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Kuupäev: 16.05.2017
Koht: Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse 3. korruse klaassaal
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Delegaatide arv: 21
Koosolekut juhatas Eesti Jahtklubide Liidu (EJL) president Egon Elstein.

Päevakord:
1. 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitori aruanne
2. 2017 hooaja alguse ülevaade ja plaanide tutvustamine
3. Täpsustatud 2017. aasta eelarve kinnitamine
4. EJL strateegia 2017-2020 heaks kiitmine

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. 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitori aruanne

Egon Elstein andis ülevaate EJL-i 2016. aasta majandusaasta aruande juhtkonna 
tegevusaruandest. 
EJL-i iikmeskonda lisandus 2016. aastal Narva Purjespordi- ja Jahtklubi. Liikmeskonnast 
lahkusid Toila Sadama Jahtklubi ja Noorte Mereklubi Vigri, neis mõlemas on reaalne 
tegevus lõppenud. EJL-il oli 2016. aasta lõpu seisuga 34 liiget. 
EJL-i juhatus töötas regulaarselt. 2016. aastal peeti kokku 14 koosolekut. 2016 novembri
Liidupäeval valiti uus juhatus, kus eelnevast juhatuse koosseisust jätkasid Triin Sepp, 
Arnout Lugtmeijer, Toomas Tõniste ja Egon Elstein ning uute liikmetena alustasid Sven 
Nuutmann, Lauri Väinsalu ja Tõnis Kask. Uue juhatuse esimene koosolek toimus 
detsembris. 
EJL-i büroo oli aasta lõpuks taas kaheliikmeline, koosnedes peasekretärist ja assistendist.
Teenuse osutamise korras töötanud partnersuhete juhi leping lõppes 1. maist ja 
spordidirektori tööleping 1. juulist. Viimane oli projektipõhine amet, mis lepingu alusel 
pidi kestma septembri lõpuni, aga kui selgus, et projekt sealt enam edasi ei jätku, 
otsustas spordidirektor ametist lahkuda juba 1. juulist.
EJL-i juures tegutseb tänase seisuga seitse komisjoni. Lisaks eelmisel perioodil juba 
tegutsenud komisjonidele moodustati juurde tippspordi komisjon, mida juhib Toomas 
Tõniste ja terminoloogia komisjon, mida juhib Triin Sepp. Viimane on ajutisema 
iseloomuga ning lõpetab oma tegevuse, kui purjetamisterminoloogia on välja arendatud. 
Ülejäänud viis komisjoni on arenduskomisjon, avamere komisjon, tehniline komisjon, 
treenerite komisjon ja võistlusametnike komisjon. Kõik komisjonid töötavad omas 
valdkonnas aktiivselt. 
Lisaks tuleb kaks korda aastas kokku treenerite kutsekomisjon, kes atesteerib 
purjetamistreenereid. Hetkel on atesteeritud purjetamistreenereid meil 32. Kevadel 
toimus ka erialane koolitus 3. astme purjetamistreeneritele.
Võistlusametnike programmi raames jätkusid talvel ja kevadel võistlusametnike 
koolitused ning nii kevadel kui sügisel toimus ametnike atesteerimine. Kehtivaid 
võistlusametniku litsentse on Eestis praegu kõigis kategooriates kokku 57. 
Regattidest rääkides olid 2016. aasta tähtsündmuseks Rio de Janeiro Olümpiamängud, 
kus Eesti purjetamiskoondis oli esindatud nelja paadi ja viie purjetajaga. Ingrid Puusta 
saavutas OM-il 11., Deniss Karpak 20., Karl-Martin Rammo 21. ning Kätlin Tammiste ja 
Anna Maria Sepp 19. koha. 



Loomulikult toimus purjetamine ka kohalikel vetel. Tavapäraselt viidi läbi svertpaatide 
Eesti meistrivõistluste sari, mis hõlmas 11 regatti. Sari toimus teist aastat uues 
formaadis, mis võimaldab finaalsõite kaldalt jälgida, filmida ja online kanalites edastada. 
Viimane tegevus toimus meie partneri Eesti Meedia abil Postimees Online vahendusel. 
Finaalsõite kommenteerisid ala asjatundjad.
Purjetati ära regatid ka avameredistsipliinides. Tavapäraselt toimus avamerepurjetamise 
suursündmus Muhu Väina regatt ja samuti EJL Avamerepurjetamise Eesti karikasari. Ka 
jääpurjetajad tegid oma kalendrijärgsed võistlused ilusti ära.
Sel hooajal toimusid Eestis neljad rahvusvahelised tiitlivõistlused. Veebruaris peeti 
Võrtsjärvel talisurfi maailmameistrivõistlused ning jääpurjetamise Ice-Optimist klassi ja 
DN klassi juunioride maailmameistrivõistlused ning augustis Roomassaares Zoom8 
maailmameistrivõistlused ja Tallinnas Laser Radiali juunioride Euroopa meistrivõistlused. 
Täname võistlused kõrgetasemeliselt läbi viinud Kalevi Jahtklubi, Saaremaa Merispordi 
Seltsi, Eesti Jääpurjetamise Liitu, Eesti Purjelaualiitu ja Kalev Allikveeri. 
Hooaja jooksul tehti rahvusvahelisel tasandil edukaid sportlikke tulemusi. Talisurfi MM-il 
võitsid eestlased ühe kulla - Tõnis Salong, kolm hõbedat – kaks Annika Valkna ja ühe 
Rein Raud ning kaks pronksi - Valeri Filippov ja Madis Kallas.
Noorte ja juunioride jääpurjetamise MM-il võitis DN klassis kulla Rasmus Maalinn, hõbeda
Kevin Grass ja tüdrukute hõbeda Johanna Saareke ning Ice-Optimist klassis saavutas 
esikoha Daniel Rüütel ja kolmandaks tuli Sten-Markus Andresson. 
Jääpurjetamise täiskasvanute tiitlivõistlustelt tõid Eestisse kuldmedalid Ott ja Juhan Kolk 
Monotüüp-XV klassi Euroopa meistrivõistlustelt ning pronksi Vaiko Vooremaa DN-i 
maailmameistrivõistlustelt. 
Avamerepurjetamise ORC Euroopa meistrivõistluste osas tuli meile poolteist kuud tagasi 
teade, et jaht Katariina II protest rahuldati ning algselt esikoha saavutanud jaht 
diskvalifitseeriti, mille tulemusel muutusid ka meie jahtide medalite värvid: Katariina II 
Aivar Tuulbergi juhtimisel sai klassis C kuld- ning jaht Sugar 2 Ott Kikkase juhtimisel 
hõbemedali. 
Matšpurjetamises kuulusid Euroopa meistrivõistluste hõbemedalid Mati Sepa 
võistkonnale.
Formula 18 katamaraani Euroopa meistrivõistlused võitsid seenioride arvestuses Andres 
Laul ja Ain Roosma. 
Melges 24 sportpaadil saavutas jaht Lenny võistkond amatööride arvestuses 2. koha. 
Tublisid purjetajaid on meil palju ja tublisid tulemusi tehti ka paljudel teistel regattidel.
Paralleelselt toimetame mitmeid maapealseid tegevusi. 2016 oli Merekultuuriaasta ja 
Eesti riigi toel sai selle raames alguse pop-up merekooli Meresõber projekt. Meresõbra 
instruktorid käisid purjeka, lohe, SUP-laua ja kajakiga seitsmes Eesti paigas: Narvas, 
Pärnus, Tallinnas, Tartus, Haapsalus, Kuressaares ja Lohusalus, andes sealsetele 
noortele võimaluse tutvuda erinevate veespordi distsipliinidega. Kursustel käis kokku 900
inimest.
2016 algatasime Purjetamise Akadeemia projekti. Päris valmis pole see veel tänagi, kuid 
eesmärgid ja sihid on meil silme ees. Akadeemia mõte on pakkuda tuge tippsportlase tee
valinud noortele. 
Aastat ilmestasid vahvad meediaprojektid, kus osales meie olümpiapurjelaudur Ingrid 
Puusta - võidusõit avamerejahi Premium vastu, mida kajastati ERR-is, samuti Läänemere
ületamine heategeval otstarbel, mida samuti erinevais meediakanaleis kajastati. 
Eesti Jahtklubide Liit oli esindatud novembris toimunud World Sailingu aastakonverentsil,
kus osalesid Agnes Lill, Andrus Poksi, Veiko Rosme, Ott Kallas ning vaatlejana ka mina.
2016. aastal olid EJL-i toetajateks Vopak E.O.S., Liviko, Matek, LTT, Marinepool, NG 
investeeringud, Eesti Meedia ja Nelja Energia, keda soovime väga tänada. Purjetamises 
tervikuna on sponsoreid loomulikult rohkem - erinevatel klubidel ja võistkondadel on ka 
oma isiklikud toetajad.
Tänada soovime samuti regattide korraldajaid: Saaremaa Merispordi Selts, Pärnu 
Jahtklubi, Kalevi Jahtklubi, Tallinna Jahtklubi, Haapsalu Jahtklubi, Team Extreme, Eesti 
470 Klassiliit, Eesti Purjelaualiit. 
EJL-i juhatuse liikmed 2016. aastal töötasu ei saanud. EJL-is olid töölepingu alusel ametis



peasekretär Ott Kallas, spordidirektor Stefan de Vries ja peasekretäri assistent Riina 
Ramst. Töötasud koos maksudega moodustasid kokku 45 282 eurot.

Egon Elstein andis delegaatidele sõna küsimuste esitamiseks.

Delegaatidel küsimusi ei olnud.

Egon Elstein andis EJL-i 2016. aasta eelarve täitmisest ülevaate tegemiseks sõna EJL-i 
peasekretärile Ott Kallasele.
Toon välja olulisemad erinevused eelarve täitmises võrreldes kinnitatud eelarvega. 
Tulude poolel laekus riigi toetus, mis koosneb alaliidu ja noortspordi toetusest, nagu 
planeeritud. Eesti Oümpiakomitee toetusi oli ette nähtust pisut rohkem. EOK toetas OM-il
osalemise kulude katmist ning aasta alguses teada olnud vanemtreeneri toetuse rida 
muutus EOK olümpiaettevalmistustoetuse süsteemi muutuse raames septembrist isiklike 
treenerite toetuseks. Sponsorluse osas loodetud Tallinna Sadama ja Eesti Lootsi toetused
ei realiseerunud. Samas laekus suuremana EV100 poolne toetus Meresõbra projektile, 
mistõttu tervikuna oli sponsorlustoetuste alajaotus planeeritust suurem.
Kulude poolel oli meil seoses ühe sponsortoetuse hilinenud laekumisega 2016. aasta 
noortspordi toetuse viimane makse klubidele alles 2017 jaanuari alguses. Meresõbra 
kulud olid suuremad kui planeeritud seoses sellega, et aasta lõpus soetasime EV100 toel 
liikuva konteinerüksuse. Koondise kulude real on planeeritust suurem treeneri toetus, mis
on seotud EOK toetussüsteemi muutumisega. Aasta lõpuni jätkasime EJL-i oma I ja II 
kategooria tippsportlaste treeneri toetuse rida, septembrist tuli aga juurde EOK 
treeneritoetus. Neli kuud oli seega topelttoetus, kuid jaanuarist 2017 jäi alles vaid EOK 
poolse toetuse edastamine sportlaste isiklikele treeneritele. EJL-i vanemtreeneri toetus oli
vajalik kaotada eelarve tasakaalu säilitamiseks. Olümpiaettevalmistuse kulud olid 
eelarves plaanitust suuremad, kuna läbi meie liikusid osad OM-il osalemise kulude 
katmiseks mõeldud toetused. Transpordikulud olid suuremad seoses mitmete 
transpordivahendite remontidega. Sidekulud olid samuti suuremad seoses mõningate 
seadmete asendamise ja Rio de Janeiro OM-iga seotud sidekuludega. Ostetud teenuste 
kulud olid planeeritust suuremad, kuna meil ei õnnestunud koheselt e-poe 
raamatupidamisprogrammiga sidumine, mistõttu oli raamatupidamises vaja teha käsitisi 
lisakandeid. Reklaamiteenuse osa oli plaanitust väiksem. Muid suuri erinevusi planeeritud
eelarve ja eelarve täitmise vahel pole. 
2016. aasta EJL-i eelarve maht oli kokku 527 676 eurot.

Egon Elstein andis delegaatidele sõna küsimuste esitamiseks.

Delegaatidel küsimusi ei olnud.

Egon Elstein tutvustas EJL-i audiitori järeldusotsust.
Audiitor Ilmar Tälli (TPMM Nordic OÜ) järeldusotsus on järgmine: meie arvates kajastab 
kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt ettevõtte 
finantsseisundit seisuga 31. detsember 2016 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta 
finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Egon Elstein esitas Liidupäevale EJL-i juhatuse poolse ettepaneku EJL-i 2016. aasta 
majandusaasta aruanne kinnitada.

Hääletamine
Hääletamise hetkel viibis kohal 20 delegaati.
Poolt: 20
Vastu: 0
Erapooletuid: 0



Otsus: EJL-i 2016. aasta majandusaasta aruanne on Liidupäeva poolt kinnitatud.

2. 2017 hooaja alguse ülevaade ja plaanide tutvustamine

Egon Elstein andis ülevaate 2017 hooaja algusest ja tutvustas plaane ülejäänud 
hooajaks.

Käesoleva aasta algusest on EJL-il kaks uut liiget – Saadjärve Kalevi Jahtklubi ja 
Tartumaa Purjespordiselts. Tänasel EJL-i juhatuse koosolekul aga arvasime meie 
liikmeskonnast välja Eesti Finn Liidu, kes on aprillist alates Eesti Mittetulundusühingute ja
Sihtasutuste Registrist seoses dokumentide õigeaegselt esitamata jätmisega kustutatud 
ning organisatsioonina enam ei eksisteeri. Meil on praegu üks aktiivne Finn klassi 
purjetaja - Deniss Karpak, kelle purjetamine rahvusvahelistel regattidel ei tohi 
loomulikult sellisest asjade käigust tulenevalt kannatada saada. 
EJL-i juhatus on hetkeseisuga pidanud 2017. aastal kuus koosolekut. 
EJL-i juures tegutseb praegu seitse alalist komisjoni, kes valmistavad juhatusele otsuste 
tegemiseks ette materjale ja ettepanekuid. 
Võistlusametnike programmi raames toimusid aasta alguses võistlusametnike koolitused. 
Praegu on meil kehtivaid võistlusametniku litsentse kokku 56.
Veebruaris ja märtsis toimus purjetamistreenerite 3. taseme koolitus, mille viisid läbi 
Anne-Mari Luik ja Elise Umb. Purjetamine on arenemas, uusi klubisid järjest juurde 
tekkimas ja meil on suur puudus treeneritest. Koolitusel osales 20 inimest ning loodame, 
et nende näol meie treenerite järelkasv edeneb. Praegu on kehtiv kutsetunnistus olemas 
34 purjetamistreeneril.
Juhatuse ja arenduskomisjoni eestvõttel ning koostöös teiste EJL-i komisjonidega sai 
aasta alguses koostatud EJL-i uus arengustrateegia aastateks 2017-2020. Tavapäraselt 
tehaksegi arengukava neljaks aastaks, iga olümpiatsükli järel. See oli mahukas töö, mille
tulemus sai Liidupäeva materjalidega koos ka välja saadetud ning tänases päevakorras 
on meil samuti sees strateegiaga lähemalt tutvumine ja selle üle arutlemine. 
2017. aasta algus on sportlike tulemuste poolest olnud edukas. Jääl purjetati erinevates 
distsipliinides tublisti ning purjetamine oligi Eesti selle talve edukaim spordiala, kus 
võideti kokku 14 medalit. Jääpurjetamises tuli Ice-Optimist klassis Georg Paomees 
maailmameistriks ning Daniel Rüütel MM-i hõbedale. DN klassi juunioride seas saavutasid
Eigo Helimets MM-il 2. ja Kevin Grass 3. koha ning EM-il Joosep Laus 2. ja Keith Luur 3. 
koha. Monotüüp-XV klassi EM-il said pronksi Olev Oolup ja Andrus Padu. Talisurfi MM-ilt 
tuli Eestile tänavu kolm hõbedat ja kolm pronksi: slaalomis sai üldarvestuses 2. koha 
Boris Ljubtšenko ja 3. Meelis Rang, masterite arvestuses aga 2. koha Meelis Rang ning 3.
Tõnis Salong; kelkude kursisõidus sai veteranide vanusearvestuses Valeri Filippov hõbeda
ja Juhan Gross pronksi. Ka vee pealt on meie purjetajatel tänavu juba medalid ette 
näidata - Zoom8 klassis tuli poiste Euroopa meistriks Hendrik Holtsmann. 
Olümpiapurjetamises said jaanuaris toimunud Miami MK etapil nii Ingrid Puusta naiste 
RS:X-il kui Karl-Martin Rammo Laser Standardil 11. koha. EUROSAF Champions Sailing 
Cup Palma etapil pääsesid esikümnesse kaks meie sportlast: Deniss Karpak sai Finn 
klassis 5. koha, Ingrid Puusta aga tuli 7ndaks. Hyeres’i MK etapp lõppes Puustale 
eestlastest parimana 12. kohaga. Finn klassi EM-il sai Deniss Karpak 12. koha ning RS:X 
klassi EM-il Ingrid Puusta 15. koha. 
Üks meie priroteetidest on praegu Purjetamise Akadeemia. Akadeemia raames toimusid 
aasta alguses juba kevadlaagrid. Probleemid on finantseerimisega – Tallinna linna 
lubadused rahastuse osas pole vett pidanud ja oleme seetõttu koostanud plaani B. 
Akadeemia projekti me pooleli ei jäta ning küll mõnevõrra korrigeeritud variandis saab 
treeningtegevus seal 1. juunist siiski alguse. Kitsaskohtade likvideerimiseks tegutseme 



teiega koostöös edasi.
Kevadel leidis aset üks suursündmus, milleks oli 21. aprillil Tallinnas Kumu 
Kunstimuuseumis toimunud II Eesti Purjetamise Kongress. Kongressist võttis osa 170 
Eesti ja lähiriikide purjetamiskogukonna esindajat, erasektori ning riigi- ja kohaliku 
omavalitsuse asutuste juhti ning spetsialisti, samuti mitmeid külalisi piiri tagant 
Põhjamaade Purjetamisliidu inimeste näol, kellel oli Tallinnas ka oma kevadkoosolek. 
Samuti olid kongressil ettekannetega osalemas külalised meie katusorganisatsioonist 
World Sailingust. Kõige muljetavaldavam oli nende seas World Sailingu 
kommertsdirektori Hugh Chambersi ettekanne. Tema amet on purjetamisse vahendeid 
juurde leida. See on probleem, mida nii meie kui kõik teised maailma spordialaliidud 
peavad lahendama. Raha on vähe ja ilma rahata on keeruline toimetada, kuid samas on 
võimalik palju asju ise ära teha. Sellega on seotud ka meie võistlusformaadi muutus – et 
olla publikule nähtav, näidata meie toetajaid, teha purjetamist atraktiivsemaks, et 
toetajaid ka juurde leida. Tore oli ka rootslase Björn Johanssoni, Lerumi 
Purjetamisgümnaasiumi asutaja ja treeneri ettekanne. Nende eesmärk on sama, mis 
meie Purjetamise Akadeemial. Johansson rääkis detailselt, kuidas Lerumi 
Purjetamisgümnaasiumis on asjad korraldatud. Neil on väga tublid sportlikud tulemused 
ja Rootsi purjetamiskoondis sealt oma järelkasvu suures osas saabki. Ettekandeid oli 
kongressil kokku 16 ning saime nende kaudu palju erinevat huvitavat infot Eestist ja 
välismaalt. Materjalid on meil olemas ja vaatame need kindlasti uuesti läbi. Kõik 
ettekanded said ka jäädvustatud ning on järelvaadatavad Postimees Online'i vahendusel. 
2016 olid Eestis neljad rahvusvahelised tiitlivõistlused, sel aastal vaid ühed - juulikuus 
Pärnus toimuvad Põhjamaade Noorte Meistrivõistlused.
Käesoleval hooajal jätkuvad EJL Purjetamise Eesti meistrivõistluste sari svertpaatidele ja 
EJL Avamerepurjetamise Eesti Karikasari. Avamerepurjetamise suursündmus Muhu Väina
regatt saab tänavu 60-aastaseks ning saab seetõttu ka pidulikumalt ja põnevamalt 
korraldatud. Meie liige Eesti Purjelaualiit korraldab samuti Eesti meistrivõistluste sarju ja 
seda koguni viies distsipliinis.
2016. aastal sündinud pop-up merekool Meresõber on tänavu taas EV100 projekti 
raames toetust saanud, kusjuures kokkulepe on olemas nii 2017. kui ka 2018. aasta 
osas. Selle aasta Meresõbra marsruut on paigas ning saame konteinerit ja instruktoreid 
näha Pirital, Tilgus, Kärdlas, Tallinnas Kakumäel, Eismas, Räpinas, Võrus ja Viljandis. 
Plaanis on sel aastal Meresõbra tegevust suunata sellisel moel, et kohtadesse, kus pop-
up merekool käib, tekiks ka jätkutegevus kohalike omavalitsuste või purjetamiskoolide 
toel. Loodame, et meie liikmeskond tänu sellele projektile ja riigi toele edeneb.
2018. aastal saab Eesti riik 100-aastaseks ja on ka EJL-i juubel – liit saab 90-aastaseks. 
EJL-i arenduskomisjon murrab praegu pead ja teeb plaane, kuidas neid sündmusi 
pidulikult ja väärikalt tähistada.
Loomulikult toob aasta veel palju erinevaid toimetamisi. Kui teil on mõtteid, mida teha, 
saate need välja öelda siin ja praegu või ka mistahes muul ajal. Suur töö toimub meil 
klubides, EJL on peamiselt koordineeriv organisatsioon. Tähtis, on et meid kuuldaks ja ala
edasi arendataks. Purjetamise Kongressil käidi välja mõtteid, millises suunas ja kui 
suureks võiks Eesti purjetamine areneda. Mõtted on intrigeerivad, kuid mitte võimatud. 
Arvukus on oluline, kui läheme riigilt või kohalikelt omavalitsustelt purjetamisele tuge 
küsima. Oluline on kontaktide võrgustik - näiteks Kongressi eel õnnestus meil pääseda 
Kadriorgu Eesti Vabariigi Presidendi jutule, kus rääkisime purjetamisest. See oli võimalik 
tänu asjaolule, et Presidendi nõunik on purjetaja. 

Egon Elstein andis delegaatidele sõna küsimuste ja ettepanekute esitamiseks.



Delegaatidel küsimusi ega ettapanekuid polnud.

3. Täpsustatud 2017. aasta eelarve kinnitamine

Egon Elstein andis EJL-i 2017. aasta täiendatud eelarve tutvustamiseks sõna Ott Kallasele.
Tegemist on 2017. aasta täiendatud eelarvega, mille esialgset projekti näitasime 2016. 
aasta novembrikuu Liidupäeval. 
Tulude poolel saame riigilt toetust sel aastal planeerituga võrreldes 6% rohkem. Riik tegi 
2016. aastal oma toetussüsteemid ringi ja pidime palju käima selgitamas, et saada 
purjetamise numbrid süsteemis suuremaks. Riik jagas 2017. aasta toetuste arvestamisel 
liidud olümpia- ja mitteolümpiaaladeks. Meie aga oma liikmeskonnas harrastame nii 
olümpia- kui mitteolümpiaalasid, mistõttu oli uus süsteem meile väga ebasobiv. Pärast pikka
asjaajamist arvestati komisjoni otsuse korras meie puhul siiski tegevusi, tulemusi ja 
aktiivsust ka mitteolümpiaalade osas. EOK sealjuures aitas meile kaasa, et jõuaksime oma 
toetusnumbititega tasemele, kus peame olema ja et meie toetused ei saaks kärbitud 
seetõttu, et purjetajaskond on distsipliinide lõikes lai. EOK toetused on planeerituga 
võrreldes 27% suuremad. EOK uus toetusliin on noorte sportlaste toetamine ja saime mitu 
head purjetajat toetatavate nimekirja. Sponsorlustoetuste alajaotuses on arvestatav tõus 
Meresõbra osas EV100 toetuste näol. Liidu muude tegevuste sponsorluse osas on numbrid 
enamvähem samad kui plaanitud. Fondide toetuse osas oleme esitanud kaks suurt 
aastaprojekti Hasartmängumaksu Nõukogule ja Kultuurkapitalile ning saanud nii planeeritust
kui ka 2016. aastal eraldatust suuremat toetust. Purjetamise Akadeemia tulude osas 
jätkame Tallinna rindel tööd, et aasta lõpuks oleks meil edaspidiseks toetus ka linna poolt, 
kus tegutsemine baasi mõistes toimuma saab. Akadeemial on olemas toetusi erafirmadelt. 
Alustame juunist treeningtegevustega - küll kärbitud mahus, kuid kõik kolm baasi on nõus 
meile vastu tulema ja teatud kulusid vähendama, mistõttu saame kõigis kolmes õppesunnas 
alustada. Tähtis ongi pihta hakata ja näidata tegevusi, siis ehk leiame väikseimaid toetusi 
veel juurde. Riigilt tulevast noortespordi toetusest Akadeemiale kasutamiseks minev osa on 
omafinatseeringuna indikatiivselt näidatud. Muud tulud on planeeritud suurusjärgus. Tulude 
maht kokku on 538 000 eurot.
Kulude poolel läks noortespordi toetuse viimane 2016. aasta kanne klubidele 2017 jaanuaris,
mis on eelarves 2017 toetuste summale juurde liidetud. Meresõbra kulud on samavõrra 
suuremad kui sai suurendatud tulusid. Purjetamise Kongress on tänaseks ära toimunud ja 
sellega seonduvad kulud teada. Kulud said pisut suuremad kui tulud, kuid peaksime oma 
eelarvest taolise vajaliku ürituse puhul selle vahe ära katma. Koondise osas on eelarvesse 
lisatud EOK poolt ära otsustatud noorte sportlaste toetamise programm. Purjetamise 
Akadeemia osas on kärbitud versioonis kulud samas suurusjärgus kui tulud. Püsikuludes on 
palgakulud planeeritust pisut väiksemad seoses partnersuhete juhi palgakuludega – 
kalendrisse tekkis praegu positsiooni täitmisel väike auk.

Egon Elstein andis delegaatidele sõna küsimuste esitamiseks.

Tõnu Tõniste – püsikuludes olid halduskulud 2016. aastal 70 000 eurot, sel aastal on 
planeeritud ainult summas 35 000 eurot. Samuti reklaamikulud, mida 2017 pole üldse. 
Millest see tuleb?

Ott Kallas – see oli Stefan de Vriesi spordidirektori ametikoha rahastamisega seoses loodud 
lahendus. Tegemist oli teenuse osutamisega.

Egon Elstein – kommenteerin eelarve osas juurde, et seoses riigi rahastussüsteemi 
muutmisega selgus, et EJL on spordialaliitude seas eripärane. Muidu on olümpia- või 



mitteolümpiaalade spordiliidud. Ainult meil on selline vahekord, et olümpiaalade osakaal on 
umbes 30% ja mitteolümpiaaladel 70%. Tegemist on erandliku situatsiooniga, mille 
selgitamine riigile võttis palju energiat. Käisime mitmeid kordi Kultuuriministeeriumis sel 
teemal rääkimas ja suuresti tänu EOK ning Tõnu Tõniste abile lahenes olukord meie jaoks 
lõpuks edukalt.

Egon Elstein esitas Liidupäevale EJL-i juhatuse poolse ettepaneku EJL-i 2017. aasta 
täpsustatud eelarve kinnitada.

Hääletamine
Hääletamise hetkel oli kohal 20 delegaati.
Poolt: 20
Vastu: 0
Erapooletuid: 0

Otsus: EJL-i 2017. aasta täpsustatud eelarve on Liidupäeva poolt kinnitatud.

4. EJL strateegia 2017-2020 heaks kiitmine

Egon Elstein andis EJL strateegiast 2017-2020 ülevaate andmiseks sõna Ott Kallasele.
EJL strateegia 2017-2020 väljatöötamisele on hulk tunde pühendatud nii EJL juhatuse 
liikmete, büroo kui arenduskomisjoni liikmete poolt. Oleme lähtunud eelmise nelja aasta 
strateegiast, kuid teinud mitmeid olulisi täiendusi. Üldine loogika on jäänud samaks, kuid 
vaatasime, mida on vaja konkretiseerida ja millised tegevused peaksid meil järgmise nelja 
aasta jooksul fookuses olema. 
EJL-i missioni ja visiooni sisuliselt uuendatud pole. Missioon on endiselt purjespordi ja 
huvimeresõidu arendamine Eestis ning visioon, et purjetamise ja huvimeresõidu kandepind 
on lai ja purjespordi tase on kõrge. 
Organisatsiooni struktuur on uues strateegias täienenud – juures on kaks uut komisjoni ja 
Purjetamise Akadeemia üksusena. Üldiselt aga on meie struktuur esitatud varasemaga 
samal viisil – mitte püramiidina käsuliini kuvava pildina vaid väljastpoolt sissepoole ja 
vastupidi toimiva suhtlemise skeemina, kus on erinevad tasandid. 
Meie tööjatose struktuur sai lihtsamaks tehtud ja alajaotusi vähendatud, et saaks tervikpilti 
paremini esitada ning oleks selgem, kes millega tegeleb ja mille eest vastutab. 
Otsuste tegemise ja suhtlemise skeem oli varasemalt kujutatud ühesuunalisena, nüüd aga 
on näidatud suhtlus mõlemas suunas ja lisandunud on Purjetamise Akadeemia üksus. 
Strateegilised eesmärgid on harrastajate arvu suurendamine, algõppe läbiviimine koolides ja
noorte hulgas, kõrgetasemeliste rahvusvaheliste tiitlivõistluste toimumine Eestis igal aastal, 
Eesti purjetajate edu võistlusspordis, olümpiamedal ja muud medalid, samuti soovime end 
näha Eesti kolme parema spordialaliidu seas. Kolme parema hulka mahume juba praegu 
riikliku noortespordi toetuse tabelis, kus oleme kergejõustiku ja ujumise järel kolmandad. 
Muudes mõõtsüsteemides on meil veel edasiliikumise ruumi. 
Vaadates EJL-i numbrites, on meil väikelaevu Liiklusregistris 27 832, meie liikmeskonnas on 
inimesi 2000 ringis, erinevaid aluseid on palju. Tulevikus võiks meie liikmeskonnas olla 10 
000 inimest, mis tähendab viiekordset suurenemist praegusega võrreldes. Peame antud 
suunas mõtlema ja oma tegevusi nii seadma, et need tooksid kaasa suurenemise 
noortepurjetamise osas, millele aitab kaasa ka Meresõbra projekt, ja et meie tegevus 
muutuks üle Eesti massilisemaks. 2020. aastaks eeldame kõigile ridadele praegusest 
suuremaid numbreid. Siinkohal tahan rõhutada, et on väga oluline, et kõik meie liikmed 
täidaksid igal aastal ära Spordiregistri ankeedid. See on vajalik, et meid kajastataks registris
õigete arvudega, mille riik ja EOK võtavad oma toetuste arvutamisel aluseks. 



Strateegia üldskeem näitab lähtuvalt missioonist ja visioonist ära meie põhilised 
tegevusvaldkonnad, milles eelmise strateegiaga võrreldes olulisi muudatusi pole. 
Algõppe ja koolituse osas on eesmärgiks purjetamine koolidesse viia ning tuua enam inimesi
ala juurde. Meresõber on kindlasti üks abimees, mille kaudu nakatada rohkem inimesi 
merepisikuga. Purjetamise kooli viimises on saarlased juba head eeskuju näidanud. Anne-
Mari Luik aga on koostanud väga hea õpik-töövihiku, mida koolid aktiivselt kasutavad. Anne-
Mari viis koos Elise Umbiga kevadel läbi ka abitreenerite koolituse, kus oli arvukalt osalejaid 
- üle 20. Koolitusel rakendati praktilisemat ja konkteetsemat lähenemist kui varasemalt, mil 
meil on olnud põhiliselt klassipõhised seminarid. Tegemist oli niiöelda puust ja punaseks 
stiilis koolitusega ja ilmselt saame selle tulemusel juurde treenerikutset omavaid inimesi. 
Olümpiapurjetamises on eesmärkideks olümpiamedal ning MM-idel ja EM-idel rohkem 
esikümnesse pääseda. Viimati saavutas seda Ingrid Puusta 2016. aastal EM-i 6. kohaga, 
enne teda Karl-Martin Rammo 2013. aastal EM-i 7. kohaga. Siin on välja toodud ka 
Akadeemia ja koondise taustajõudude tagamine, millega oma väikese meeskonnaga usinasti
tegeleme. Kindlasti on vaja rohkem koostööd aktiivsete treenerite ja sportlaste vahel. 
Olümpiapurjetamise püramiidis midagi otseselt uut pole. Lohe TwinTip krossiditsipliin on 
nüüd Noorte Olümpiamängude kavas ja tuleks starditavasse Purjetamise Akadeemiasse 
juurde tuua, et hakata seda ala Eestis süsteemsemalt käima tõmbama.
Mitteolümpiapurjetamises oleme saanud arvukalt medaleid. Selles vallas on paljud meie 
klubid ja alaliidud tublid. Ürituste korraldamisel püüame liidu poolt ametnike ja treenerite 
koolitamise ning meediatööga kaasa aidata. 
Mitteolümpiapurjetamise diagrammis on loetletud alad ja klassid või distsipliinid, millega 
Eestis tegeldakse. 
Merekultuuri, elustiili, huvimeresõidu valdkonnas on eesmärgiks merefestivalide toimumine. 
Teeme koostööd Tallinnaga Tallinna merepäevade korraldamisel, et saada ürituse programmi
veel enam purjetamist sisse, näiteks Kieli Nädala eeskujul erinevate regattide ja 
tiitlivõistluste kaasamise näol. Klubid tegelevad aktiivselt huvimeresõidu tegevuste 
korraldamisega. 
Meedia ja turundus on keeruline valdkond, kuna purjetamine väga meediasõbralik ala ei ole, 
kuid kaasaegasete sedmete ja julgete ideedega saame ehk tulevikus vaadatavamaks. Meil 
on olnud käesoleval aastal sponsorluse suunal mitmeid üritusi, kuid tegevuse tõhustamiseks 
on vajalik rakendada pikemalt ja efektiivsemalt tööle partnersuhete juht. Meie tooted ja 
meediasuhtlus peaksid viima alaliidu hea finstseerimiseni eri allikatest. 
Sponsorluse juures on oluline partnersuhete juhi positsioon, kes tegeleks selle valdkonnaga 
süstemaatiliselt. Võistluspordi ja sponsorluse koostööskeem eeldab heaks toimimiseks 
rohkema energia ja jõu rakendamist. 
Tehniline tugi töötab meil hästi. Juttu on olnud suurema arvu mõõtjate koolitamise 
vajadusest. Meie liikmed peaksid samuti oma liikmeskonnast otsima inimesi, kes oleksid 
tehnilise taibuga ja tahaksid tegeleda mõõtmise teemaga esialgu klubi tasemel. Julgelt 
tuleks kaasata uusi inimesi tehnilisse valdkonda. Süsteem aga üldiselt töötab täna. 

Egon Elstein – strateegia koostamine võttis paljudel inimestel hulga energiat, aga on väga 
vajalik, et anda meie tegevusest ja eesmärkidest hea ülevaade nii partnereile kui meile 
endile. Alustasime uue strateegia tegemist eelmise strateegia pinnalt, muutes seda 
selgemaks ning viies sisse ka ühtteist uut. Uus temaatika on näiteks purjetamise kooli 
viimine, mida saarlased 2016. aastal alustasid ning täna toimib see juba ka Pärnus. Need on 
toredad ja tervitatavad purjetajate ja koolide koostöö näited. Büroo poolt püüame selle 
tegevuse edenemisele kaasa aidata. Strateegias nüüd sees ka Meresõbra projekt, mis aitab 
samuti purjetamist kooliprogrammi viia. Samuti on uus Purjetamise Akadeemia temaatika. 
Kui laps tahab tippsportlase tee ette võtta, siis peab ta nägema, et redelil on kõik vajalikud 



pulgad olemas. Meie eesmärgiks on, et sel rajal oleks piisavalt abistajaid. 
Strateegia alusel tegutsevad nii EJL juhatus, komisjonid kui büroo. Kui meie liikmetel on 
välja tuua olulisi valdkondi, mis on strateegiast välja jäänud, võib sellest julgelt märku anda 
ja saame need lisategevustena samuti päevakorda võtta.
Strateegia on ka EJL-i komisjonide poolt läbi vaadatud ning EJL-i juhatuse poolt kinnitatud. 
Strateegia dokument on kättesaadav www.puri.ee lehel.

Egon Elstein andis delegaatidele sõna küsimuste ja ettepanekute esitamiseks.

Delegaatidel küsimusi ega ettepanekuid polnud.

EJL strateegia 2017-2020 sai EJL Liidupäeva poolt heaks kiidetud.

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

Liidupäev lõppes kell 17:25.

Protokollis: Riina Ramst

Egon Elstein
Eesti Jahtklubide Liidu president 

http://www.puri.ee/

