku 444918 EUR. Tegevuskuludes oli kinnitatud 
eelarvega võrreldes suurem kindlustuse kulu, koondise kuludes transpordikulu ja riietuse 
kulu, kuna riietuse sponsor meil eelmisel aastal puudus ning pidime tegema esmavajaliku
riietuse oma kuludega, et võimaldada ikkagi sponsorlogosid purjetamiskoondise 
rõivastusel näidata. Püsikuludes oli hooaja lõpetamise kulu veidi planeeritust suurem.
Protsentuaalselt moodustas riigi toetus EJL-i eelarve tuludes 2014. aastal 25%, EOK 
toetus 27%, sponsorite toetus 31%, fondide toetus 9% ja muu tulu 9%. Eelarve kuludest
moodustasid protsentuaalselt tegevuskulud 23%, koondise kulud 44%, püsikulud 28% ja
reservi jäi 5%.

Egon Elstein andis delegaatidele sõna küsimuste esitamiseks.

Delegaatidel küsimusi ei olnud.

Egon Elstein tutvustas EJL-i audiitori järeldusotsust.
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 2014 ning sellel kuupäeval lõppenud 
majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea 



raamatupidamistavaga.

Egon Elstein andis delegaatidele sõna küsimuste esitamiseks.

Delegaatidel küsimusi ei olnud.

Egon Elstein esitas Liidupäevale EJL-i juhatuse poolse ettepaneku EJL-i 2014. aasta 
majandusaasta aruanne kinnitada.

Hääletamine
Poolt: 18
Vastu: 0
Erapooletuid: 1

Otsus: EJL-i 2014. aasta majandusaasta aruanne on Liidupäeva poolt kinnitatud.

2. Täpsustatud 2015. aasta eelarve kinnitamine

Egon Elstein andis EJL-i 2015. aasta täpsustatud eelarve tutvustamiseks sõna EJL-i 
peasekretärile Ott Kallasele.
EJL-i 2015. aasta täiendatud eelarve tuludes võrreldes 2014. aasta sügisesel Liidupäeval 
kinnitatud esialgse eelarvega riigi toetuses muudatusi pole. EOK toetus on suurenenud 
põhiliselt seetõttu, et saime ROK-i spordistruktuuri toetuse viimase osa kätte 2015. aasta 
alguses. Lisaks laekub meile läbi EOK ROK-i poolse rahastuse saanud spordidirektor Stefan 
de Vriesi veetav ISAF-i treenerite koolituse projekt, mis koosneb kahest etapist ja mille 
eesmärgiks on meie noored purjetamistreenerid heale tasemele viia. Esimene koolitus 
toimus projekti raames eelmisel nädalal ning noored treenerikandidaadid olid sellega igati 
rahul. Sponsorite osas on võrreldes esialgse eelarvega toimunud väike tõus seoses sellega, 
et loodame toetust saada ka Eesti Lootsilt. Lisaks on sponsorluse reale lisandunud Eesti 
Purjetamise Kongressi toetused osalejatelt, Tallinna linnalt ja Strand Projektilt. Fondide 
rahaline seis on tänavu kehv ja mitu meie projekti on saanud oodatust väiksema toetuse või
eitava vastuse. Seetõttu on eelarves vähendatud fondide toetuse numbrit. Kindlasti aga 
esitame järgmistesse taotlusvoorudesse veel projekte. Muudes tuludes on näha kasv, sinna 
on lisandunud rahaline jääk aastavahetuse seisuga ning tulud tänavu rakenduvalt 
võistluspurjetaja litsentsilt.
Eelarve kuludes on tegevuskulu võrreldes esialgsega suurenenud 25%, põhiliselt seoses 
ISAF-i treenerikoolituse 8000 EUR suuruse kuluga. Lisandunud on ka kulutused 
võistluspurjetaja litsentsiga soetud kindlustusele mahus 3000 EUR ning Eesti Purjetamise 
Kongressi kulude katmine EJL-i eelarvest mahus 1300 EUR. Koondise kulud on planeeritud 
kasvama 15%, klassi baastoetus on suurenenud jääpurjetamisele, RS Feva ja 49er 
klassidele. Lisaks on klassitreeningute maht 5000 EUR võrra suurem kui sügisel planeeritud. 
Koondise kuludesse on püsikuluna lisandunud veel treeneripaatide soetamine EJL-i juhatuse 
otsusel. Püsikuludes on kasv 3%, kuna EJL-i juhatus otsustas bürootöötajate palka tõsta. 
Eelarve mahu tõus võrreldes sügisel 2014 kinnitatud esialgse eelarvega on 14%.
Eelarve tulude mahus on protsentuaalselt suurim sponsorite osa - 33%, järgmine EOK 
toetuste summa - 28%, riigi osa on 23%, fondide toetus 6% ja muu tulu 11%. Kulude 
mahust moodustab protsentuaalselt püsikulu 25%, koondise kulu 50% ja tegevuskulu 25%. 
Reserv on praktiliselt null.

Egon Elstein andis delegaatidele sõna küsimuste esitamiseks.



Margus Hiet - kelle kasutusse uued treeneripaadid lähevad?

Ott Kallas – treeneripaadid on mõeldud kasutamiseks klassitreeningutel, milleks seni oleme 
klubidelt paate rentinud. Treeningute maht on tulevikus veelgi suurenemas, seega soetasime
juurde kaks paati. Paatide kasutus on planeeritud aastaringsena, talvisel perioodil püüame 
varustusega toetada meie olümpialootusi. 

Margus Hiet – kas on plaanis bürootöötajaid juurde palgata?

Ott Kallas – on plaanis täiendavat tööjõudu liidu tegevusse kaasata, aga seda teenuse 
osutamise korras, mis ei kajastu palgakulu real.

Kerli Otti – kas treenerikutse reale on arvestatud sisse ka ISAF-i lohesurfitreener?

Ott – hetkel planeeritud kaks ISAF-i koolitust on üldtreenerikoolitused.

Stefan de Vries – hetkel pole meil võimalik teha ISAF-i toel lohesurfitreenerite koolitusi, 
kuna lohesurf ei ole olümpiapüramiidis ning ROK eraldab vahendeid vaid olümpiaklasside 
edandamiseks. Püüame aga siiski omalt poolt Eesti Lohesurfiliidule igati abiks olla.

Ott – lohesurfitreeneritele oleks kindlasti kasulik osaleda treenerite üldkoolitustel, kuna nad 
saavad seal õpitavat samuti edukalt oma töös rakendada.

Stefan de Vries – EJL/ISAF treenerite kursus käsitleb treeneritööd üldisemalt ning on 
praktiline, mitte väga spetsiifiline. Lohesurfitreenerid on sellele kursusele väga oodatud. 
Lohesurfi spetsiifikale meil hetkel eraldi rahalisi vahendeid eraldada pole.

Margus Hiet – EJL on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige. Mis kasu liit sellest liikmelisusest 
saab?

Ott Kallas – teistele mandritele konteinervedusid korraldades saame Eesti Kabandus-
Tööstuskoja liikmena poole väiksemate kuludega ATA Carnet dokumentatsiooni korraldada. 
Viimastel aastatel pole meil küll taolisi vedusid olnud, kuid 2016 Rio de Janeiro Olümpiaga 
seoses tuleb suure tõenäosusega jälle teemaks nimetatud eeliste kasutamine. Muus osas me
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja tegevuses ei figureeri.

Margus Hiet – reklaamikulud on eelarves 50 000 EUR, kas seda pole liiga palju? Mida selle 
raha eest saab?

Egon Elstein – Vopak E.O.S. tasub spordidirektori reklaamikulude arved. 

Margus Hiet – kust pärineb sihtotstarbeline toetus, mis läheb läbi EJL-i Rein Ottosoni 
Purjespordikoolile? Miks on toetusele selline sihtotstarve määratud?

Ott Kallas – kui toetajal on selge soov, et terviktoetusest mingi osa mõne meie liikme 
konkreetse tegevuse jaoks suunatakse, oleme vastavalt käitunud.

Margus Hiet – kes need sihtotstarbelised toetajad on?

Ott Kallas – see on poliitiline toetus läbi Riigikogu, millest osa on toetaja soovi järgi 
suunatud sihtotstarbeliselt edasi.

Margus Hiet – kui Riigikogu on eraldanud EJL-ile toetuse, siis peaks see jääma EJL-i, mitte 
minema edasi ROPK-le.



Ott Kallas – büroo poolt ei saa ma antud küsimust kommenteerida. Seletasin vaid meie 
käitumise põhimõtted lahti.

Toomas Tõniste – toetus liigub läbi EOK, kellega on kokkulepe, kuidas sellega edasi 
toimetada.

Margus Hiet – kas on lootust liidule sponsoreid juurde saada? Sponsortoetuste summa on 
eelarves praegu väike.

Ott Kallas – sponsorite toetuse osakaal eelarves on meil täna Eesti spordialaliitudest  
protsentuaalselt üks suuremaid.

Egon Elstein esitas Liidupäevale EJL-i juhatuse poolse ettepaneku EJL-i 2015. aasta 
täpsustatud eelarve kinnitada.

Hääletamine
Poolt: 16
Vastu: 0
Erapooletuid: 3

Otsus: EJL-i 2015. aasta täpsustatud eelarve on Liidupäeva poolt kinnitatud.

3. 2015 hooaja alguse ülevaade ja plaanide tutvustamine

Egon Elstein andis ülevaate 2015 hooaja algusest ja tutvustas plaane ülejäänud hooajaks.
EJL-i juhatuse tegevuse ja otsuste aluseks 2015. aastal on EJL arengustrateegia 2013-2016.
Juhatus on tänase seisuga pidanud 2015. aastal 6 koosolekut.
2015. aasta algus on sportlike tulemuste poolest olnud edukas. Märtsi alguses toimusid 
Võrtsjärvel jääpurjetamise DN klassi Euroopa meistrivõistlused. Regati korraldajaks oli 
Holland, kuid kuna Eestis valitsesid sobivamad jääolud, valiti tiitlivõistluste läbiviimise 
kohaks Võrtsjärv. Osales 126 sportlast 17 riigist. Meie parimana tuli Jaan Akermann 5. 
kohale. Esikümnesse mahtus veel Vaiko Vooremaa 9. tulemusega. Jääpurjetamises võitsid 
noorte ja juunioride MM-il kulla Keith Luur Ice-Optimist klassis ja Kevin Grass DN klassis. 
Lisaks said DN-il üldarvestuses Johannes Puusepp hõbemedali ja tüdrukute arvestuses 
Johanna Saareke pronksmedali ning Ice-Optimistil said hõbeda Melvin Aasav ja pronksi 
Sten-Markus Andresson. EUROSAF meistrite karika esimesel etapil Palmal jõudis 
esikümnesse Laser klassis 9. koha saanud Karl-Martin Rammo. Hyeres'is peetud ISAF 
maailma karika regatil said meie parimatena nii Rammo Laseril kui naiste 470 klassis 
võistlevad Marjaliisa ja Elise Umb 11. kohad, kaugele ei jäänud neist ka Finnil 15. tulnud 
Deniss Karpak. Noorteklassis Zoom8 tuli Keith Luur poiste Euroopa meistriks. Äsja tuli 
Formula purjelaual noorte maailmameistriks Tristen Erik Kivi ning Karl-Erik Saarm saavutas 
2. koha.
Rahvusvahelistest tiitlivõistlustest toimuvad tänavu Eestis augustikuus Pärnus  
avamerepurjetamise Volvo ORC Euroopa meistrivõistlused, mille korraldustöö on praegu 
aktiivselt käimas. Läinud nädalavahetusel külastasid Eestit Offshore Racing Congressi 
juhtivad ametnikud, kes rääkisid PJK-s toimunud klubiõhtul ORC tegevusest maailmas ning 
said omakorda PJK-lt ülevaate EM-i korraldustööst. Lisaks toimus Tallinnas EJL-i korraldatud 
ORC mõõtjate rahvusvaheline seminar, mille eesmärgiks oli Eesti ja naaberriikide mõõtjate 
koolitamine ning ORC EM-i mõõtjate meeskonna koostöö ülesehitamine.



Seni EJL Olümpiapurjetamise Eesti karikavõistluste nime all peetud võistlussari on 
käesolevast hooajast uue atraktiivsema formaadiga EJL Purjetamise Eesti meistrivõistluste 
sari, mis koosneb 10 võistlusest ja kus enamusel regattidel võisteldakse tavapärasel pikal 
rajal peetavate fliidisõitude seerias ja parimatele kalda lähedal lühirajal peetavate 
finaalsõitude seerias. Jätkub ka EJL Avamerepurjetamise Eesti Karikasari 2014. aastal 
alustatud formaadis.
Olümpiaklassid võistlevad klasside maailmameistrivõistlustel 2016 Rio de Janeiro 
olümpiakohtade eest. Ingrid Puusta lunastas olümpiapääsme 2014 MM-il, teistel seisab see 
ülesanne veel ees. Juulis toimuvad Laser Standard klassi maailmameistrivõistlused Kanadas.
Ka teiste klasside maailmameistrivõistlused toimuvad väljaspool Euroopat, ajavahemikus 
oktoober-november.
Võistlusametnike programmi raames toimusid aasta alguses võistlusametnike koolitused, 
millele järgnevad tavapäraselt kevadine ja sügisene ametnike atesteerimine. 
Vahekohtunikke käis meie juures koolitamas Mats Björklund Soomest ning seminaril osalesid
lisaks eestlastele soomlased, venelased, lätlased ja leedukad.
Ka purjetamistreeneritele on talvel-kevadel toimunud mitmeid koolitusseminare. Eelmisel 
nädalal viisid EJL-i spordidirektor Stefan de Vries ja ISAF-i poolne instruktor Bart van 
Roessel läbi EJL/ISAF treenerikoolituse esimese etapi, kus nii teoreetilisi teadmisi kui 
praktilisi oskusi omandasid 15 noort treenerit üle Eesti. Koolituse teine etapp toimub juuli 
lõpus. Koolitus aitab täita eesmärki ehitada üles Eesti purjetamistreenerite koolitamise 
struktuur ning selle läbiviimist toetab ROK. 
Kõik spordialad konkureerivad omavahel nii alaga tegelejate kui toetajate osas ning 
konkurents üha tiheneb. Edu saavutamiseks on väga oluline ala nähtavus meedias. Sellest 
tulenevalt ja vastavalt EJL-i arenduskomisjoni ettepanekutele, mida 2014 novembris 
Liidupäeval tutvustati, on juhatus otsustanud muuta alates 2016. aastast EJL-i liikmemaksu 
süsteemi ja alates 2015 hooajast viia sisse võistluspurjetaja litsentsi. Muudatuste eesmärk 
on tõsta liidu võimekust erinevaid eesmärke ellu viia ja kasvatada purjetajate panust nende 
eesmärkide saavutamisse. Plaanide elluviimine eeldab piisava inimressursi olemasolu. 
Maikuust on EJL-i juures ametis partnersuhete juht Indrek Ilves, kelle tegevusvaldkondadeks
on töö liidu seniste ning potentsiaalsete uute toetajatega, et olemasolevaid toetajaid hoida 
ja uusi juurde leida, ning purjetamise meediakajastuse korraldamine ja edasiarendamine. 
Loodame süsteemse igapäevase töö kaudu EJL-i sponsorlustoetuste summat kasvatada. 
Eelmise aasta alguses tegi sama tööd Piret Salmistu, kuid kuna ta oli hõivatud ka muude 
tegemistega, jäi koostöö paraku lühikeseks.
Ala nähtavuse parandamiseks, meiega arvestamise suurendamiseks ja purjetamise laiema 
ühiskondliku mõju näitamiseks korraldasime 2015 aprillis esimese Eesti Purjetamise 
Kongressi, kus osales 200 inimest. Esindajaid oli nii valitsuse, kohalike omavalitsuste kui 
ettevõtjate tasanditelt, samuti mitmeid väliskülalisi. Välisesinejatest tegid kongressil 
ettekande ISAF-i president Carlo Croce, Soome Purjetamise ja Paadisõidu Liidu president 
Samuli Salanterä, Kieli Nädala regati korraldaja Michael Walther ja Volvo Trucks 
Corporation'i globaalse sponsorluse direktor Christina Magnusson. Samuti esinesid Vopak 
E.O.S.-i juhatuse esimees Arnout Lugtmeijer, EAS-i juhatuse esimees Hanno Tomberg, 
Kultuuriministeeriumi asekantsler Tõnu Seil, Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aas, Pärnu 
abilinnapea Romet Kosenkranius, Hiiu vallavanem Georg Linkov, Eesti Väikesadamate 
Arenduskeskuse esindaja Jaano-Martin Ots, purjetamistreener Rein Ottoson, EJL-i 
spordidirektor Stefan de Vries, EJL-i juhatuse liige Andrus Poksi ja kongressi korraldamise 
idee autor Paavo Pettai. Eesmärk on, et ettekanded peagi ka EJL-i kodulehel kättesaadavad, 
järelkuulatavad ja -vaadatavad oleksid. Kongress oli ühtlasi reaalajas jälgitav Postimehe 
online kanalis, kus vaatas seda enam kui 1100 inimest. Üritus läks igati korda ning on 
osalejatelt ohtralt kiidusõnu saanud. Samuti on purjetamine nii kongressi ajal kui järel 



meedias head kajastust leidnud. Kongressil käidi välja ka idee luua Eesti Purjetamise 
Akadeemia. Tänaks on juba moodustatud töögrupp, kes hakkab antud teemat edasi 
arendama. Praegu on projekt veel algfaasis ning on ideede väljaütlemise aeg, mille kohta 
loodame ka laiemalt ringilt ettpanekuid, arvamusi, nõuandeid saada. 
2015 hooaeg on värskelt alanud, esimesed regatid on klubides juba toimunud. Nüüd seisab 
meil ees 4-5 võistlustega täidetud kuud. Nii klubid, EJL-i büroo kui juhatus soovivad, et kõik 
spordisündmused edukalt läbi viidud saaksid ja sügisesel Liidupäeval teeme taas 
kokkuvõtteid.

Egon Elstein andis delegaatidele sõna küsimuste, ettepanekute ja arvamuste esitamiseks.

Margus Hiet – kas Indrek Ilves on endiselt ametis ka Kalevi Jahtklubis?

Egon – Indek Ilves on EJL-i juures praegu ametis osakoormusega, kuna meie 
finantsvõimekus hetkel täiskohaga töötajat palgata ei luba. Indrek Ilves on antud valdkonna 
tööd pikalt nii PJK-s kui KJK-s tublisti teinud. Ta toimetab kogu Eesti purjetamise arengu 
nimel, et edendada ala üleriigiliselt. Meie kommuunis on 2000 liiget ja mõistlik on vaadata 
Eestit kui ühte tublit klubi, millel on mitu eri sadamat. Mida väiksemad me oleme, seda 
enam peame tulemuste saavutamiseks ja ühise kandepinna leidmiseks kokku hoidma.

Indrek Viiret – millal käivitatakse võistluspurjetaja litsentsi infosüsteem ja vastav info 
klubidesse laiali saadetakse?

Ott Kallas – võistluspurjetaja litsentsi ellurakendamisega on planeeritust kauem aega 
läinud. Plaanisime vastava info veebi panna ja oma liikmetele saata aprillis. Paraku võttis
kongressi korraldamine büroos palju ressurssi ära ja projekti infotehnoloogilise poole 
jaoks eelduste loomine viibis. Meie veebiarendaja kinnitusel on võistluspurjetaja litsentsi 
veebirakenduse töölehakkamine nüüd juba lähipäevade küsimus. Kui saame süsteemi 
ilusti tööle, saadame nii EJL-i liikmetele välja kui paneme veebi üles vastava juhendinfo. 
Kui midagi ebaõnnestub ja süsteem ei saa valmis esimese võistluse ajaks, kus 
võistluspurjetaja litsentsi nõuet rakendatakse, on meil olemas ka seni kindlustuse 
vahendamise süsteemi raames kasutatuga sarnanev varuplaan, mis büroo jaoks on küll 
töömahukas, kuid purjetajatele mingit täiendavat koormust ei tekita.

Mart Meiel – paar aastat tagasi tegi EJL-i juhatus otsuse anda välja Optimist klassi õpiku.
Kui kaugel see projekt praegu on?

Ott Kallas – projekt seisab minu töökoormuse taga, kuid olen nüüdseks leidnud abilise, 
kes aitab selle lõpule viia. Algne tõlge ei olnud kahjuks piisavalt hea ja tuleb ümber teha, 
mis on väga ajamahukas.

Jüri Sõber – mõtteviis, et terve Eesti purjetamine on kui üks jahtklubi ja hulk sadamaid, 
ei ole vajalik. Parem on, kui on olemas selged ja tugevad jahtklubid, olgu või väikesed. 
Parem on, kui eksisteerivad eraldi Pärnu klubi, Tallinna klubi, Saaremaa klubi ja nii edasi.
PJK näiteks saab tänavu juba 110 aastaseks. 

Egon Elstein – klubid on olemas ja ei kao kuhugi. Aga meie eesmärk on kokku hoida, 
mitte omavahel konkureerida. Koos tehes suudame rohkem, eriti rahvusvahelisel 
tasandil. Näitena kildkondlikust lähenemisest üleolemisest võib tuua jääpurjetamise 
noorte MM-i kolmikvõidu – TJK lapsi treenis PJK treener. Loomulikult on edu alus tugevad
jahtklubid, aga kui hoiame kokku ja teeme koostööd, siis on meid kaugemale näha.

Margus Hiet – kas Hiiumaal on plaanis ka regatte korraldada?



Ott Kallas – arutasime sellist mõtet Jahtklubi Dago treeneri Mart Rätsepaga eelmisel 
suvel. Plaan on, et idee leiab 2016 suvel rakenduse. Meie soov on Hiiumaa ja Kärdla uus 
sadam tuua sisse purjetamise suurregattide ringi, anda sinna omalt poolt koostöövaimu 
ja energiat ning arendadaa Hiiumaal purjetamist edasi.

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

Liidupäev lõppes kell 17:10.

Protokollis: Riina Ramst

Egon Elstein
Eesti Jahtklubide Liidu president 


