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Päevakord:
1. 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitori aruanne
2. 2016 hooaja alguse ülevaade ja plaanide tutvustamine
3. Täpsustatud 2016. aasta eelarve kinnitamine

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. 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitori aruanne

Egon Elstein andis ülevaate EJL-i 2015. aasta majandusaasta aruande juhtkonna 
tegevusaruandest. 
2015. aasta lõpu seisuga oli EJL-il 35 tegevliiget, nende hulgas kõige uuemana 
detsembris liikmeks astunud Eesti Folkbootide Flotill. Lisaks on EJL-il üks toetajaliige – 
Eesti Mereakadeemia. Seega kokku oli EJL-il aasta lõpus liikmeid 36.
EJL-i juhatuse koosseis vähenes alates novembrist kuueliikmeliseks, seoses Andrus Poksi
2016 Rio de Janeiro olümpiaregatil võistlusametnikuna tegev olemisega, mistõttu ta pidi 
end EJL-i tööst taandama seoses võimaliku huvide konfliktiga. 2015. aastal toimus 16 
juhatuse koosolekut. EJL-i juures tegutseb ka 7 erialakomisjoni, kes said aasta vältel 
regulaarselt kokku ja korraldasid oma valdkonna tegemisi.
2015. aastal toimusid kõik juba tavapäraseks saanud regatid. Oluline muudatus oli see, 
et varasem EJL Olümpiapurjetamise Eesti Karikasari nimetati ümber Purjetamise Eesti 
Meistrivõistluste sarjaks. Ühtlasi toimus regattide formaadi muutus - eelsõidud leidsid 
endiselt aset merel, kuid finaalsõidud peeti viimasel võistluspäeval kalda lähedal, et ka 
huvilised saaksid neid jälgida. Pealtvaatajatele võistluse käigu arusaadavamaks 
muutmiseks oli kaldal kaasatud ka professionaalne kommentaator. 
Avamerepurjetamise suursündmuseks olid ORC Euroopa meistrivõistlused Pärnus, mida 
korraldasid Pärnu Jahtklubi ja Kalev Jahtklubi. See oli oluline ja rohke osavõtjate arvuga 
võistlus ning korraldajad said oma tööga suurepäraselt hakkama. Palju kiitust jagasid nii 
purjetajad kui pealtvaatajad, rahul olid nii võistlusametnikud kui korraldajad ise. Ka 
medaleid toodi mõlemas võistlusgrupis Eestisse.
Rahvusvahelistest tiitlivõistlustest toimusid Eestis veel jääpurjetamise Euroopa 
meistrivõistlused DN klassis.
Meil on palju purjetamise distsipliine ja häid purjetajaid, kelle tulemused on talletatud 
Eesti Spordi Aastaraamatusse. Aasta lõpuks olid kolm meie purjetajat kindlustanud 
endale ka koha Rio de Janeiro Olümpiamängudel. Kvalifitseerumise võimalus oli veel 
2016 märtsis, kuid paraku meile olümpiakohtade lisa ei tulnud. 
Maapealsestest toimetustest viisime olulise uue asjana aprillis läbi esimese Eesti 
Purjetamise Kongressi. Kongressist osavõtjaid oli veidi alla 200, nii kodumaalt kui 
naaberriikidest. Maailma purjetajaskond oli esindatud väga kõrgetasemeliselt ISAF-i 
presidendi Carlo Croce näol. Kongressi mõte oli saada meediakajastust ning näidata 
avalikkusele purjetamise olulisust ja seotust majandustegevuse ning töökohtade 
loomisega, samuti laste hariduse ja elus edasi jõudmisega purjetamise kui elukutse näol.
Teise uue asjana võtsime 2015 kasutusele võistluspurjetaja litsentsi, misläbi paranes 



pisut EJL-i eelarve seis, aidates kindlustada ala jätkusuutlikkust ning andes võimalusi 
meie arengustrateegias võetud eesmärkide elluviimiseks. 
Tahaks ära mainida veel ühe olulise projekti – nimelt 2015. aastal said Elise Umb ja Anna
Pohlak Tartu Ülikoolis sporditeaduste bakalaureusekraadi purjetamise erialal. Elise Umb 
õpib praegu edasi magistriõppes, kus kavakohaselt jätkub ka purjetamise erialaõpe. 
Bakalaureuseõppes hetkel keegi antud õppekava alusel ei õpi, aga õppematerjalid on 
välja töötatud ja ülikoolipoolne valmisolek olemas.
2015 sündis ka idee luua Purjetamise Akadeemia. Selle protsessi pearaskus on siiski 
2016. aastas ja tulevikus. Mõte käidi välja Purjetamise Kongressil, mille järel 
moodustasime vastava komisjoni, kes on regulaarselt töötanud.
Endiselt on EJL-il mitmeid tublisid sponsoreid ja toetajaid, keda soovime tänada ja 
tunnustada – Vopak E.O.S., Liviko, NG Investeeringud, Matek, LTT, Tallinna Sadam, 
Eesti Loots, Planestar, riietussponsor Marinepool, Kultuuriministeerium, Eesti 
Olümpiakomitee (EOK), Hasartmängumaksu Nõukogu ja Kultuurkapital.
EJL-i juhatuse liikmed 2015. aastal töötasu ei saanud. Lepingu alusel olid ametis 
peasekretär Ott Kallas, spordidirektor Stefan de Vries ja assistent Riina Ramst. Nende 
töötasud koos maksudega moodustasid kokku 48287 EUR.

Egon Elstein andis sõna EJL-i peasekretärile Ott Kallasele EJL-i 2015. aasta eelarve 
täitmisest ülevaate tegemiseks.
Eelarve täitmises on Kultuuriministeeriumi toetus laekunud täpselt vastavalt planeeritule.
EOK toetus on olnud planeeritust suurem seoses lisatoetustega Rahvusvahelise 
Olümpiakomitee (ROK) vahenditest olümpiaklasside Euroopa meistrivõistluste 
transpordikulude katmiseks Deniss Karpakile ja Karl-Martin Rammole, kes on ROK 
solidarity stipendiaadid. Samuti finantseeris EOK transpordikulud varustusega konteineri 
Rio de Janeirosse viimiseks. 
Muudes tuludes on muudatused seoses sellega, et  läbi EJL-i kindlustuste vahendamise ja
Tallinn Race'i korraldamise read on toodud eraldi välja. Muu all on jaht Forte toetus 
Tallinna linnalt ja ISAF noorte maailmameistrivõistlustel osalemise katmise tulud.
Kuludes on samuti muu kulu all kindlustus ja Tallinn Race'i korraldamine eraldi välja 
toodud, muusse kulusse jäänud aga juba mainitud samad artiklid, mis tulude poolel.
Koondise kulude all on suurenemine samuti seoses EOK toetusega ROK solidarity 
stipendiumi raames transpordikulude katmiseks ning Rio de Janeiro konteinertranspordi 
osas. Muude kulude all on suurenenud Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja kulud 
pärast Tallinna Sadama sarja sponsoriks saamist, kuna oli vaja katta sarja 
nimisponsorlusega seotud lepingulised kulutused.

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 kõigis olulistes osades õiglaselt Eesti Jahtklubide Liit 
finantsseisundit seisuga 31.12.2015 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 2015. aasta 
majandusaasta aruanne kinnitada.

Hääletamine
Hääletamise hetkel viibis kohal 18 delegaati.
Poolt: 18



Vastu: 0
Erapooletuid: 0

Otsus: EJL-i 2015. aasta majandusaasta aruanne on Liidupäeva poolt kinnitatud.

2. 2016 hooaja alguse ülevaade ja plaanide tutvustamine

Egon Elstein andis ülevaate 2016 hooaja algusest ja tutvustas plaane ülejäänud hooajaks.
EJL liikmeskonnas on aasta algul toimunud mitmed muudatused. Liikmete hulgast on välja 
arvatud Toila Sadama Jahtklubi ja Noorte Mereklubi Vigri, kelledel olid meie ees 
liikmemaksuvõlad ning klubides reaalset tegevust ka ei toimunud. EJL-iga on liitunud Narva 
Purjespordi- ja Jahtklubi. Tegemist on päris suure klubiga, millel on üle 200 liikme. 
Liikmeskond koosneb praegu peamiselt täiskasvanutest, küll aga on neil soov tegeleda ka 
noortespordiga, mida EJL oma jõudude piires kindlasti toetab ja kaasa aitab. Tänase seisuga 
on EJL-il 34 tegevliiget ja 1 toetajaliige.
EJL-i juhatus on kuueliikmeline ning pidanud käesoleval aastal kuus koosolekut.
Talvel toimusid Eestis talisurfi maailmameistrivõistlused ning jääpurjetamise juunioride ja 
noorte maailmameistrivõistlused. Mõlemal võistlusel läks meie purjetajatel hästi. Talisurfi 
maailmameistrivõistlustel said eestlased kokku kuus medalit, millest üks kuld - Tõnis Salong 
lumelauakelkude GPS kiirussõidus. DN klassi juunioride maailmameistrivõistlustel sai 
kuldmedali Rasmus Maalinn ja hõbeda Kevin Grass, tüdrukute seas aga teise koha Johanna 
Saareke. Ice-Optimisti maailmameistrivõistlustel tuli Daniel Rüütel esikohale ja Sten-Markus 
Andresson kolmandaks. DN klassi maailmameistrivõistlustel Rootsis sai Vaiko Vooremaa 
pronksi ning Monotüüp-XV Euroopa meistrivõistlustel Ott ja Juhan Kolk kulla. 
Käesolev aasta on Olümpia-aasta. Olümpiaks valmistuvad kolm Eesti purjetajat on juba ka 
Rio de Janeiros kohalikke olusid tundma õppimas ja võistlemas käinud. EJL-i poolt käis lisaks
Rios olmet korraldamas ja hoovusi mõõtmas peasekretär Ott Kallas. Et meie purjetajatel 
oleks veelgi enam infot ja tuge, õnnestus meil ka üks kohalik purjetaja EOK nõusolekul ja 
rahastusel Eesti tiimi liikmeks kutsuda. Suuremad Olümpiaga seonduvad ettevõtmised on 
muidugi alles ees ja kokkuvõtteid saame teha sügisel.
Eeloleval suvel toimuvad Eestis kahed rahvusvahelised noorte tiitlivõistlused. Laser Radial 
klassi U19 Euroopa meistrivõistlused korraldab Kalev Jahtklubi augustikuus Tallinnas ning 
augusti alguses korraldab Saaremaa Merispordi Selts Zoom8 klassi maailmameistrivõistlused
Saaremaal. Viimatinimetatud võistlusega seoses korraldasid saarlased eile toreda 
ettevõtmise Tallinna lennujaamas, kuhu pandi välja uus Zoom8 paat koos info ja reklaamiga 
inimestele vaatamiseks. Üritusel osalesid teiste seas kultuuriminister Indrek Saar ja 
Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn. EJL toetab nende regattide läbiviimist 
oma võimaluste piires nii rahaliselt kui know-how'ga. 
Sel hooajal jätkuvad nii Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sari kui Avamerepurjetamise Eesti
Karikasari.
Suvel leiab aset huvitav sündmus – Meresõber pop-up merekool, mis leiab aset 
Merekultuuriaasta projekti raames. Eesti riik otsis võimalusi merealasid tutvustada, Ott 
Kallas ja Indrek Ilves osalesid selles protsessis ning käisid vastava idee välja. Projekt hõlmab
mobiilset konteinerit, mis on täidetud purjekate ja muude veesõidukitega ning liigub mööda 
Eestit erinevate veeäärsete linnade vahel. Eesmärgiks on tuua noori vee äärde ja 
purjetamise juurde. Kaasatud on kaks RS Quest klassi purjekat, kajakid, lohesurf ja 
aerusurf. Lisaks vahenditele liiguvad kaasa instruktorid – purjetamise instruktorid Elise Umb 
ja Terje Lepik ning kajakiinstruktor Oskar Jüssi. Alustatakse Narvast, edasi liigutakse 
Pärnusse, Tallinnasse, Tartusse, Haapsallu, Kuressaarde ja Lohusallu. Kohalikud 
omavalitsused on projektist väga huvitatud ja mitmed neist kirjutanud ka selle toetamiseks 
alla sponsorlepingud. Ühe päevaga on juba registreerunud 70 last. Idee meeldib ka Eesti 



Vabariik 100 juubeli korralduskomiteele, mistõttu on reaalne, et projekt toimub veel ka 
järgmised kolm aastat. Selle kulud katab Eesti riik läbi Merekultuuriaasta ja Eesti Vabariik 
100 projektide. Meresõbra algatus on purjetamise tuleviku seisukohast suur asi ning aitab 
ärgitada purjetamispisikut mitmetes kohtades, kus purjetamine on veidi unarusse jäänud. 
Sügisel teeme projektist analüüsid ja kokkuvõtted.
Purjetamise Akadeemia idee on algatatud 2015. aastal. Nüüdseks on teemaga pool aastat 
pingsalt tegeletud ning ideed edasi arendatud. Võib kinnitada, et Eesti suuremate 
jahtklubide poolt on mõte vastu võetud. Projekti raames teeme koostööd Audentesega, 
võimaldamaks noortel purjetajatel väljastpoolt Tallinna tulla siia gümnaasiumisse õppima 
ning samal ajal koos teiste samaealiste tippudega kõrgel tasemel purjetamistreeningutega 
tegeleda. Hetkel tegeleme projekti jaoks rahaliste vahendite otsimisega. Plaanime 2016 
septembris Akadeemia tööga alustada. Praeguse seisuga on meil eelolevast sügisest kaks 
noort Audentese ja Purjetamise Akadeemia õpilasteks astumas – üks Pärnust ja üks 
Saaremaalt. Küll aga on avaldanud veel üks Pärnu poiss soovi 2017 sügisest samuti 
Audentesesse ja Akadeemiasse astuda. Akadeemias on plaanis töötada kolmes suunas - 
ühepaadid, kahepaadid ja surf. Ühe õppesuuna täismaht on 8-10 last. Piisavalt suurt mahtu 
purjetajaid Akadeemiasse tulemas meil hetkel pole, et täiskohaga treenerit palgata. Algul 
plaanime opereeruda Tallinna klubidega ja neilt teenust osta. Eesmärk on mitte killustada 
klubide treenereid ega lapsi vaid võimaldada Eesti parimatel koos treenida ja võistelda. 
Novembris 2015 Liidupäeval rääkisime riigi noortespordi toetuse osaliselt Purjetamise 
Akadeemiasse suunamise teemal. Täna läheb Kultuuriministeeriumi poolt eraldatavast 
noortespordi toetusest 95% jahtklubidele ja purjetamiskoolidele ning 5% jääb EJL-i noorte 
spordiprojektide rahastamiseks. Seadus lubab seda suhet muuta proportsioonile 75%/25%. 
Sügisel tegime Liidupäeval vastava ettepaneku, mis aga igati aktsepteeritavatel põhjustel 
heakskiitu ei leinud  - klubide 2016. aasta eelarved olid juba tehtud ning klubides polnud ka 
vastavat temaatikat arutatud. Küll aga on 2017. aastaks planeeritud muudatuste teema 
mõistlik võtta üles nüüd kevadisel Liidupäeval, mitte jätta seda sügiseks. Noortespordile on 
antud raha riigi poolt ette nähtud ja sellele kavatsemegi ta kulutada, kuid eeskätt neile 
noortele, kes tippu jõuda tahavad. Akadeemias treenivad lapsed jäävad oma seniste klubide 
liikmeteks edasi, toovad Eesti võistlustel endiselt klubidele noortespordi tabeli alusel 
punktiraha, samas klubidel nende lastega seoses treeningkulusid enam pole. Igal juhul 
oleme veendunud, et Akadeemiat on tarvis. Ka EOK presidendi valimiste kampaanias 
rõhutati 16-23-aastaste sportlaste rühma, kes praegu on hooletusse jäänud. Spordialaliit 
peaks neid noori toetama. Oleme Kultuuriministeeriumiga mitu aastat argumenteerinud, 
kuna noortespordi raha ei ole seaduse järgi jaotatud. Uus Kultuuriministeeriumi juhtkond on 
otsustanud seadust täitma hakata. EJL-i eelarvest on näha, et noortespordi toetus ongi 
tublisti kasvanud. 2016 on klubidele makstava ja EJL-i jääva raha proportsioon 95%/5% 
nagu seni. Kui muudame proportsiooni 25%/75% peale, pole 2017. aasta toetus klubidele 
ikkagi väiksem kui see oli aastal 2015. Toon need detailid ja tausta siin välja, kuna 
otsustamisel on oluline neid teada. Muudatusest noortespordi raha jagamisel aga üksinda 
Akadeemiat üleval ei pea. Oleme rahastamise teemal kohtunud Tallinna abilinnapea Mihhail 
Kõlvartiga. Tallinna linnal oli soov asutada spordikool munitsipaalkooli vormis. Antud kujul 
mõte ei realiseerunud ning projekti teravik suunati samuti tippsportlastele vanusevahemikus
16-21 aastat. Kõlvart avaldas meie võetud suuna üle heameelt ja olemegi praegu koostamas
nimekirja Tallinna sissekirjutusega lastest ning arvutamas välja nendega seotud kulusid 
Akadeemias. Konkreetset summat, millega Tallinna linn projekti toetab, pole seega veel 
hetkel teada. Samuti oleme kohtunud Kultuuriministeeriumi esindajatega ning Akadeemia 
idee meeldis nii minister Indrek Saarele kui ministeeriumi spordi asekantslerile Tarvi Pürnile.
2017. aastaks riikliku toetuse saamiseks oleksime pidanud esitama taotluse juba enne 1. 
märtsi 2016. 2018. aastaks aga teeme kindlasti riigile taotluse saada toetust Akadeemiale 



paatide ja muu varustuse soetamiseks. Väiksema riikliku toetuse saamise võimalus on meil 
õnneks ka 2017. aastal veel olemas. Kolmas rahastustee on World Sailing ja selle kaudu 
ROK, milleks meid innustas ja lubas ka omalt poolt toeks olla World Sailing'i president Carlo 
Croce. ROK-i toetuse teemaga tegelevad hetkel EJL spordidirektor Stefan de Vries ja 
peasekretär Ott Kallas. Lisaks on peetud läbirääkimisi eraettevõtetega. Rahastamise taha 
Akadeemia loomine seisma ei jää ning 2017. aastal selleks vajalik summa on kokkulepete 
põhjal täidetud ja kuigi vastavaid allkirjastatud dokumente veel pole, siis need kindlasti 
tulevad.
Püüame tuua Eestisse edaspidi ka uusi põnevaid võistlusi nii klassikalistel aladel kui kiiretel 
paadiklassidel.

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

Jüri Sõber – avaldan heameelt, et EJL-i juhatus on noortespordi toetuse jaotuse muutmise 
kohta Liidupäevale korrektse põhjendatud ettepaneku teinud. Pärnu Jahtklubi peatreener ja 
tegevjuht palusid mul anda edasi ettepaneku, et noortespordi toetust jagataks 
proportsiooniga 85%/15% juhatuse välja pakutud 75%/25% asemel, mida aga ei tuleks 
võtta vastuseisuna. Akadeemia on hea mõte ja tuleb käima saada. Kui teised delegaadid 
kiidavad juhatuse ettepaneku heaks, oleme samuti projekti poolt.

Jaanis Prii – Saaremaa Merispordi Seltsil on hea meel, et Akadeemia asi edasi liigub. 
Otsustada on aga vaja Akadeemia asutamise, juriidilise vormi ja treeneritega seotud 
küsimused, mille võiks samaaegselt rahastamise temaatikaga Liidupäeva ette tuua. Samuti 
eelarve – kui suure osa moodustab eelarves toodud 20000 eurot Akadeemia koguvajadusest
ja kust tuleb ülejäänud osa? Ettepanek on teha otsus mitte protsendina vaid konkreetse 
summana - näiteks et 2017 eelarvest läheb noortespordile 20000 eurot. See summa võib 
suuremgi olla, kuna spordiliitude rahastamine suureneb mitte 1,1 miljoni vaid 1,5 miljoni 
euro võrra vastavalt riiklikule strateegiale. Põhiküsimus on treenerid - kas praegused klubid, 
spordikoolid, MTÜ-d laenavad treenerid Akadeemiale või tulevad nad mujalt? Kas lepingud 
treenerite ja Audentesega on planeeritud pikemana?

Egon Elstein – Akadeemia juriidilise vormi osas veel otsust pole, oleme arutanud võimalust 
luua huvialakool EJL-i juures, nagu Pärnuski on purjespordikool jahtklubi huvialakool. 
Kindlasti on Akadeemia puhul hulganisti detaile, mis klubisid huvitavad. Juunis võikski teha 
klubide juhtide ja treeneritega vastava aruteluringi. Liidupäevad leiavad aset harva, kuid 
infot on ka vahepeal vaja jagada, samuti sõlmida kokkuleppeid eelarve, tegutsemisvormi või
treenerite osas.
Hetkel on noortespordi toetuse jagamise osas esitatud kolm varianti. Ettepanek on käsitleda 
järgmisena EJL-i 2016. aasta täpsustatud eelarvet, kus nii tuludes kui kuludes on 
Akadeemiale ette nähtud konkreetne summa, millest selle startimiseks piisaks. Seejärel 
tuleme noortespordi toetuse teema juurde tagasi.

3. Täpsustatud 2016. aasta eelarve kinnitamine

Egon Elstein andis EJL-i 2016. aasta täiendatud eelarve tutvustamiseks sõna Ott Kallasele.
Kultuuriministeeriumi toetus EJL-ile alaliidu toetuse real vähenes ja noortespordi toetuse real
suurenes. Alaliidu toetus oleks pidanud samaks jääma, kuid kuna hakati rakendama määrust
spordialade toetamiseks ja loodi rahaliselt langevate alade tarvis abifond 5% ulatuses 
toetuse kogumahust, siis meie toetus seeläbi vähenes 5% võrra. Kokku saame 
Kultuuriministeeriumi kaudu toetust 14% võrra rohkem sügisel plaanitust.
EOK olümpiaettevalmistustoetus on arvatust väiksem seoses sellega, et lepingud sõlmiti vaid
augustis toimuvate Olümpiamängudeni. Edasine toetuste süsteem on EOK-s alles 
genereerimisel. Samuti ei lisandunud kevadel senisele kolmele olümpiakohale 
kvalifitseerumisi. Olümpiaettevalmistustoetuse real 2.4 on eelarvesse lisatud transpordi- ja 



infrastruktuuritoetuste tugi EOK-lt. Kokkuvõttes on EOK toetus planeeritust 5% suurem.
Sponsorlustoetuste all on eelarvesse lisatud Meresõbra projektiga seotud erinevad toetused. 
Akadeemiale oleme eelarves arvestanud linna ja riigi poolsed toetused vastavalt tänasele 
arusaamale.
Fondide toetuse rida on lepingutega kaetud arvatust vähem, kuid samas plaanime nii 
Hasartmängumaksu Nõukogusse kui Kultuurkapitali tänavu veel projekte esitada ja loodame 
neile positiivseid vastuseid saada.
Liikmemaksude laekumine on sügisel planeeritust suurem seoses Narva Purjespordi- ja 
Jahtklubi liitumisega EJL-iga 2016. aastal.
Tervikuna on eelarve kasv võrreldes sügisel planeerituga 24%.
Kulude poolel on tegevuskulude tõus 66%, mis põhiosas puudutab Meresõbra projekti 
lisandumist.
Koondise osas on eelarve mahu tõus 14%, lisandunud on sportlase toetuse real Deniss 
Karpaki esimese taseme koondise toetuse normi täitmine 2015 maailmameistrivõistlustel. 
Klasside treeningute maht muutunud. Ühe osa sellest mahust plaanisime suunata 
Akadeemiasse, kuna aga selle käivitamine lükkus sügisesse, rakendasime vahendid 
Akadeemiasse planeeritud ühepaadi-, kahepaadi- ja surfiklasside kevadlaagrite 
finantseerimiseks.
Püsikulud on tervikuna vähenenud. Ostetud teenuste reale on lisandunud veebipoe 
arendamise kulud, kuhu oleme viinud mõõdukirjade ja reklaamilubade tellimise ning 
Meresõbra merekooli ja Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja regattidele registreerimise. 
Kokkuvõttes on eelarve napilt plusspoolele jääma planeeritud.

Egon Elstein andis delegaatidele sõna küsimuste esitamiseks.

Marko Saarlaid – real 1.21 on ISAF-i noorte maailmameistrivõistluste ja jaht Forte toetuse 
kulu. Sain aru, et Forte toetus tuli Tallinna linnalt. Kas selle on taotlenud Forte ise või EJL?

Ott Kallas – toetuse on taotlenud jaht Forte meeskond ja Tallinna linna jaoks oli läbi EJL-i 
ainuke võimalik viis toetust jahi meeskonnani viia. Leping tehti meiega ja meie toetasime 
edasi jaht Fortet, kes on tublisid sportlikke tulemusi teinud. Ka EOK toetused sportlastele 
käivad sarnaselt läbi meie.

Kerli Otti – kas eelarvesse on ette nähtud vahendid lohesurfi koolitajate süsteemi 
sisseviimiseks? Näiteks Kultuurkapitali toetuse abil?

Ott Kallas – oleme sellele küsimusele sügisesel Liidupäeval juba vastanud. Eelarvesse 
selliseid kulusid planeeritud pole, kuid esitame projekti kindlasti maikuus uuesti nii 
Hasartmängumaksu Nõukogusse kui Kultuurkapitali. Juhatuse liikmed püüavad omalt poolt 
kaasa aidata projekti toetamisele positiivse vastuse saamiseks. EJL-i eelarvest meil 
vastavaid vahendeid eraldada pole. Uute projektide puhul, mis hakkavad potentsiaalselt 
purjetamist juurde kasvatama, on kõige õigem fintseerimise koht fondide vahenditest.

Kerli Otti – teema võib muutuda negatiivseks meediakajastuseks, kui juhtuvad õnnetused ja 
küsitakse, mida spordialaliit kui katusorganisatsioon on teinud nende ära hoidmiseks. 
Lohesurfi võib õppida ära paari päevaga, kuid kiirused on seal suured. Ohutuse teema võib 
väga äkki päevakorda tulla. Kui tõsiselt suhtuvad sellesse küsimusse ala esindavad 
organisatsioonid? Kolm aastat oleme juba proovinud selgeks teha, kui oluline on iseend 
kaitsta. Surfikoole on palju, kuid täna me ei saa suunata inimesi end täiendama. Kui 
Kultuurkapitalist ei õnnestu projektile toetust saada, siis milline on EJL-i seisukoht, kui 
meedia hakkab õnnetuste korral küsimusi esitama?



Marko Saarlaid – suurte võistluste puhul on kaasatud vabatahtlik merepääste, kes  
võistlusrada turvab. Nende kaudu on võimalik saada riigipoolsel toetusel päästekoolitusi. 
Vabatahtliku merepääste süsteem on täna igati toimiv ning oleme seda muuhulgas 
rakendanud nii ORC Euroopa meistrivõistlustel kui rahvusvahelistel jääpurjetamisvõistlustel.

Kerli Otti – ma ei pea siinkohal silmas niivõrd võistlusi, kui tavalist sufripäeva, kuhu tulevad 
ka harrastajad.

Marko Saarlaid – ka harrastajad on oodatud riigi vahenditest rahastatavatele koolitustele. 
Samuti võime teha klubides koolitusi.

Kerli Otti – meil on plaanis korraldada 2016. aastal lohesurfi ohutusalane kampaania.

Marko Saarlaid – vabatahtlik merepääste on loodud selleks, et inimesi harida, kuidas ise 
ennast aidata. Tuleb lihtsalt tegevust erinevate osapoolte vahel koordineerida.

Kerli Otti – lohesurfi õpetamisel ei ole võimalik õpetajate taset piisavalt kontrollida. 
Ohutusalane teavitamine on igapäevane töö, teeme ka koostööd rannavalvega. Harrastus 
aga kasvab väga kiiresti, mistõttu kiiresti suureneb mainitud meediaskandaali esinemise 
võimalikkus.

Egon Elstein – ka Meresõbra pop-up merekool pakub ohutusalast koolitust.

Kerli Otti – probleem on, et täna pole koostööd. Kõik lohesurfiga seotud teemad ei jõua ka 
Lohesurfiliitu. Oleme 14 juriidilise liikme esindajad. Meil on olemas know-how ja huvi ala 
tutvustada.

Indrek Ilves – võtame ühendust ja räägime Meresõbra merekooli võimaluste teemal läbi 
lohesurfaritega.

Kerli Otti – näiteks Haapsalus on meil täiesti olemas huvitatud aktiivsed kontaktid.

Jaanis Prii – kas pigem on probleem selles, et asi on reguleerimata? Kas õpe peaks olema 
rangemalt reguleeritud?

Kerli Otti – Lohesurfiliit soovib, et oleks võimalik öelda lastevanematele, et meil on olemas 
standardiga koolituse läbinud inimesed. Et oleks koht, kuhu suunata neid, kes end 
koolitajatena reklaamivad. Täna pole võimalik millegi põhjal hinnata õpetamise taset. 
Alustada soovime lohesurfiõpetajate koolitamisest. Edasi saab hakata üldsust ja harrastajaid
teavitama, kus end täiendkoolitada ja õppida. Täna ei julge me inimesi kellegi poole 
suunata. On olemas rahuvusvahelised litsentsid, aga nende hoidmine ja kvaliteet pole meie 
poolt kontrollitav.

Egon Elstein esitas Liidupäevale EJL-i juhatuse poolse ettepaneku EJL-i 2016. aasta 
täpsustatud eelarve kinnitada.

Hääletamine
Hääletamise hetkel oli kohal 18 delegaati.
Poolt:18
Vastu:0
Erapooletuid:0

Otsus: EJL-i 2016. aasta täpsustatud eelarve on Liidupäeva poolt kinnitatud.



Egon Elstein – noortespordi toetuse jaotuse osas klubide ja purjetamiskoolide ning 
Purjetamisakadeemia vahel on meil praegu kolm ettepanekut – EJL-i juhatuse poolt pakutud
proportsioon 75%/25%, Pärnu Jahtklubi poolt pakutud proportsioon 85%/15% ja Saaremaa 
Merispordi Seltsi poolt pakutud konkreetne summa, mis meil täna aga on teadmata suurus. 

Jaanis Prii – 2016 eelarves 24000 eurot praegu eraldati. 

Egon Elstein – seal on see nii tuludes kui kuludes.

Jaanis Prii – kas 2017. aastal siis 2016. aasta võimalikud toetajad kaovad ära? Või räägime 
20000 eurost kui nullsummast? Või 20000 eurot pluss 24000 eurot?

Egon Elstein – Akadeemia aastane eelarve on orienteeruvalt 150 000 eurot.

Jaanis Prii – praegu on teada kaks õppurit.

Egon Elstein – kaks väljastpoolt Tallinnat tulevat õppurit. Õppureid on ka Tallinna klubidest. 
Nimetatu on täismahus tegutseva Akadeemia eelarve, kus on kolm täiskohaga treenerit. Kui 
õpilasi on algul vähem, on ka treenerite töömaht väiksem. 2017 eelarvet meil veel pole ja 
selle osas me täna ei hääletagi. Kui jaotus muutub ja noortespordi raha juurde tuleb, siis 
sellest nagunii ei piisa. Muid allikaid on veel juurde vaja eelarve kokku saamiseks. Sügisesel 
Liidupäeval on juba liiga hilja otsustada, sest klubidel on siis järgmise aasta eelarved tehtud.
Sellepärast täna varakult seda räägimegi. Akadeemia eelarvet planeerides teame siis 
arvestada summadega, mis tulevad mitmest allikast kokku. Mida varem oleme teema 
Liidupäeval läbi rääkinud, seda parem on kõigile asjaosalistele.

Egon Elstein pani hääletusele EJL-i juhatuse poolse ettepaneku võtta vastu otsus, mille 
kohaselt EJL-i 2017. aasta eelarve koostamisel arvestatakse 75% noortespordi toetusest 
klubidele ja purjetamiskoolidele ning 25% noortespordi toetusest Purjetamise Akadeemiale.

Hääletamine
Hääletamise hetkel oli kohal 18 delegaati.
Poolt: 10
Vastu: 1
Erapooletuid: 7

Egon Elstein pani hääletusele Pärnu Jahtklubi poolse ettepaneku võtta vastu otsus, mille 
kohaselt EJL-i 2017. aasta eelarve koostamisel arvestatakse 85% noortespordi toetusest 
klubidele ja purjetamiskoolidele ning 15% noortespordi toetusest Purjetamise Akadeemiale.

Hääletamine
Hääletamise hetkel oli kohal 18 delegaati.
Poolt: 1
Vastu: 0
Erapooletuid: 17

Egon Elstein pani hääletusele Saaremaa Merispordi Seltsi poolse ettepaneku määrata 
Purjetamise Akadeemiale EJL-i eelarves kindel summa (20000 eurot).

Hääletamine
Hääletamise hetkel oli kohal 18 delegaati.
Poolt: 3
Vastu: 0
Erapooletuid: 15



Otsus: EJL-i 2017. aasta eelarve koostamisel arvestatakse 75% noortespordi toetusest 
klubidele ja purjetamiskoolidele ning 25% noortespordi toetusest Purjetamise 
Akadeemiale.

Egon Elstein avaldas heameelt, et EOK presidendi valimistel valiti asepresidendiks Tõnu 
Tõniste, kuna seeläbi on Eesti spordis kõrgel kohal purjetajate esindaja, mis parandab 
meie positsioone ja info liikumist.

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

Liidupäev lõppes kell 17:30.

Protokollis: Riina Ramst

Egon Elstein
Eesti Jahtklubide Liidu president 


