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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.  Kokkuvõte juhatuse tööst aastal 2017

Egon Elstein andis ülevaate EJL-i juhatuse tööst aastal 2017.

EJL-il on 35 liiget. Meie liikmeskonda astusid märtsis Saadjärve Kalevi Jahtklubi ja aprillis
Tartumaa Purjespordiselts. Mais arvati liikmeskonnast tegevuse lõpetamise tõttu välja 
Eesti Finn Liit. EJL kuulub liikmena rahvusvahelistesse organisatsioonidesse World 
Sailing, EUROSAF ja Nordic Sailing Federation ning kohalikest organisatsioonidest Eesti 
Kaubandus-Tööstuskotta. Täna otsustasime astuda ka Eesti Spordiveteranide Liidu 
liikmeks, mille eesmärk on Eesti spordiveterane meeles pidada ja autasustada. ESVL-i 
liikmemaks on 30 eurot aastas ning sinna kuulumine on igati sobilik meie spordiala 
vetaranide tunnustamisele kaasa aitamiseks.
Juhatus on töötanud regulaarselt ning hetkeseisuga on 2017. aastal peetud kokku 
kümme korralist koosolekut. Neile lisaks toimusid aasta alguses EJL strateegia 2017-
2020 koostamise töökoosolekud. Büroo on suure osa aastast töötanud kaheliikmelisena 
koosseisus peasekretär Ott Kallas ja assistent Riina Ramst. Aeg-ajalt on meil olnud 
täidetud ka partnersuhete juhi ametikoht ning septembrist alates on selles ametis Kati 
Remmelkoor, kes on antud valdkonnas igati tubli ja kogenud tegija. Tema 
tööülesanneteks on meediasuhete korraldamine ja arendamine ning purjetamisele uute 
toetajate leidmine. Meie ootused tema tegevuse suhtes on suured. 
Regulaarselt töötab liidu juures kaheksa alalist komisjoni, kes arutavad oma valdkonna 
teemasid ning esitavad juhatusele ettepanekuid. Komisjonide juurde on vastavalt 
vajadusele loodud töögruppe. 
Arenduskomisjoni roll on mõelda ettepoole. Antud komisjonist pärineb Purjetamise 
Kongressi idee ja selle läbiviimine ning käesoleva aasta aprillis toimuski kongress juba 
teist korda. Samuti on arenduskomisjonis tekkinud Purjetamise Akadeemia idee. 
Komisjoni tegevuse hulka kuulub ka järgmisele aastale mõeldes EJL 90 ja Eesti Vabariik 
100 tähtpäevade tähistamiseks ideede genereerimine. 
Avamere komisjon tegeleb avamereregattide korraldamise küsimustega ja Muhu Väina 
regati läbiviimisega. Käesoleval sügisel sündis selles komisjonis ka mõte, et nende noorte
purjetamise juures hoidmiseks, kes ei soovi Olümpiale minna või üldse svertpaadil 



purjetada, võiksid klubid üle Eesti soetada kümmekond one design kiiljahti, mille peal 
noored saaksid purjetada vastava väljaõppega treenerite toel, loomaks 
avamerepurjetamises süsteemset järelkasvu. 
Käesoleval aastal sai loodud terminoloogia komisjon, kuna purjetamises on käibel palju 
ingliskeelseid termineid, millele oleme võtnud eesmärgiks leida eestikeelsed vasted. 
Komisjoni tööd veab Triin Sepp, tegevus käib aktiivselt ning sellesse on kaasatud ka Eesti
Keele Instituudi inimesi, et loodav eestikeelne terminoloogia oleks keeleliselt igati 
korrektne. 
Tippspordi komisjon tegeles aasta esimeses pooles väga aktiivselt Purjetamise 
Akadeemia tuleviku ja tippspordi rahastamise temaatikaga. Komisjoni esimees aga sai 
suvel ministriks ning tema praeguse ajalise ressurssi nappuse tõttu on komisjoni 
juhtimine vaja ümber korraldada. 
Võistlusametnike komisjon koolitab uusi ametnikke ning tänase seisuga on meil 41 
kehtivat eri kategooriate võistlusametniku litsentsi. 
Treenerite komisjonis käivad koos purjespordikoolide treenerid ning arutavad ja esitavad 
juhatusele ettepanekuid võistlusjuhendite muutmise osas ning teistel sarnastel teemadel.
Töögruppide tegevusest rääkides tooksin esile Anne-Mari Luige ja Elise Umbi eestvõttel 
talvel koostatud abitreeneri õppekava ning veebruaris ja märtsis selle alusel läbi viidud 
koolitused, kus osales üle 20 inimese. Meil on praegu üle 40 atesteeritud 
purjetamistreeneri, kuid treeneritest on meil siiski puudus. Koolitusel osalenutest käisid 
eksamil pooled ning mitmed neist on täna ka abitreeeneritena ametis. Talvel on plaanis 
viia taas läbi kolmanda taseme treenerite koolitus ning Raivo Randmäed kaasates ka 
neljanda taseme koolitus. 
Purjetamise Akadeemia kohta meil hetkel kodulehel infot pole, kuna kodulehe toimetaja 
loobus sellest tööst ajalise ressursi puudumisel ja uue tegija leidmise osas käivad alles 
läbirääkimised. Akadeemia info on aga kodulehele kindlasti plaanis tekitada. Akadeemia 
näol on tegemist neile noortele suunatud tegevusega, kes valivad maailma 
tippkonkurentsi jõudmise ja olümpiaspordi tee, millega alustatakse juba põhikooli 
vanuses. Õpe toimub kolmes suunas ning Akadeemias on täna kokku 34 noort purjetajat 
õppimas. Neid treenivad tuntud tublid treenerid - Raivo Randmäe ühepaate, Maria 
Veessaar ja Lenart Kivistik kahepaate ning Matthew Rickard surfareid. Õppejuhi ja 
mentorina on Akadeemias abiks Rein Ottoson. Eesmärk on koondada kokku Eesti 
parimad sportlased ja treenerid ning luua neile parimad tingimused tegutsemiseks. 
Akadeemiat tahtsime käivitada 2016. aasta sügisest, kuid sel hetkel me soovitud mahus 
veel alustada siiski ei saanud. Üks Saaremaa ja üks Pärnu poiss tulid 2016 sügisel 
Tallinnasse Audentese Spordigümnaasiumisse õppima, kuid treeningute alane koostöö 
nendega algul kahjuks ei sujunud. Käeolevast sügisest toimuvad osad Akadeemia 
treeningud Piritast teisel pool linna otsas, mis on aidanud mullused probleemid 
lahendada. Akadeemia direktori tööd teeb oma muu töö kõrvalt Ott Kallas. EJL-i eelarvest
moodustab Akadeemia märkimisväärse osa, mis 34 lapse peale arvestatuna ei ole siiski 
suur. Ressursside ja rahaliste vahendite kasutamist tuleb loomulikult hoolikalt kaaluda. 
Märtsist maini toimusid Akadeemia talvelaagrid koos välisvõistlustest osavõtmisega 
Prantsusmaal ja Hispaanias. Juunis algasid regulaarsed Akadeemia treeningud Eestis. 
Praegu ollakse talvisel režiimil, toimuvad üldfüüsilised trennid ja teooriatunnid ning 
valmistatakse ette talvelaagreid.

Ants Väinsalu - eelmisel üldkoosolekul oli vähe juttu Akadeemia struktuurist. Mulle pole 
Akadeemia struktuur ja suhestumine koondisega siiani selge. Kes seda valdkonda juhib? 
Kui näiteks lapsevanemal tekib küsimus, mida Akadeemia endast täpselt kujutab, oleks 
oluline anda talle ette diagramm, mis näitab ära, kuhu tema laps pürgib.



Egon Elstein - Akadeemia tööd juhib EJL-i peasekretär. Tema all juhivad igat õppesuunda
kindlad treenerid - ühepaadid Raivo Randmäe, kahepaadid Maria Veessaar ja Lenart 
Kivistik, surf Matthew Rickard. Rein Ottoson nõustab kõiki õppesuundi. Lisaks on 
vastuvõtukomisjon, kes noori analüüsib ja otsustab nende Akadeemiasse vastuvõtmise 
üle. Akadeemia tegevus on igati tõsine. Paar nädalat tagasi astus omapoolsel soovil lausa
neli noort Akadeemiast välja, kuna seal treenimine nõudis nende seisukohast liiga palju 
aega ja pühendumist. Samas on käesoleval sügisel esitatud uusi avaldusi Akadeemiasse 
astumise sooviga.

Ants Väinsalu - on oluline tekitada Akadeemiat selgitav diagramm - kastikestega 
ülevaatlik pilt, et selle olemust oleks võimalik paremini haarata.

Rein Ottoson - mina võin Akadeemia mentorina öelda, et noortel on palju privaatseid 
probleeme, samuti on treenerite vahelisi probleeme, mida olen aidanud lahendada. 
Esimene suvi näitas selgelt ära, et treenerite tahe on suurem kui sportlaste oma. 
Treenerid töötasid väga aktiivselt ning näiteks ühepaatide osas võin välja tuua, et 
Akadeemia sportlased arenesid võrreldes teistega päris hästi edasi. Olen õpilastega 
vestelnud ja nende tagasiside on väga positiivne. Negatiivne on aga see, et sportlased ei 
jaksa vajaliku koormusega trenni teha, ei pea pingele vastu. Nüüd talvel on neile oluline 
end veel edasi arendada, et nad jaksaksid suvel meie esinumbritega ühte sammu astuda.
Tippudele andis Akadeemia hea võimaluse kodus harjutamiseks mingitki massi leida. 
Noored teavad täpselt, kuidas Akadeemiasse pääseda ja esimene aasta näitas, et nii 
mõnigi noor seal vastu ei pea. Samas ongi meil vaja välja selgitada, kes ikkagi tõsiselt 
tahavad Akadeemias treenida. Kohalikud klubid on olnud armukadedad, et noored 
Tallinnas harjutavad ja on olnud probleeme kolkapatriotismiga. Aga spordis on sportlane 
kõige tähtsam. Nii mõnigi noor treenis suvel üle, kuna polnud füüsiliselt valmis. Samuti ei
oska kõik treenerid veel töö ja puhkuse vahekorda planeerida. Arenguvestlused 
Akadeemia õpilastega olid väga head, et selgitada välja nende arvamus tehtud tööst. 
Praegu tegeleme treenerite vastavasisuliste ettekannete ärakuulamisega. Enamik 
Akadeemia õpilastest on üpris edukad noored ja tahavad õppida, kuid samas on neil 
keeruline kooli õppetöö ajal lõunalaagrites osaleda. Kokkuvõttes on lapsed esimese suve 
kohta teinud treenerite hea töö toel suure arenguhüppe. Kiiret edu ei ole mõtet soovida, 
seda pole olemas. 6-8 aastat kulub selleks, et hakata tunneli lõpus valgust nägema, siis 
algab alles töö. Sooritus võtab aega.

Egon Elstein - Akadeemia struktuuri selgitava materjali koostamine on kindlasti üks meie 
eesmärk.

Priit Rüütel - selleks, et Eestis asutada purjespordikooli, on vaja põhikirja ja 
arengukontseptsiooni. Haapsalu Purjespordikool näiteks enne Haapsalu linnalt raha ei 
saanud, kui kogu dokumentatsioon oli olemas. Praegu me sisuliselt ei tea, kuhu raha 
anname, Akadeemia keha kui selline on hägune.

Egon Elstein - Akadeemia põhikiri on olemas ning igaühel on võimalik sellega tutvuda.

Priit Rüütel - purjetamine pole praegu üldse Audentese erialade hulgas kirjas.

Ott Kallas - juba enne seda kui mina Akadeemia vedamise juurde tulin, käis EJL-i tollane 
spordidirektor Stefan de Vries koos Egon Elsteiniga klubides Akadeemia kontseptsiooni 
lahti seletamas. Oleme eri linnades, kus on olnud antud idee vastu huvi, käinud 
kontseptsiooni esitlemas ning kohtunud paljude purjetajate, treenerite ja 
lapsevanematega, et arutada, milline on huvi ning kuidas asja täpselt teha. Maikuu 



Liidupäeval sai Akadeemia tegevusest ülevaade juba antud. Korraldasime aasta alguses 
projekti korras talvelaagrid purjetajatele, kes olid valmis Akadeemiasse astuma. Juhatuse
otsus oli alustada regulaarsete treeningutega juunist, kuigi polnud täit selgust Akadeemia
rahastamise osas. Samas oli nõudlus väga suur, sooviavaldusi tuli üle kolmekümne. 
Oleme jõudumööda Akadeemiaga edasi liikunud, terve suvi on olnud treeningud, 
arutelud, arenguvestlused. Kõike pole me siiski saanud päris nii teha nagu oleksime 
tahtnud ja Akadeemia paberipoolt veel eri põhjustel veebis pole. Selged mõtted selles 
osas, kuidas tegevust veebis läbipaistvalt esitada, on olemas, aga paraku on tehnilise 
poole tegijaga asjad veninud ja praegu ootame pakkumist uuelt kodulehe tegijalt. 
Esmatähtis on olnud, et neile, kes on treeninguid soovinud, tegevus toimuks. Tagada, et 
baasid töötavad, kaatrid ja kärud on korras, treeneritel on olemas kütus ja palgad.

Ants Väinsalu - asi pole veebis, vaid pildis, kuidas ja mis millega haakub. Keeruline on 
asja arutada, kui pole struktuuri.

Ott Kallas - struktuur on olemas, tegevuskava on olemas. Asjaosalistele on kõik vajalik 
teada.

Ants Väinsalu - aga otsustajatele pole teada.

Tõnu Tõniste - EJL-i tippspordi komisjonis oli päevakorras sama teema. Et asjast 
paremini aru saada, võtke Akadeemiat kui juunioride koondist, kus vahel teevad kaasa 
ka meie tippsportlased. Juuniorid saavad ühiselt trenni teha, neil on olemas treenerid ja 
varustus, toimuvad laagrid. 2-3 õpilast teevad trenni Audenteses. Küsin, millisena on 
planeeritud Akadeemia tegevus talveks?

Ott Kallas - talvel on samuti kolm treeningrühma. Ühepaadid treenivad koos Rein 
Ottosoni Purjespordikooliga treener Raivo Randmäega, kahepaadid koos Tallinna 
Jahtklubiga Maria Veessaare ja Lenart Kivistiku juures, surfi suunal pole klubilist 
partnerit, kuid on loodud eraldi ajakava ja grupid treener Matthew Rickardi käe all. 
Sellest tulevad baaside kulud. Lisaks sellele on käimas talviste purjetamislaagrite 
plaanimine.

Priit Rüütel - kes Akadeemias osalemise taotlused esitas - kas klubid või sportlased?

Ott Kallas - taotlused esitasid omal soovil sportlased.

Priit Rüütel - kas sportlane ei peaks oma lõbu ise rahastama?

Egon Elstein - Akadeemia õpilastele on õppetasu.

Priit Rüütel - praegu on Akadeemiaga seoses võetud klubidelt oluline osa noorte toetuse 
raha ära.

Ott Kallas - antud õppetaset nimetatakse võistlusspordis kõrgemaks spordimeisterlikkuse
tasemeks. Sihid on kõrgemad, sportlastele on vaja rohkem treeninguid paremate 
spetsialistide käe all. Paremad purjetajad treenivad koos. Selliseid inimesi on Eestis väike
arv ning pole võimalik, et nad oma lõbu ise kinni maksaksid. Täna on meil ökonoomne 
mudel, et pakkuda klubilisest tegevusest kõrgemat astet ehk kõrgekvaliteedilisi 
treeninguid olümpiasuunalises tegevuses. Meil on sponsorid, kes on nõus Akadeemiat 
toetama ning see on märkimisväärne summa. Pere rahakoti peal me välja ei vea ja 
süsteemi nii üleval ei pea. Akadeemia tulubaasi on vaja veel kindlustada. Loodetavasti 



suudame ka kohalikes omavalitsustes ja Kultuuriministeeriumis kehtestada arusaamise, 
et purjetamine on väljakuspordiala, mitte üksi tegemise sport. 

Egon Elstein - Akadeemias treeniv sportlane jääb oma klubi liikmeks edasi, koostöö 
klubiga jääb alles.

Indrek Ulla - tegemist on noorte Eesti koondise alustalaga, sportlaste upitamise 
süsteemiga. 30 sportlast on Akadeemiasse kaasatud, aga mis kriteeriumide alusel 
sportlased sinna saavad? Eelnevad tulemused, mingitel kindlatel võistlustel osalemine?

Ott Kallas - 2016. aasta lõpus kuulutasime välja esimese taotlusvooru, kus olid selgelt 
kirjas kriteeriumid. Kõiki soovijaid me vastu ei võtnud. Olulised olid nii sportlikud 
tulemused, sportlik CV, meditsiiniliste koormustestide tulemused kui sportlase 
eesmärgid. Vaatasime taotlused läbi ja kujundasime seisukohad. Otsustasime teha 
põhirühmale lisaks järelkasvurühma neile, kes päris koondise tasemel veel polnud, aga 
väga soovisid Akadeemia töös osaleda. Pakume neile Eesti treeninggrupi põhist tegevust 
ning võimalust edaspidi põhirühma edasi liikuda.

Indrek Ulla - kõik pole võrdsed. Hiiumaa klubi näiteks pole teistega võrdsel varustatuse 
tasemel. Sportlased tuleks võrdsetel alustel starti panna, et nende oskused ja võimekus 
välja tuleksid.

Ott Kallas - me ei lähtunud ainult tulemustest vaid ka sportlaste geograafilisest 
päritolust, tahtest jne. Lõime ka järelkasvurühma, et tõsised soovijad saaksid 
tugevamatega koos trennis käia ja edasi areneda. On oluline, et nad oleksid 
treeningsüsteemis sees. Noortekoondis ja Akadeemia on selles mõttes ikkagi eraldi, et 
koondis ja selle toetamine on olnud meie eelarves aastaid sees selge suunitlusega 
osaleda rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. Akadeemia on puhtalt treeningsüsteem, mis 
aitab sportlaste taset tõsta, et seda hiljem võistlustel näidata.

Ants Väinsalu - olen Akadeemia poolt, aga nagu diskussioonist selgub, siis paljud, kes on 
teemaga seotud, ei saa asja olemusest tegelikult päriselt aru. Ettepanek on tekitada 
Akadeemia kontseptsioon paberil.

Egon Elstein - kontseptsioon on olemas, aga ilmselt pole tõesti piisaval määral inimesteni
viidud. Küll aga on sellega kursis Akadeemia treenerid ja õpilased. Peame kindlasti antud 
teemaga tegelema.
Minnes aasta ülevaatega edasi, mainiksin põgusalt ära aprillis Kumu Kunstimuuseumis 
toimunud II Eesti Purjetamise Kongressi. Kongressil esines teiste hulgas World Sailingu 
kommertsdirektor Hugh Chambers, kes tõi välja, et tippsporti ei tee ilma rahata, aga see 
raha tuleb meil ise teenida. Kogu maailma purjetamine mõtleb palju selle peale, kuidas 
ala nähtavaks ja atraktiivseks teha, et tuleks juurde vaatajaid ja toetajaid. Sellest 
apektist lähtuvad ka meie Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja regattide formaadi 
muutused. Purjetamine ei saa täna üldjuhul selliseid vaatajanumbreid nagu näiteks 
tennis, kuigi samas Volvo Ocean Race'il on olemas rohkearvuline publik. Peame ka Eestis 
mõtlema, kuidas publikule paremini silma jääda. Päevakorral on olnud mõte, et tulevikus 
peaks EJL-il olema vähemalt 10000 liiget. Täna on meid alla 2000. Eesmärk on suur ja 
kongressil andsime ka vastuseid, miks see vajalik on. Mida rohkem meid on, seda 
rohkem purjetamine välja paistab nii ettevõtete kui riigijuhtide tasemel ala toetamise 
otsustamisel. Täna on purjetamisel keeruline meediakanalites kajastust saada, kuna 
spordiajakirjanikud ei tea purjetamisest suurt midagi. Mida rohkem toome ala juurde 
lapsi, seda suurem on tõenäosus, et nende hulgast tuleb edaspidi ka spordiajakirjanikke. 



Riikides, kus purjetamisega on kaua tegeletud, on 1% elanikkonnast alaga seotud. Eesti 
puhul tähendaks see lausa 13000 inimest. Meil aitavad taoliste numbriteni kiiremini jõuda
sellised tegevused nagu Purjetamise Akadeemia ja Meresõbra merekool. Käesoleval 
aastal käisid kolmes koolis lapsed kehalise kasvatuse tundides purjetamas. Kongressi 
teema lõpetuseks ütlen, et meil on plaanis ka kolmas kongress, kas aastal 2019 või 
2020.
Teist aastat jätkus suvel pop-up merekooli Meresõber projekt, mis kujutab endast mööda
Eestit liikuvat mobiilset merekooli. Merekoolil on konteiner, paar paati, aerulauad, lohe ja
kajak, millega kõik huvilised saavad erinevaid veespordialasid proovida. Eelmisel aastal 
saime projektile rahastuse Merekultuuriaasta raames, käesoleval ja järgmisel aastal tuleb
toetus Kulutuuriministeeriumilt EV100 eelarvest. Liidu igapäevaseid eelarvevahendeid me
selleks ei kasuta. Projektil on riigi ja kohalike omavalitsuste toetus ning mõned 
väiksemad sponsorid. Projektist tulenevat kasu näitab muuhulgas see, et eelmisel aastal 
üheks projekti partneriks olnud Narva Jahtklubis koolitasime ühe noore treeneriks ning 
klubi lapsed osalevad juba veidi ka võistlustel. Treener on koostöös kohaliku 
omavalitsusega Narva-Jõesuus purjetamist arendama asumas. Kohaliku omavalitsuse 
eelarves on 2018. aastal Optimist paadi ostmine ja treeneri töötasu. Purjetamine on 
üldse esimene spordiala, mida antud omavalitsus toetab. Seal on Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutuse toel käimas ka väikesadama ehitus. Narva on Eesti suuruselt kolmas linn 
ning potentsiaali on seal kõvasti. Narva-Jõesuu asub vaid 5-6 km kaugusel Narvast ning 
meil on lootust saada sealt tuge oma 10000 purjetaja eesmärgini jõudmiseks. Eelmisest 
aastast saadud kogemuste pealt õppisime, et veespordiga tutvuse tegemise võimalust 
pakkuvale Meresõbra projektile on vajalik tagada jätkutegevus. Oleme kohtunud 
omavalitsuste juhtidega Viljandis, Võrus, Räpinas ja Narva-Jõesuus. Viljandis, kus kunagi 
on juba veespordiklubi olnud, on teema uuesti laual. Omavalitsuse poolt ootame treeneri 
töötasu katmist. Sama teema on Räpinas, kus ollakse valmis purjetamist spordikooli 
erialade sekka lisama. Tamula järvel on järgmisel suvel plaanis veespordiüritus. Sarnast 
skeemi tahame jätkata järgmisel aastal - et kõigis kohtades, kuhu Meresõber läheb, 
kinnistuks purjetamistegevus kauemaks. Eesmärk on, et iga kohalik omavalitsus soetaks 
ise endale taolise konteineri või leiaks ruumid statsionaarse purjespordikooli jaoks.

Indrek Ilves - käisime Meresõbra raames ka Maardus, kus on järgmisel aastal ilmselt 
purjetamisõpe algamas, kui treener läbib talvel algõppe koolituse. Linna poolt on tugi 
olemas.

Egon Elstein - 1. detsembril toimub Meresõbra projekti kokkuvõtmine, kus kohalike 
omavalitsuste inimesed saavad rääkida Kultuuriministeeriumi esindajatele, kui rahul nad 
Meresõbra projektiga on.
Eestis toimub iga-aastaselt palju regatte, kuid rahvusvahelisi tiitlivõistlusi oli meil tänavu 
vaid üks - Põhjamaade noorte meistrivõistlused Pärnus, kus osales pea 200 noort 
Soomest, Rootsist, Norrast, Taanist, Lätist, Leedust ja Eestist. Pärnus toimusid 
Põhjamaade noorte meistrivõistlused teist korda, viis aastat tagasi oli antud võistlus 
samuti seal. 
Meil on ka mitmeid kohalikke regatte, mis on rahvusvahelise iseloomuga. Spinnakeri 
regatil osaleb alati palju välismaalasi, samuti ka Purjetamise Eesti Meistrivõistluste 
sarjas, mis kooneb kaheksast regatist ja kus võistleb neliteist klassi. Sarjast võttis osa 
400 purjetajat kaheksast riigist. Regattide finaalsõite kommenteeriti asjatundjate poolt 
ning kuue regati finaalsõite kanti üle Postimees Online otseülekandena. Eesmärk on teha 
purjetamist võimalikult nähtavaks, viia see inimestele lausa koju kätte. 
Toimus ka Avamerepurjetamise Eesti karikasari ORC, ESTLYS ja Folkboot gruppidele. 



Meie avamerepurjetamise suurüritus Muhu Väina regatt tähistas tänavu 60. aastapäeva, 
mistõttu võistlus oli tavapärasest pidulikum ja finišeeris Riias, kust see regatt kunagi 
alanud on. Ilm oli väga ilus ning võitjaid oli teiste seas õnnitlemas Läti majandusminister.
Ütlen siinkohal suured tänusõnad regatte korraldanud tublidele klubidele: Saaremaa 
Merispordi Selts, Pärnu Jahtklubi, Kalevi Jahtklubi, Tallinna Jahtklubi, Haapsalu Jahtklubi, 
Team Extreme, Eesti 470 Klassiliit, Eesti Purjelaualiit, Eesti Lohesurfiliit.
EJL katab paljusid distsipliine, millest igas toimub palju võistlusi. Meie purjetajad on väga
tublid ja kõigi saavutuste ettelugemine võtaks väga palju aega, mistõttu nimetan praegu 
ära vaid silmapaistavamad rahvusvaheliste tiitlivõistluste tulemused. 
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 Rang ning 3. Tõnis Salong. Kelkude 
kursisõidus sai veteranide vanusearvestuses Valeri Filippov hõbeda ja Juhan Gross 
pronksi. Viimase talve Eesti edukaim taliala oligi muide purjetamine, teised alad 
tiilivõistlustelt nii palju medaleid ei toonud. 
Noortepurjetamises tuli Zoom8 klassi poiste Euroopa meistriks Hendrik Holtsmann ning 
poiste maailmameistriks Jakob Haud. RS Feva klassis teenisid Veronika Kuvatova ja 
Hannah Tuulas tüdrukute seas EM-il 2. koha. 
Avamerepurjetajatest saavutasid ORC EM-il Poolas jaht Premium Mati Sepa juhtimisel 
klassis B 2. koha, jaht Katariina II Aivar Tuulbergi juhtimisel klassis C 2. koha ning jaht 
Sugar 2 Ott Kikkase käe all 3. koha. Mitmeid meie jahte oli veel neljandatel, viiendatel, 
kuuendatel kohtadel. ORC EM-il peeti ka riikidevahelist arvestust ning Eesti sai Euroopa 
parima purjetamisriigi tiili. Eesti avamerepurjetamine on Euroopas tugeval järjel.
Formula 18 katamaraani MM-il saavutasid seenioride arvestuses Andres Laul ja Ain 
Roosma 3. koha ning Melges 24 sportpaadil jaht Lenny võistkond koosseisus Tõnu 
Tõniste, Toomas Tõniste, Maiki Saaring, Tammo Otsasoo ja Andres Rohtla amatööride 
arvestuses samuti MM-i 3. koha. 
Meie olümpiapurjetajad tiitlivõistluste medaleid tänavu küll ei saanud, kuid parima 
tulemuse tegi Karl-Martin Rammo EM-i 10. ja MM-i 19. kohaga. Nimetaksin ära ka 
olümpiaklasside juuniorid vennad Roihud, kes kahepaadi 49er juunioride EM-il 4. koha 
saavutasid. 
World Sailingu maailma edetabelis on eestlastest edukaim Match Race purjetaja Mati 
Sepp, kes täna on kuues, aga kaks kuud tagasi oli lausa kolmas. Deniss Karpak on 
seitsmes, tema parim asetus tänavu oli neljas koht. Ingrid Puusta on 14., vahepeal oli 
aga 9. kohal. Karl-Martin Rammo on hetkel 16., parimaks kohaks oli talle tänavu 12. On 
näha, et meie purjetajad on pidevalt pildil.
World Sailingu aastakonverents toimub igal aastal novembri esimeses pooles, tänavu 
leidis see aset Mehhiko läänerannikul. Eestist osalesime neljakesi: World Sailingu 
komisjonide liikmed Agnes Lill ja Andrus Poksi, kelle konverentsile saatmise kohustuse on
rahvuslik alaliit endale võtnud, EJL-i peasekretär Ott Kallas ning mina. Mina osalesin 
konverentsil EJL-i eelarve väliselt ning Andrus Poksi lähetuskulud jagasime 
Rahvusvahelise RS:X Klassiliiduga, mille tegevjuhiks Poksi on. Muude asjade hulgas 
otsustati konverentsi käigus 2018. aasta World Cup'i finaaletapi toimumiskoht. World Cup
toimub igal aastal ning koosneb neljast etapist. Kolm neist on suuremad võistlused, mille 
tulemusel pääseb 20 paremat igast olümpiaklassist ehk kokku 300 purjetajat 
finaaletapile, võistlema World Cup'i võitja tiitlile. 2018. aasta finaalregatt pidi toimuma 
Kielis, aga paar kuud tagasi selgus, et tekib konflikt Kieler Woche regati sponsoritega 



ning Kiel loobus. World Sailing kuulutas välja konkursi ning taotlesime samuti World Cup'i
finaali korraldusõigust. Kahjuks anti korraldusõigus Marseille'le, kus toimub ka 2024. 
aasta Olümpiamängude purjeregatt. Küll aga tehti meile ettepanek taotleda mõne muu 
võistluse või World Sailingu aastakonverentsi korraldusõigust. Meie eesmärk on kindlasti 
rahvusvahelisi suurvõistlusi Eestisse tuua. World Cup'i korraldusõiguse taotlemise käigus 
pöördusime rahalise toe osas riigi poole ning ilmselt oleks seda ka saanud. 
World Sailingu aastakonverentsiga samal ajal toimus ka Offshore Racing Congressi 
aastakoosolek. Eelmisel sügisel tegime ORC-le avalduse 2020 MM-i korraldamiseks, 
milles meie konkurent oli Norra. Aastakoosolekul aga selgus, et New Yorgi Jahtklubi, kes 
pidi korraldama 2019. aasta MM-i, soovib seda teha 2019. aasta asemel 2020. aastal. 
Lõplik otsus selles küsimuses tehakse järgmisel aastal, aga on üsna selge, et kui USA 
antud korraldusõigust soovib, siis ta selle ka saab. Meil on siiski lootus kandideerida 
2021. aasta MM-i korraldajaks. 
Tänan ja nimetan ära ka EJL-i toetajad: Vopak E.O.S., kes on Akadeemia sihtotstarbeline
toetaja, Liviko, NG Investeeringud, Eesti Meedia, Sportland oma Helly Hanseni brändiga, 
Matek, LTT ja Strand Hotell.

Egon Elstein andis delegaatidele sõna täiendavate küsimuste esitamiseks.

Delegaatidel küsimusi ei olnud.

2. 2017. aasta eelarve täitmine ning 2018. aasta tegevuskava ja esialgse eelarve 
kinnitamine

Egon Elstein andis EJL-i 2017. aasta eelarve täitmisest ülevaate tegemiseks sõna EJL-i 
peasekretärile Ott Kallasele.

Ott Kallas - eelarve materjalid on EJL liikmetele saadetud välja eelmise nädala 
neljapäeval. Praegu peatun oma ülevaates pigem muutunud punktidel eelarve täitmises 
võrreldes kinnitatud eelarvega. 
Riigi toetused on laekunud plaanipäraselt, samuti ka Eesti Olümpiakomitee toetused. EOK
puhul on muudatus noorte toetuses, millega alustati 2017. aasta esimeses pooles uue 
toetusmeetmena. Kolm purjetajat (Georg Haud, Maris Seersant, Mari-Ann Raud) läksid 
EOK tippspordi komisjoni otsusega kolmandast jaotusest toetavate seast välja ja kaks 
uut purjetajat tulid sisse (Hendrik Holtsmann, Liis Annus). Sponsorluse ja toetuste osas 
näitavad numbrid väikest laekumist, aga tegelikkuses on läinud üsna plaanipäraselt. 
Novembris on laekumas veel NG Investeeringute ja Liviko planeeritud toetused. 
Sponsorluse reale oli meil seatud eesmärk, aga aasta alguses ametis olnud partnersuhete
juhi abil me kahjuks neile eesmärkidele lähedale ei saanud. Suvel oli meil antud 
ametikoht üldse täitmata ning lisaeesmärkide täitmiseni me tänavu ei jõudnud. 
Akadeemia all on alates septembrist arvestatud sisse ühe noortetreeneri toetus summas 
600 eurot kuus. Akadeemia õppekuutasud on laekunud alates juunist, kui alustasime 
regulaarse treeninggruppide tööga. Fondide toetust Akadeemiale oleme saanud 
projektipõhiselt Kultuurkapitalilt. Kohalike omavalitsuste toetus Akadeemiale on endiselt 
null. Valimiseelsel ajal ei olnud võimalik Tallinna linnaga jutule ei saada, kuid 
eellubadused on meil olemas. Aasta lõpuks püüame sel teemal jutule pääseda. Tallinna 
Spordi- ja Noorsooameti tasandil on välja öeldud, et Akadeemiat hakatakse toetama, 
kuid reaaluses pole asi kahjuks nii lihtsalt läinud. Muudes tuludes sisaldub treenerikutse 
osas väike töögrupp, mille raames Elise Umb ja Anne-Mari Luik valmistasid ette praktilise
suunitlusega koolitused treeneritele, mille suhtes huvi oli oluliselt rohkemgi kui ootasime.
Kulude poolel pole veel täielikult arveldatud tänavuste ORC mõõdukirjade osas. Koondise 
osas on rahastamine toimunud plaanipäraselt. I taseme sportlaste suuremad toetused 
olid Ingrid Puustal ja Deniss Karpakil, teistel sportlastel olid väiksemad toetused. EOK 
treeneri toetus on sellest aastast eraldi isiklikele treeneritele (varasemalt oli 



vanemtreeneri toetus) ning on tõstetud eraldi reale, et asi oleks selgem. EOK OM-toetust 
eraldatakse ainult sportlaste osas. Akadeemia kuludes on juba täna eelnevalt jutuks 
olnud baaside kulu. Akadeemia treenerite palkade summa on planeeritust väiksem ja 
baaside kulu suurem. Meil on kokkulepe Rein Ottosoni Purjespordikooli ja Tallinna 
Jahtklubiga, et nende Akadeemia gruppidega 20 tundi nädalas tööd tegevad treenerid 
säilitavad klubis täistöökoha ja meie maksame klubidesse õppetasudest selle määra, 
mida tavaline õpilane maksab neile klubidele. Tasume sellega baaside eest ja osa treeneri
palgast. Teise osa palgast maksame lisana  EJL-ist otse treenerile. Kohalike 
omavalitsuste toetused ja riigi alates viiendast tasemest ülespoole kutsega treenerite 
toetused laekuvad endiselt klubisse. Palkade osas on väljamakseid planeeritust vähem, 
kuna olime mitu kuud ametis kolme asemel kahe inimesega. 

Egon Elstein andis delegaatidele sõna küsimuste esitamiseks.

Ants Väinsalu - mis klassid käivad klasside baastoetuse alla?

Ott Kallas - kõik need klassid, mis pole Akadeemias. Laser Radial, Laser Standard, 29er, 
49er ja RS:X klassidel on toetus viidud üle Akadeemiasse. Enamik nende klasside 
toetatavaid sportlasi on Akadeemias kirjas ja treenivad seal. Sel viisil on töö ladusam ja 
loogilisem kui purjetaja kaupa rehkendades ja planeerides. Klasside baastoetus on 
mõeldud kasutamiseks võistlustel osalemiseks.

Ants Väinsalu - kas juhatusel on olemas aruanne, kus laagrites käidi ja palju kulutati?

Ott Kallas - aruanne selle osas, kes kus osalesid ja millised olid kulud, on antud 
juhatusele juba kevadel.

Egon Elstein andis ülevaate 2018. aasta tegevuskavast.

2018. aastal saab EJL 90 aastakse, täpne kuupäev on 8. juuli. Soovime seda tähtpäeva 
väärikalt tähistada. Üks mõte on juubeli puhul anda välja Eesti purjetamise raamat, 
milleks on tegevus juba alanud. Seni pole taolist Eesti purjetamist koondavat dokumenti 
meil olemas olnud. Andres Laulilt on tulnud ettepanek teha Eesti purjetamise Hall of 
Fame, kuhu koondada Eesti purjetamise kõige säravamad tähed. 90. juubel kajastub 
kindlasti meie sümboolikal. Koostöös EV 100 juubelitoimkonnaga toimub samuti arutelu, 
kuidas Eesti riigi juubelipidustustes purjetamine võiks välja näha. Üks mõte on ühendada
matkarajad ja väikesadamad. See on turismi ja rahvaspordiga seonduv ettevõtmine, 
mille raames Veeteede Amet ja Riigimetsa Majandamise Keskus ühendaksid ressurssid. 
Meil endal selliseid vahendid pole.
Augusti esimeses pooles toimub Taanis Aarhusis World Sailingu MM, kus mängitakse 
välja esimesed 2020 Tokyo olümpiapääsmed. Meie sportlased kindlasti MM-il võistlevad. 
Avamerepurjetajatel toimub Hollandis MM. Ka kodus toimub rahvusvahelisi regatte. 
Aasta alguses on Eesti korraldada jääpurjetamise DN klassi MM, mille reaalset Eestis 
toimumist näitab aeg, kuna see sõltub ilmast. Mitteametlik info on praegu veel, et 2018 
augustis on oodata Kakumäe sadamasse Match Race EM-i. Ametlikult kinnitatud see veel 
pole. 
Purjetamise Akadeemiaga toimetame kindlasti edasi, oluline on selle finantsilise 
vundamendi kindlustamine. Tallinna linn on toetamiseks lubadusi andnud, kuid 
realiseerunud need veel pole. Küll aga on see nüüd, mil uued võimud on paigas, 
lähipäevade teema. 
Meresõbra merekoolil on järgmiseks aastaks riigi rahastus olemas. Sel aastal olid 
Meresõbra kulud eelarves esimesest aastast väiksemad, aga osa kulusid on põhivara 
välja ostmisega juba tehtud. Alguses rentisime varustust, eelmisel aastal aga saime 
riigilt tuge vahendite äraostmiseks. Eesmärk ja soov on Kultuuriministeeriumi poolt 
sellele projektile rahastuse saamise nimel tööd jätkata. 
Komisjonid, juhatus ja büroo jätkavad oma tööd EJL-i strateegiast lähtudes.
Järgnevalt käsitleme EJL-i 2018. aasta eelarve projekti. Eelarve kinnitame kevadisel 



Liidupäeval, kui riigi rahastuse osas on selgus. Täna esitletava eelarve näol on tegemist 
prognoosiga.

Egon Elstein andis EJL-i 2018. aasta esialgsest eelarvest ülevaate tegemiseks sõna EJL-i 
peasekretärile Ott Kallasele.

Ott Kallas - peatun põhiliselt muudatustel esialgses eelarves võrreldes 2017. aasta 
eelarvega. Riigi toetused on 2018. aastaks hetkel arvestatud samas mahus nagu 2017. 
EOK toetustes on muudatusi olümpiaettevalmistustoetuses, kus on järgmiseks aastaks 
viis arvestuslikku sportlase kohta (Ingrid Puusta, Deniss Karpak, Karl-Martin Rammo, 
Kätlin Tammiste, Anna Maria Sepp). Noorte toetuse all on kaheksa sportlast terve aasta 
lõikes ehk neli jaotust, mitte kolm nagu oli 2017. Sponsorluse  numbri sees on Liviko, 
Mateki ja LTT toetused, samuti Eesti Meedia ja Sportland Egon Elsteini ning 
partnersuhete ja turundusjuhi Kati Remmelkoore ettepanekul sees arvestuslikuna. 
Vastavate summaridadena esinevad viimased ka kuludes. Eesmärk on tuua välja nende 
ettevõtete mitterahaline panus meie tegevusse. Sponsorluse reale on sisse kirjutatud 
eesmärk liidule toetajate juurde leidmiseks. Akadeemia osas on treenerite toetus terve 
aasta lõikes arvestatud mahus 600 eurot kuus. Akadeemia kuutasud on arvestatud 11 
kuu lõikes, väljas on oktoober, mil sportlastele on plaanis vaid arenguvestlused. Kohalike
omavalitsuste toetustes Akadeemiale on eesmärgina kirjas Tallinnaga läbi räägitav 
number. Akadeemia sponsorluse real kirjas oleva numbri osas on meil lepingud olemas. 
Muudes tuludes sisaldub EJL 90 raamat, milllele on plaanis otsida toetajaid nii ettevõtete 
kui purjetajate seas, vastav kampaania algab varsti.

Rein Ottoson - kas raamatu toetusele on kehtestatud ka ülem- ja alammäär? Kas igaüks 
saab toetada, ka individuaalselt?

Ott Kallas - kõiki detaile meil praegu paigas ei ole. Toetada võivad nii ettevõtted kui 
eraisikud. Turundusjuht tegeleb selle teemaga hetkel ning varsti avaldame vastava info.
Tegevuskulude real on DN MM-i toetus mahus 3200 eurot, mis on tavapärane toetus 
Eestis toimuvatele MM- ja EM-võistlustele liidu eelarvest. Meresõbra merekooli tuludes 
pole praegu sees riigi toetust, kuna pole selge, kas see tuleb. Meil on olemas konteiner, 
paadid, aerulauad, kajakid, mida saame kasutada. Lisaks on vaja katta üksuse transport,
instruktorite palgad ja väiksemad reklaamikulud. Koondise kuludes on sportlase toetus 
vastavalt meie kodulehel avaldatud juhendis olevatele kriteeriumidele. 2018. aastal on I 
taseme toetus Ingrid Puustal, II taseme toetus Karl-Martin Rammol ja Deniss Karpakil. 
Teistel sportlastel (noored, jääpurjetajad) on väiksemad toetused. Püsikulu ja 
meediakulu all on Sportlandi ja Eesti Meedia mitterahalised sponsorlused. Akadeemia 
treenerite palgakulude osas on arvestatud 12 kuud, samuti baaside kulus. Püsikulus on 
arvestatud terve aasta lõikes kolme inimese palgad.

Ants Väinsalu - kas Akadeemia ja muude kuluartiklite osas on juhatusel olemas detailne 
kuluaruanne, kuhu raja kulub, mida planeeritakse?

Egon Elstein - Akadeemia eelarve üksinda hõlmab 30 rida.

Ott Kallas - Akadeemia osas on juhatusele tehtud ülevaade kuude kaupa kululiikidena ja 
seda juba siis, kui me veel ei teadnud, millal alustame. Ülevaated jõuavad juhatuse 
lauale ka edaspidi.

Ants Väinsalu - täna tegeleme planeerimisega. Kas juhatus saab jaanuaris teada, mida 
planeeritakse ja kuhu raha kulub? On olemas eelarve ja plaan, mida hakatakse täitma?

Ott Kallas - saame kulutada nii palju, kui kulutada on. Talvelaagrite osas detailset 
arvutust praegu pole, aluseks on 2017 kevade rehkendused. Eelarvesse on rohkem sisse 
kirjutatud, aga tegelikkus sõltub sellest, kas suudame sponsorluse rida täita. Talvelaagrid
on alles planeerimisel.



Ants Väinsalu - peame täna teadma, kus elame.

Ott Kallas - täna oleme faasis, kus oleme poolel teel. Meil on olemas plaanid, mis on täna
kõige konkreetsemad ühepaatidele. Kahepaatide osas pole veel ka kõik arenguvestlused 
läbitud ning vastava aruande saame Akadeemia treenerite koosolekul homme hommikul. 
Liigume edasi järkjärgult, lähtudes praegu 2017 kevade mahtudest.

Ants Väinsalu - miks on kõik meedia kulud koondise kuludes? See pole õige. Meediakulud
on ka Eesti-sisestel võistlustel.

Ott Kallas - see on olnud nii ajalooliselt ja ka EJL-i strateegiat vaadates on meil mudel, 
kuidas töötab koondise finantseerimine, mida sponsoritele pakume ja mis on 
reklaamväljundid. Võistlused, koondis ja sponsorlus moodustavad ühe terviku. Kõige 
rohkem on need kulud seotud meie koondislaste toetamisega, mis on suur kulu. Põhjus 
on see, et samasisulised kulud oleksid ühes kohas.

Ants Väinsalu - võiks olla lihtsalt meediakulud, need ei pea olema koondise all.

Ott Kallas - see on struktureerimise küsimus. Strateegias on toodud välja mudel, mida 
me müüme ja kuhu raha kasutame. See on kõige rohkem seotud koondise tippudega.

Toomas Rammo - valdavalt on ju tegemist Eesti-siseste võistluste kajastamisega, mis on 
seotud kogu Eesti purjetamisega.

Ott Kallas - osa meediakulusid peaksid võibolla olema ka Akadeemia all. Üks asi on 
sponsorite näitamine ja teine purjetamise promo. Aga sel juhul tuleks meediakulusid 
tükeldada.

Egon Elstein - meediakulud võib tõsta koondise alt välja, et koondise kulud oleksid 
selgemad.

Ants Väinsalu - mis on avamerepurjetamise kulude all?

Ott Kallas - nende kulude planeerimine on avamere komisjoni pädevuses.

Egon Elstein - tegemist on avamerejahtide reklaamilubade tasudest laekunud rahaga.

Rene Allik - milline on Tallinna linna huvi Akadeemia toetamiseks?

Egon Elstein - Tallinna huvi on toetada Akadeemias õppivad Tallinna lapsi. Peame antud 
kontekstis näitama, et teiste omavalitsuste lapsi toetatakse teistmoodi.

Tõnu Tõniste - Tallinn on huvitatud andma raha, et nende lapsed oleksid paremad kui 
teiste kohalike omavalitsuste lapsed.

Egon Elstein - Tallinnalt küsime toetust Tallinna linna lastele.

3. Audiitori valimine aastateks 2018-2020

Egon Elstein andis ülevaate Baker Tilly Baltics ja TPMM OÜ tehtud pakkumistest  EJL-ile 
auditeerimisteenuse osutamiseks. Kuna TPMM OÜ on siiani heal tasemel EJL-ile 
audiitoriteenust osutanud ning nende pakkumine on ka rahaliselt soodsam, tegi Egon 
Elstein ettepaneku valida EJL-i audiitoriks aastateks 2018-2020 Ilmar Tälli TPMM OÜ-st.

Hääletamine:
Poolt: 21



Vastu: 0
Erapooletuid: 0

Otsus: EJL-i audiitoriks aastateks 2018-2020 on Liidupäeva poolt kinnitatud Ilmar Tälli TPMM
OÜ-st.

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

Liidupäev lõppes kell 18:00.

Protokollis: Riina Ramst

Egon Elstein
Eesti Jahtklubide Liidu president 


