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Kuupäev: 15.05.2018
Koht: Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse 3. korruse klaassaal
Algus: 16:05
Delegaatide arv: 19
Koosolekut juhatas Eesti Jahtklubide Liidu (EJL) president Egon Elstein.

Päevakord:
1. 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitori aruanne
2. 2018 hooaja alguse ülevaade ja plaanide tutvustamine
3. Täiendatud 2018. 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. 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitori aruanne

Egon Elstein andis ülevaate EJL-i 2017. aasta majandusaasta aruande juhtkonna 
tegevusaruandest. 
2017. aasta tegevustest rääkisime pikemalt juba 2017. aasta novembrikuu Liidupäeval, 
samuti sisaldub tegevusaruanne meie majandusaasta aruandes. Toon siinkohal välja 
2017. aasta olulisemad tegevused.
Meie liikmeskonda astusid Saadjärve Kalevi Jahtklubi ja Tartumaa Purjespordiselts. 
Liikmeskonnast arvati tegevuse lõpetamise tõttu välja Eesti Finn Liit. 2017. aasta lõpetas
EJL 35 liikmega.
EJL kuulub ka ise paljudesse organisatsioonidesse. 2017. aastal astusime lisaks Eesti 
Spordiveteranide Liidu (ESVL) liikmeks. ESVL-i peamine eesmärk on spordiveteranide 
tunnustamine. Nende aastakoosolekul esindas meid peasekretär Ott Kallas. Oleme 
rääkinud seenioride teemal Kalevi Jahtklubiga (KJK), kelle liikmeskonnas toimub aktiivne 
seenioride seltsielu. Võiksime seega KJK-le edasi delegeerida vastava suhtluse, et 
purjetajad oleks ESVL-is esindatud ja saaksid neil teemadel kaasa rääkida.
EJL-i juhatus on 7-liikmeline ning 2017. aastal pidasime kokku 11 koosolekut. 
Koostasime ka arengustrateegia aastateks 2017-2020.
EJL-i büroo koosseisus toimus aasta vältel mitmeid liikumisi. 2017. aasta alguses oli 
büroos kaks töötajat, kellele lühiajaliselt jaanuarist maini lisandus veel üks töötaja. 
Sügisest asus partnersuhete juhi ametisse Kati Remmelkoor. Lõpetasime aasta 3-
liikmelise bürooga ja praegu toimetab see samas koosseisus edasi.
EJL-i all tegutses 7 komisjoni. Kõik komisjonid on elujõulised tänaseni ja kohtuvad 
regulaarselt. Komisjonide koosolekute protokolle on www.puri.ee lehelt kõigil võimalik 
lugeda ja komisjonide tegemistega kursis olla. Teiste hulgas tegutsevad EJL-i juures 
võistlusametnike komisjon ja treenerite koolitusega tegelev komisjon. Nende tegevus on 
väga oluline, kuna meil on pidevalt puudu nii võistlusametnikest kui treeneritest. Nii 
võistlusametnikele kui treeneritele toimusid mullu koolitused ja atesteerimised. 
Treenerite koolitusel osales 2017. aasta kevadel üle 20 inimese, neist treeneri eksami 
tegid 10. 
2017. aastal käivitus Purjetamise Akadeemia tegevus. Talvehooajal toimusid välislaagrid 
ja osaleti võistlustel Prantsusmaal ja Hispaanias. Suvel toimusid kodused veetreeningud. 
Tänaseks on Akadeemiat tutvustavad materjalid ka meie kodulehel olemas. Seal on näha



õppesuunad, treenerid, olulised dokumendid. Akadeemia on nüüd registreeritud ka 
Haridusministeeriumis ja omab spordikooli koolituslitsentsi. Akadeemia tegevus on 
võtnud järjest töisema iseloomu ning osa noori on sealt ka lahkunud, kuna tegevus on 
osutunud nende jaoks liiga tõsiseks. Välja astunutele on meil järelkasv juba olemas.
Üks oluline sündmus oli II Eesti Purjetamise Kongress aprillis. Külalisi oli nii World 
Sailingu juhtide hulgast kui Eesti riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnike ning 
purjetajate seast. Eesmärk oli teatud teemasid ja probleeme tõstatada purjetamise 
kogukonnas, samuti oli kongress hea võimalus saada meedia ja spordiametnike 
tähelepanu.
Meresõbra projekt toimus 2017 teist korda ja selle tegevust rahastas 
Kultuuriministeerium. 2016. aastal viidi projekti läbi Merekultuuri Aasta raames, 2017 
aga EV100 vahenditest. Merekool käis mööda Eestit eri paikades, lisaks põhjarannikule ja
Hiiumaale ka järvede ääres – Viljandi, Tamula, Lämmijärv. Merekooli kursustel osales 
kokku natuke alla 800 inimese. Projekt on ka kohalike omavalitsuste hulgas väga 
populaarseks osutunud. 2018. aastal näiteks laekus Meresõbrale asukohtade soove 
rohkem kui reaalselt oli võimalik täita. 
Eestis toimus rida regatte. Rahvusvahelisi tiitlivõistlusi oli Eestis üks – Põhjamaade 
noorte meistrivõistlused Pärnus. Pärnu Jahtklubile oli see teine kord antud võistlust 
korraldada. Osales umbes 200 noort. Klubil oli varasem kogemus oli olemas ja üritus 
õnnestus hästi. 
Meie purjetajad osalesid ka rahvusvahelistel regattidel väljapool Eestit. Hästi esineti Kieli 
Nädala regatil. Vahva äramärkimine oli ORC Euroopa meistrivõistlustel Poolas, kus Eesti 
purjetajad kokku teenisid Euroopa parima purjetamisriigi tiitli. Häid tulemusi oli 
loomulikult palju nii veel kui jääl, nii svertpaatidel, kiiljahtidel kui purjelaudadel. 
2017. aasta lõpus toimus traditsiooniline World Sailingu aastakoosolek. Meie jaoks oli see
eriti põnev, kuna olime esitanud taotluse korraldada World Sailingu olümpiaklasside 
Maailma Karika finaaletappi Tallinnas. Vastavat otsust lükati edasi, kuid novembri 
koosolekul tuli kahjuks siiski otsus, et võistlus korraldatakse Marseille’s, mis on 2024 
olümpiaregati linn.
Hooaja lõpetasime eelmisel aastal uues kohas, Rotermanni soolalaos. Oli lõbus üritus, nii 
muljed kui tagasiside olid head.
EJL-i juhatuse liikmed 2017. aastal töötasu ei saanud. Töölepingu alusel töötasid liidus 
Ott Kallas peasekretärina, Riina Ramst assistendina, Helena Rattus jaanuarist maini ning 
Kati Remmelkoor septembrist alates turundus- ja partnersuhete juhina. Töötasud koos 
maksudega moodustasid 50548 eurot.
EJL-i toetasid 2017 järgmised ettevõtted: Vopak E.O.S., Liviko, Strand, Eesti Meedia, 
Sportland Helly Hanseni brändiga, Matek, LTT. Suur tänu sponsoritele, samuti ka 
regattide korraldajatele ja neil osalejatele.

Egon Elstein andis EJL-i 2017. aasta eelarve täitmisest ülevaate tegemiseks sõna EJL-i 
peasekretärile Ott Kallasele.
EJL-i liikmetele said neljapäeval saadetud välja eelarvet puudutavad materjalid. Peatun 
siinkohal peamiselt olulisemates muudatustes 2017. aasta eelarve täitmises võrreldes 
kinnitatud eelarvega. Vastav info on kirjas ka eelarve täitmise seletuskirjas.
Tulude poolel laekus riigi toetus vastavuses kinnitatud eelarvega. Eesti Olümpiakomitee 
(EOK) toetused olid sügisel natuke suuremad: 49erFX paatkonna 
olümpiaettevalmistustoetus suurenes 2 sportlase arvestuslikuks, septembrist lisandus ka 
Ingrid Puusta Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) solidaarsusstipendium. Sponsorluse
osas jäi number planeeritust väiksemaks ning eesmärgina kirja pandud summa ei 
realiseerunud aasta lõpuks. Akadeemia treeneri toetus oli kinnitatud eelarvega võrreldes 
väiksem, kuna lootsime EOK-st saada treeneri toetust varem, aga see tuli alles alates 
septembrist. Muude tulude all on lisandunud 2018 olümpiaklasside 



maailmameistrivõistlustega seoses 2017. aasta lõpus korjatud tulud, et maksta ära 
nende registreerunud võistlejate osavõtumaks, kellel koondise raha selleks eelarvest 
võtta polnud. Lisaks on siin terminoloogia projekti arendamise toetus, millega tegeles 
EJL-i terminoloogia komisjon. Projektiga olid palgatud tegelema ka kaks spetsialisti.
Kulude poolel muude kulude all on sisuliselt 2018 olümpiaklasside 
maailmameistrivõistluste ja terminoloogia arendamise projektiga seotud kulud. 
Akadeemia kuludes on treenerite palgad väiksemad kui kinnitatud eelarves, kuid see ei 
tähenda, et treenerid vabatahtlikkuse alusel töö tegid. Muudatus tuleneb sellest, et 
tulenevalt erinevatest kohaliku omavalitsuse toetustest, mis on seotud pearaha ja muude
taoliste toetustega, olid sportlased edasi kirjas oma klubides ning meie tasususime 
klubidele baaside kasutamise kulu. Treenerite palkasid tasuti osaliselt edasi klubidest ja 
osaliselt EJL-ist. Büroo kulude osas pidime soetama uue fotoaparaadi, kuna eelmine läks 
hooaja keskel rikki. Vähenemine palgakuludes on seotud asjaoluga, et terve suve meil 
kolmandat töötajat büroos polnud, kuna me ei suutnud kuni septembrini leida inimest, 
kes meedia ja turunduse rida veaks. 
Sellega on suuremad muudatused eelarve täitmises võrreldes kinnitatud eelarvega välja 
toodud.

Egon Elstein andis delegaatidele sõna küsimuste esitamiseks.

Tõnu Tõniste – sportlaste makstavate võistluslitsentsi tasude tulu on aastas 15 000 
eurot. Kindlustuse peale kulub 12 000 eurot. Kas see on võistluslitsentsiga seotud 
kindlustus?

Ott Kallas – ei ole. Võistluslitsentsiga seotud õnnetusjuhtumikindlustuse kulud olid 2017. 
aastal 1841 eurot. Võistluslitsentsiga seotud kindlustus on eelarves rida 1.17. Paatide 
kindlustus on eraldi rida ning on seotud meie võistlejatele pakutava ühise 
kindlustuspoliisiga, mis sisaldab võistluspaatide ja treeneripaatide vastutus- ning 
kaskokindlustusi. Meie oleme kindlustuse võtja ning jagame seda edasi. Läbi meie 
veebipoe saavad võistlejad poliisiga liitumist osta. 

Toomas Rammo – Akadeemia on juba mõnda aega töötanud. Eelarves on eraldi koondise
ja Akadeemia kulud. Kas neisse kuuluvad sportlased on valdavalt samad või erinevad? 
Samuti kaatrid – kas need on samad või erinevad?

Ott Kallas – Akadeemia on ainult teatud kindlates klassides, noortele alates vanusest 15-
16. Need klassid on Laser Radial, Laser Standard, 29er, 49er, RS:X juuniorid ja 
täiskasvanud. Koondis hõlmab ka nimetatutest väljapoole jäävaid klasse ja distsipliine – 
näiteks Optimist ja Zoom8 klassid, samuti jääpurjetamine. Sportlaste mõistes kõik 
koondislased pole Akadeemia õpilased. Akadeemia treeningtöös osalemiseks sai 
avaldada soovi. Akadeemias on rohkem purjetajaid kui antud klassis koondises. Lisaks 
põhirühmale on Akadeemias järelkasvurühm. Akadeemia eesmärk on võimaldada edasi 
areneda neil, kel on kõva tahet või siis lihtsalt pole olnud piisavat võimalust klubi 
treeninggrupi või treeneri taseme tõttu. Oleme võtnud Akadeemiasse vastu 
lootustandvaid sportlasi vastuvõtukomisjoni subjektiivse otsuse alusel. Kokkuvõttes – 
Akadeemia on laiem kui koondis. Kaatrite osas on Akadeemia all liisingus olevad kaatrid 
(liisingumaksed ja sellega seotud kulud). Teised kaatrid on koondise all. Kasutuses on 
kaatrid tegelikult mõlemat pidi. Akadeemia väliselt kasutatakse neid praktiliselt 
aastaringselt treeninglaagrites või Euroopa ja maailmameistrivõistlustel osalemiseks 
erinevates klassides. Akadeemia all on kaatrid pidevalt treeningtöös kasutuses.

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 2017 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta 
finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.



Egon Elstein esitas Liidupäevale EJL-i juhatuse poolse ettepaneku EJL-i 2017. aasta 
majandusaasta aruanne kinnitada.

Hääletamine
Poolt: 19
Vastu: 0
Erapooletuid: 0

Otsus: EJL-i 2017. aasta majandusaasta aruanne on Liidupäeva poolt kinnitatud.

2. 2018 hooaja alguse ülevaade ja plaanide tutvustamine

Egon Elstein andis ülevaate 2018 hooaja algusest ja tutvustas plaane ülejäänud 
hooajaks.
Jaanuaris suurenes meie liikmeskond - liikmeks astus Jahtklubi Meltemi, kes toimetab 
Võrtsjärve ääres Viljandimaal. Klubi asutasid Viljandi purjetamisaktivistid ning positiivse 
tõuke selleks andis 2017. aastal Viljandis käinud Meresõbra merekool. Viljandis on ka 
kunagi varem olnud veespordiselts, kus tegeleti purjetamisega. Kõik see haakub meie 
organisatsiooni suurendamise eesmärgiga, mis sai Purjetamise Kongressil välja öeldud. 
Praegu on EJL-il 36 liiget.
EJL-i juhatus on endiselt 7-liikmeline, kuid täiskoosseisus kohtume kahjuks harva. Ükski 
koosolek siiski pole ära jäänud ja tänase seisuga on neid sel aastal peetud 5.
EJL-i büroo on jätkuvalt 3-liikmeline ja korraldab EJL-i igapäevast tööd. Sel aastal on 
peasekretär Ott Kallasel olnud palju aktiivset tegevust Põhjamaade Purjetamisliidus ja 
World Sailingus seoses sellega, et olümpiaklassides tehakse muudatusi. Ott tuligi just 
World Sailingu kevadkonverentsilt ja räägib hiljem seal tehtud otsustest lähemalt. World 
Sailingu konverentsile eelnesid Põhjamaaade Purjetamisliidu koosolekud - kohtuti nii 
Taanis kui peeti nõu üle interneti ning arutelud olid tulised. 
Eelmisel aastal koostasime taotluse 2018. aasta Maailma Karika finaali korraldamiseks. 
Jäime korraldusõigusest kahjuks ilma, kuid meile pakuti võimalust taotleda sama 
võistluse korraldusõigust 2019. aastaks. Paraku jäime jällegi teiseks ning võitis taas 
tulevane olümpialinn Marseille. 
Sel aastal saab EJL 90 aastaseks ning üks tänavune lisategevus on olnud juubeliürituse 
korraldamine. Koostame praegu ka raamatut, mis võtab kokku 90 aastat Eesti 
purjetamist.
Kõik EJL-i komisjonid toimetavad endiselt. 
Võistlusametnike programmi raames toimusid talvel-kevadel koolitused ja atesteerimine, 
ning mai alguse seisuga oli kehtivaid võistlusametniku litsentse kokku 46. See number on
väiksem kui eelmisel aastal, kuid selgituseks lisan, et ametnikke atesteeritakse 4 aastaks
ning osad inimesed selle aja jooksul praktiliselt ametnikutööd ei teinud ning oma litsentse
nende aegumisel lihtsalt ei pikendanud. Purjetamistreenereid koolitati samuti, sel aastal 
toimus lisaks 3. taseme koolitusele ka 4. taseme koolitus. Kahel tasemel kokku osales  
koolitustel 19 inimest. Juurdekasvu treeneritele siit kindlasti tuleb. Ühtlasi alustati äsja 
uute purjetamistreenerite koolitamise materjalide koostamise protsessi, et kaasata ka 
purjelaua ja lohesurfi treenerite koolitamine. Kehtiv purjetamistreeneri kutsetunnistus on
praegu 38 inimesel.
Jääpurjetamise tulemustest ei saa üle ega ümber, kuid ka vee peal on käesoleval aastal 
üht-teist juba korda saadetud. Jääpurjetamises tulid Ice-Optimist klassis Karl Ader 
üldarvestuses ja Lisbeth Taggu tüdrukute arvestuses maailmameistriteks ning EM-il 
Jorgen Kuivonen pronksile ja Lisbeth Taggu tüdukute arvestuses hõbedale. DN klassi 
juunioride seas saavutas Rasmus Maalinn nii MM-il kui EM-il esikoha ning Joosep Laus tuli



MM-il 3. kohale. DN klassi täiskasvanute MM-i parim tulemus oli Argo Vooremaa 8. koht. 
Monotüüp-XV klassi EM-il said pronksi Olev Oolup ja Andrus Padu. Talisurfi MM-ilt tuli 
Eestile tänavu hulganisti medaleid: Sailboard klassi slaalomis saavutasid Boris Ljubtšenko
üldarvestuses ning Raul Mihkel Anton noorte arvestuses 2. koha, parim tüdruk oli 
Serafima Afanasieva, grandmasterite seas tuli kolmandaks Tõnis Salong ning veteranide 
seas samale kohale Valeri Filippov. Sailboard klassi kursisõidus oli Serafima Afanasieva 
noortest teine, Raivo Saarm grandmaster vanusearvestuses kolmas ja Valeri Filippov 
veteranidest kolmas.  Noortepurjetamises tuli Zoom8 klassi poiste Euroopa meistriks 
Aleksander Kuusik ja tüdrukute hulgas hõbedale Karolin Härm. Olümpiapurjetamises sai 
Karl-Martin Rammo Laser Standardil jaanuaris toimunud Miami MK etapil 13. koha ning 
aprillis peetud Hyeres’i MK etapil meie parimana 18. koha. Finn klassi EM-il tuli Deniss 
Karpak meie parimana 11. kohale. Trofeo S.A.R. Princesa Sofia regatil Palmal olid Eesti 
sportlastest parimad Ingrid Puusta naiste RS:X klassis 14. ja Laseril Karl-Martin Rammo 
16. kohaga. Värskeimas maailma edetabelis on meie edukaimana Mati Sepp 5. kohal. 
Deniss Karpak on edetabelis praegu 10., Karl-Martin Rammo 17. ja Ingrid Puusta 40. 
kohal.
Purjetamise Akadeemia alustas eelmisel aastal ning praeguseks on tegevusel hea hoog 
sees. Talvel olid Akadeemia õpilastel üldfüüsilised treeningud ja teooriatunnid ning 
kevadel Lõuna-Euroopas treeninglaagrid nii ühepaatide, kahepaatide kui purjelaua 
õppesuundadel. Maikuuga algasid kodused veetreeningud. Märtsi lõpus kohtusime 
Tallinna linna Spordi- ja Noorsooameti juhtide ning Tallinna Spordikooli direktoriga. Linna
poolne suhtumine ja hoiakud on varasemaga võrreldes märkimisväärselt muutunud ning 
sügisel õppeaasta alguses on lootus saada Akadeemiale ka Tallinna linna poolne toetus. 
Summasid küll veel ei tea, kuid lubadused on igatahes antud. Taotlesime ka 
Kultuuriministeeriumist üle 400 000 euro toetust Akadeemiale varustuse soetamiseks. 
Saime taotlusele kahjuks eitava vastuse, aga järgmisel aastal proovime kindlasti jälle.

Rein Ottoson – äkki Kuressaare ja Pärnu linn soovivad ka Akadeemiat toetada?

Egon Elstein – selline ongi plaan. Lisaks Tallinna ümbrusest Harku ja Viimsi vallad. Täna 
põhineb Akadeemia rahastamine suuresti erakapitalil, mis ei pruugi jätkusuutlik olla. 
Erakapitali roll küll jääb, kuid mõistlik on riski vähendada ning riigi ja kohalike 
omavalitsuste toe otsimine on järjepidev tegevus. Noored tahavad Akadeemias käia ja 
trenni teha, ka nende tulemused on paranenud. Akadeemias löövad kaasa meie parimad 
treenerid ning Rein Ottoson on Akadeemia juures ametis mentorina.
Meresõbra merekooli peame oluliseks projektiks. Viljandimaal aitas see mullu juba klubi 
sünnile kaasa, samuti oli Meresõbral oluline roll üle-eelmisel aastal Narva kandis 
purjetamisalaste mõtete idanema panemisel. Narva-Jõesuu eraldas käesoleval aastal nii 
treeneri palkamiseks kui Optimisti paatide ostmiseks raha. Asjad edenevad tänu kohalike
omavalitsuste kaasamisele laste purjetamise juurde toomisel. Hea potentsiaal on ka  
Tartus, mis on suur linn. Sel aastal on Meresõbral ees kolmas suvetuur, taaskord 
Kultuuriministeeriumi rahastamisel. Detsembris ja jaanuaris käisime 
Kultuuriministeeriumis arutamas, kuidas peale 2018. aastat projektiga edasi minna. 
Tagasiside projektile on nii lapsevanematelt kui kohalikelt omavalitsustelt olnud 
positiivne. Kultuuriministeerium kahjuks enam edaspidi Meresõbra toetamiseks võimalusi
ei näe. Samas on projektil suur haakumine Päästameti tegevusega, kuna käsitleme 
kursuste käigus ka palju veealase ohutuse temaatikat. Käisime Päästeametiga kohtumas 
ning see visiit läks viljakale pinnasele. Mõni nädal tagasi osales Meresõber Tartus 
Päästeameti mereohutuse õppepäevadel ning ka edaspidi soovib Päästeamet meid oma 
regionaalsetele üritustele kaasata. See on üks koht, kust on võimalik saada vahendeid 



projekti rahastamiseks. Kultuuriministeeriumist eeldamegi ju pigem toetust 
sporditegevusele ja klubidele. Lisaks Meresõbra suvetuurile juunist augustini kasutatakse
Meresõbra varustust praegu Kakumäel, kus Haabersti kooli õpilastele võimaldatakse 
kehalise kasvatuse tundides merega tutvust teha. Septembris soovitakse antud projekti 
kaasata 300 last. Huvi mere ja purjetamise juurde tulla on suur. Soomes on praegu 
merega seotud 1% rahvastikust. Eestis tähendaks see 10 000 inimest. Praegu on meie 
purjetamise kogukonna suuruseks 2000 inimest. 1% eesmärgini jõudmine tähendaks 
plahvatuslikku kasvu ning seda enam on mereohutuse teemad ka Päästeameti jaoks 
olulised.
2018. aasta regattidest rääkides on talvel juba jää peal hulk regatte ära peetud. Eesti 
korraldas tänavused DN klassi täiskasvanute maailma- ja Euroopa meistrivõistlused, mis 
asukoha mõttes kahjuks küll toimusid Poolas. Eesti kohalikud jääpurjetamise regatid 
peeti aga siin ilusti ära. Meie olümpiapurjetajatele on väga olulised augustis toimuvad 
maailmameistrivõistlused Taanis Aarhusis, kus käiakse välja esimesed olümpiapääsmed. 
Sportlastele on tähtis võimalikult varakult endale olümpiakoht ära kindlustada. Eestist 
väljapool toimuvatest üritustest on olulised ka ORC maailmameistrivõistlused, mis 
peetakse meist üsna kaugel - Hollandis Haagis, ning sinna on Eestist registreerunud 8 
jahti. Loomulikult on ka kõigil teistel klassidel tiitlivõistlused ees. Koduvetel on meil 
tänavu rahvusvahelisi suurvõistlusi üks – EUROSAF Match Race Euroopa 
meistrivõistlused, mis toimuvad augustis Haven Kakumäel. Kõik kohalikud regatid 
peaksid samuti ilusti toimuma saama. EJL Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarjas on 
sel aastal 9 võistlust, mullu oli neid 8. Toimub ka Avamerepurjetamise Eesti karikasari. 
Suurregattidest mainiks ära ka Muhu Väina regati, millel eelmisel aastal oli 60. juubel. 
Tänavuse regati raames tähistatakse 7. juulil KJK 70. sünnipäeva ja 9. juulil Kakumäel 
EJL-i 90. sünnipäeva.
Uue asjana on Eestis sündinud Eesti Purjetamise Liiga. Vastav teema algas 2017. aastal 
EJL avamere komisjonis, kus arutati, mis tegevused on vajalikud olukorras, kus meil on 
purjetamiskoolides 300 last, kuid Akadeemias olümpiasuunalisel teekonnal vaid umbes 
30 last. Kuhu ülejäänud noored edasi suunduvad? Selleks võiks nuputada välja 
organiseeritud süsteemi. Käidi välja mõte soetada Tallinnase, Pärnusse, Saaremaale, 
Haapsallu one design kiiljahid, millega noored saaksid purjetada. Peeti arutelusid ning 
jõuti seisukohale, et kuna Kakumäel on korda tehtud 6 BlueSail 24 jahti, mis varem olid 
Eesti Match Race Liidu kasutuses, poleks tegelikult paate vaja hetkel osta ning võiks 
üritada olemasolevad käiku panna. Purjetamisliiga on juba 5 aastat tagasi Saksamaal 
loodud, täna on sellega ühinenud 17 riiki. Asja mõte on klubide vaheline võistlemine, 
sarnaselt Jalgpalli Meistrite Liigaga. Rahvusvaheliselt viiakse läbi võistlusi Euroopa 
tasandil. Soomlastelt on tulnud mõte pidada oktoobris Ahvenamaal Põhjamaade 
Purjetamisliiga võistlus. Diskussiooni käigus jõudis ka EJL-i avamere komisjonis lauale 
Purjetamisliiga teema – idee teha BlueSail 24 paatidel käesoleval aastal liiga 
demoversioon, mis koosneb kahest etapist. Esimene neist oli juba mai alguses ära ning 
seal osales 5 võistkonda. Neist 4 olid noorte tiimid (2 Tallinna Jahtklubist, 1 Pärnu 
Jahtklubist, 1 Kalevi Jahtklubist), mis oligi suuresti asja mõte. Lisaks osales jaht Katariina
II meeskonna liikmetest moodustatud täiskasvanute tiim. Noortel oli üritusest palju 
rõõmu ning see oli igati sportlik ettevõtmine. Vastavad otsused sündisid küll hilja ja 
ettevalmistusaeg oli lühike, mistõttu oli võistlejaid esimesed etapil vähe. Järgmine etapp 
peetakse augustis ning selle osas on nii purjespordikoolide kui täiskasvanute tiimidega 
räägitud. Eesmärgiks on saada augustis vähemalt 12 võistkonda rajale. Distsipliini mõte 
on see, et kui noortele meeldib kiiresti võistelda, oleks hea neid ka õpetada seda tegema.
Noored, kes ei soovi olümpiapurjetamise juurde minna, saaksid varakult mentori käe all 
õppida, kas siis avamerepurjetamise või ka näiteks Melges 24 suunal. Maikuu 



Purjetamisliiga etapi osavõtutasu oli jahi kohta 300 eurot, augusti etapil on see 400 
eurot. Tiimis on neli purjetajat ning võistlus kestab kolm päeva. Osavõtutasu sisaldab ka 
paadi renti. Tegemist on noortele hea võimalusega. Tore on, et paralleelselt 
Purjetamisliiga sünni ja tegevusega on Folkboodi purjetajatel kavas KJK kolmapäevakute 
raames teha suvel neli regatti, kuhu on noored üle Eesti oodatud. Paadis on üks 
põhimeeskonna inimene, kes võtab tiimiks juurde noored. Selleks on võistlusel eraldi 
rada, et asi oleks põnevam. Tegemist on väga tänuväärt võimalusega. Kirjeldatud 
tegevused püütakse ilusti käima saada ja huvi on noorte hulgas olemas. Idee on see, et 
noored ei kaoks mingist vanusest purjetamise juurest ära.

Rein Ottoson – noortele on vahelduse mõttes need üritused head. Aga on suur viga 
arvata, et 25-aastaselt oleme me vanad. Mujal maailmas sõidetakse svertpaatidega ka 
40-aastaselt. Peaksime seda populariseerima, et 25-35 aastased kolmapäevavõistlustel 
osalejad võiksid hoopis svertpaati või katamaraani sõita. Praegune tegevus ei anna 
noortele mingit eeskuju. Folkbootide sari ja Purjetamisliiga on muidugi toredad üritused, 
kus saab tiimid kokku panna. Aga projekti võiks kaasata meie endised tipp-purjetajad, 
kes sõitsid maailma tasemel 470 ja Laser klassides – õed Umbid, Argo Vooremaa. 
Nimetatud üritused on head, aga soovitan purjetamise arendamiseks suunata inimesi 
svertpaatide peale, kus nad saavad tõelise elamuse. Tuleb lihtsalt sportlik olla.

Egon Elstein – iga spordiala juures on neid, et lähevad peale trenni või võistlust koju ja 
neid, kes lähevad puhvetisse. See on iga inimese isiklik valik.

Kalev Vapper - avamerepurjetamises on inimesi, kes võtavad asja väga tõsiselt. Kõik 
sõltub inimesest.

Egon Elstein – ühtki purjetamisdistsipliini ei saa alahinnata. Igal pool on tõsiseid ja 
vähem tõsiseid tegijaid. 
2018. aasta plaanidega edasi minnes - käesoleval aastal tähistame EJL-i 90. juubelit. 
Juubeliüritus toimub Kakumäe sadamas 9. juulil, pärast Muhu Väina regati Pirita-
Kakumäe etappi. Üritusele oleme kutsunud riigi ja Tallinna linna esindajad. 
Kultuuriminister soovib muide sõita kaasa Muhu Väina regati Kakumäe-Kärdla etappi. 
Lisaks Muhu Väina regatil osalevale seltskonnale osalevad juubeliüritusel 
svertpaadipurjetajad, kellest osadel on ka eelneval nädalavahetusel Kakumäel regatt ja 
sellele järgnev laager, kuid eesmärk on muidugi, et kogu purjetamise kommuun tuleks 
kohale. Tutvustame üritusel EJL-i 90. aastapäeva puhul ilmuvat raamatut, esineb 
tantsubänd ja pakume torti. Lisaks avatakse juubeliaasta puhul Lennusadamas EJL 90 
teemaline näitus ning plaanis on toota mõningad meened – vimpel ning kotid, mis on 
tehtud kasutatud purjedest.

Kati Remmelkoor – näitus tuleb Arvet Tetsmanni kokkupandud EJL 90 raamatu põhjal, 
millest kuraator on ainest võtnud. Näituse esmane kavand on praegu Meremuuseumis 
kinnitamisel. Juubelinädalale jäävad ka Tallinna Merepäevad, mille raames on näituse 
avamine plaanis. Praegu on huvilistel veel viimane aeg raamatut ette tellida. Seda on 
plaanitud toota 500 tükki.

Egon Elstein andis 2024 olümpiadistsipliinide valikust ülevaate tegemiseks sõna 
peasekretärile Ott Kallasele.
Alustada tuleb sellest, et World Sailing on teinud mitme oümpiatsükli jooksul halbu 
otsuseid. ROK jälgib iga 4 aasta pikkuse olümpiatsükli käiku väga täpselt ning 
purjetamise  aktsiad on nende silmis madalal. ROK rahastab olümpiaprogrammis olevaid 
spordialasid ning purjetamine on rahastamise mahult kõigi alade hulgas alt teisel pulgal. 



Põhjused: ROK-i tulud meie alalt on võrreldes kuludega väikesed, ala populaarsus ja 
meediaatraktiivsus, samuti osalevate riikide arv on väike. Jõutud on olukorda, kus ROK 
on mitu Olümpiat järjest vähendanud purjetajate arvu. Kui ma ei eksi, oli meil Sydney’s 
460 kohta, nüüd Tokyosse läheb ainult 350 purjetajat. Distsipliinide muutmine 2024. 
aastaks oli sundseis. Tokyo mängude distsipliinid olid otsustatud juba enne kui ROK 
kehtestas nõude, et mehi ja naisi peab olema võrdselt. Võrdsuse saavutamiseks tuli 
meestelt kohti ära võtta ja naistele juurde anda. 2024. aastaks on ROK kehtestanud 
kohustuse, et oleks sugude mõistes võrdne arv distsipliine ja sportlasi. World Sailing 
võttis küsimuse uue presidendi all ette ning pani paika 4 põhilist distsipliinide valiku 
kriteeriumit: 1. distsipliine on vaja muuta selliselt, et uutel väikestel riikidel oleks 
Olümpiale peale pääsemine lihtsam, eesmärgiga riikide arvu tõsta, 2. distsipliinid peavad 
olema atraktiivsed noortele ja meediale, 3. peab olema olemas erinevatele kehatüüpidele
sobiv varustus, 4. ROK-i poolt on pandud kohustus lisada segadistsipliine. World Sailingu 
2017 novembri koosolekul pandi paika, et segadistsipliine peaks tulema kas 2 või 4 ning 
meeste ja naiste arv peab olema võrdne. Veebruaris, pärast Events Committee 2 kuu 
pikkust tõsist tööd, otsustas World Sailingu nõukogu ära järgmised 5 distsipliini: ühepaat 
mehed varustusega Laser Standard, ühepaat naised varustusega Laser Radial, kahepaat 
mehed varustusega 49er, kahepaat naised varustusega 49erFX, kahekereline segapaat 
varustusega Nacra 17. Need distsipliinid pandi veebruaris 2024. aastaks lukku, kuna kõiki
distsipliine ei tahetud lahti jätta. Mais oli vaja otsustada ära ka ülejäänud 5 distsipliini. 
Sama Events Committee töögrupp, kus osales lisaks Equipment Committee liikmeid, 
jätkas oma tööd ning samal ajal said riigid ja klassiliidud teha omapoolseid ettepanekuid.
Töögrupp tuli aprilli lõpus välja kokkuvõttega, mis oli 37 lehekülge pikk ülitihe 
tipptasemel analüüs. Eelmisel laupäeval toimus Londonis World Salingu kevadkoosolekul 
Events Committee koosolek, kus tehti antud dokumendist ettekanne ning otsustati ära 
veel 3 distsipliini - purjelaud mehed, purjelaud naised, lohe segavõistkond. Ülejäänud 2 
distsipliini jäid endiselt lahti. Seejärel hakati läbi hääletama erinevaid ettepanekuid. 
Pinnale jäi ettepanek number 36, mis sisaldas distsipliine purjelaud mehed, purjelaud 
naised, lohe segavõistkond, meeste raskekaalu ühepaat ja naiste raskekaalu ühepaat. 
Ettepanek saadeti World Sailingu Nõukogusse kinnitamiseks, milleks on vaja saada üle 
poole häältest. Ettepanek aga lükati Nõukogus tagasi. Esmaspäeval toimunud Nõukogu 
koosolekul otsustati Rumeenia esitatud ettepaneku kasuks, mis sobis kõigile. Tehti 
järgmine valik: purjelaud mehed, purjelaud naised, lohe segavõistkond, ühepaadi 
segavõistkond (meeste ja naiste ühepaadid pannakse mingis formaadis tiimina 
võistlema; meeste paadiks võib olla Finn, naistel mingi Olümpia mõistes uus klass), 
ühekerelise kahepaadi segavõistkond. See tähendab, et meil on kümnest neli 
segadistsipliinid ja juhtub see, et uutel purjetamisriikidel, keda meil on vaja ROK-i ees 
oma aktsiate tõstmiseks, on raske Olümpiale kvalifitseeruda. Ka meil Eestis oleks täna 
raske panna kokku ühe- või kahepaatidel või purjelaual tipptasemel segavõistkondi. 
Paljud riigid võibolla ei hakkagi üldse üritama ning raha ja aega investeerima. Teine 
miinus on, et 2 purjetajaga segadistsipliinid ehk veel täiesti eraldi purjetajad ja paadid 
tähendavad kõigi klasside kvootide vähenemist. Tänane otsus töötab vastu World 
Sailingu poolt novembris otsustatud põhimõtetele. Sealjuures esines World Sailingu 
kevadkoosolekul ROK-i juhatuse liige, kes rõhutas: tehke selline otsus, et Olümpiale 
saaks rohkem riike. Tehtud otsus töötab aga sellele vastupidiselt.

Egon Elstein andis delegaatidele sõna küsimuste ja ettepanekute esitamiseks.

Rein Ottoson – kas 470 kandideerib segadistsipliini klassiks?



Ott Kallas – kindlasti. Kõigile viiele uuele distsipliinile tuleb valida uus varustus ning 
vanad klassid võivad ka muidugi kandideerida. Tulevad varustuse testid ja valikud ning 
seejärel tehakse otsus. Klassiliitudel on World Sailingus palju jõudu. Olen Põhjamaade 
Purjetamisliidus seisnud tulihingeliselt selle eest, Eesti taolised ja veel nõrgemad riigid 
saaksid pildile ja omaksid motivatsiooni nii aega kui raha investeerida. Taanlased paraku 
ei saa sellest aru ning ajavad oma liini. Norra, Rootsi ja Soomega on meil see-eest hea 
klapp. Läti ja Leedu väga kaasa ei räägi. Igatahes ei ole tehtud otsus nõrgematele 
riikidele hea lahendus.

3. Täiendatud 2018. aasta eelarve kinnitamine

Egon Elstein andis EJL-i 2018. aasta täiendatud eelarve tutvustamiseks sõna peasekretär Ott
Kallasele.
Eelarve juurde on tehtud ka seletuskiri. Toon siinkohal välja vaid olulisemad punktid. 
Riigipoolne tugi meie alaliidule on tervikuna suurenenud selle arvelt, et riik genereeris juurde
kohtunike toetusprogarammi, mille raames eraldatavat toetust peame kasutama 
võistlusametnike töö tasustamiseks. Toetus on välja arvestatud Eesti meistrivõistluste 
erinevate distsipliinide pealt kokku, milleks esitasime riigile 2016. aasta baasil numbrid ja 
distsipliinide tabeli. Lisandunud toetus on tore ja õige meede. EOK toetuste alla on 
lisandunud Ingrid Puusta ROK-i solidaarsusstipendium. Muudes tuludes on suurendatud rida 
ESTLYS mõõdukirjad. Mõõdukirja hinnatõusu taust ja põhjused ning see, mida lisatuluga 
teha kavatsetakse, on seletatud lahti viimases EJL-i infokirjas. Treenerikutse all on meil 
võimalus saada Innove süsteemist rahalist toetust purjetamistreenerite õppekavade 
uuendamiseks ja õppematerjalide ringi tegemiseks. Oleme Elise Umbi, Anne-Mari Luige ja 
Raivo Randmäega juba ka teinud treenerite koolitusi uutel alustel, varasemast praktilisema 
suunitlusega. Meil ei olnud aga seni sees purjelauda ja lohet. See diskussioon, et neile on 
vaja materjale ja koolitusi, on meil ka enne onud. Varasemalt pole selleks raha olnud, kuid 
nüüd avanes võimalus ja vastav protsess on meil juba käimas. Oleme kokku leppinud, et 
tuleb üks treenerikutse, mis sisaldab baasoskusi nii paatide, jääpurjetamise, purjelaua kui 
lohe osas. Meil on teabemahukas spordiala ning baaskoolitustel pole mõtet detailidesse 
minna. Selleks oleme mõelnud juurde klassipõhised spetsiifilised täiendkoolitused. 
Nimetatud tegevus hõlmab 3., 4. ja 5. treenerikutse taset. 
Eelarve kulude poolel on Eesti regattide reale lisatud võistlusametnike tasustamise osa. See 
teema pole praegu veel klubidele teada. Tänasel juhatuse koosolekul rääkisime läbi vastavad
põhimõtted, kuid hetkel on süsteemis vaja veel rehkendusi teha. Meil on kogu hooaja peale 
kindel summa kasutada. Treenerikoolituse reale on lisatud eelpoolräägitud toetusvõimalus. 
Avamerepurjetamise real on ESTLYS mõõdukirjade lisatulust noorte avamerepurjetamise 
arendamise ja ESTLYS mõõdukirjade taseme tõstmise toetused. Kuludesse on lisatud EJL 90 
juubeliga seotud kulutused. EOK olümpiaettevalmistustoetuse võrra on koondise all samad 
kulud juurde pandud. Palganumber on suurenenud varasemaga võrreldes seoses sellega, et 
plaanis on kogu aasta rakendada kolme töötajat. 

Egon Elstein – eelarvesse on lisandunud ka parapurjetamise rida.

Ott Kallas – jah, parapurjetamine on juurde pandud. Külli Haav on vedanud Eestis 
parapurjetamise üritusi ka varem. Nüüd avanes võimalus, et Töötukassa paneb projektile õla
alla. See on riiklikult tähtis programm. EJL on Töötukassa partner parapurjetamise 
projektide läbiviimisel ja rahastamisel.

Rein Ottoson – kas siia alla läheb ka rahvusvahelistel parapurjetamise võistlustel osalemine?



Ott Kallas – siin all on Eestis toimuvad parapurjetamise üritused. Eesmärk on puuetega 
inimesi rakendada ja pakkuda neile tegevust. See pole võistlusspordi suunaline tegevus.

Egon Elstein – Külli Haav on juba varasemalt kaks suve viinud üle Eesti läbi parapurjetamise
üritusi.

Mart Meiel - mis paatidega nad sõidavad?

Egon Elstein – eesmärk ongi paate osta.

Ott Kallas – see pole tippsort vaid täiesti teine suund.

Toomas Rammo – EJL-i tippspordi toetuste kriteeriumid on pärit 2010. aastast. Maailm on 
sellest ajast muutunud ning võib olla põhjust vaadata need kriteeriumid üle. Praegu nähakse
seal ette toetused vaid Olümpia, maailma- ja Euroopa meistrivõistluste põhiselt. Samal ajal 
on World Sailingus tähtsusjärjekord teine ning hinnatakse kõrgelt ka World Cup’i võistlusi. 
Näiteks Laser Radialil Anna Pohlak EJL-i toetuse kriteeriume ei täida, aga suure 
tõenäosusega ta Olümpiale saab. Mida talle toetuste osas ütleme? 

Ott Kallas – ei ütle siinkohal, et kriteeriume muutma peab, aga üle vaadata võiks need ikka. 
See on EJL-i tippspordi komisjoni teema.

Lauri Väinsalu – see teema on mõistlik tippspordi komisjonis ette võtta.

Ott Kallas - peale Londoni Olümpiat pole me tulemustoetusi muutnud, aga oleme loonud 
uusi võimalusi tiitlivõistlustele mineku toetamiseks läbi koondise baastoetuste rea.

Rein Ottoson – väga kulukas on sõita neljaks päevaks kaugele võistlema.

Ott Kallas – siis peamegi pingutama, et saada suurregatid Eestisse.

Toomas Rammo – kas koostöölepingust Eesti Meediaga on tolku või pigem tekitab see 
raskusi mujal meedias pildile saamisega? Talvised võistlused on tänavu kõik möödas, ka 
suvepurjetamises on osad võistlused juba toimunud. Eelarves on kirjas 10 000 eurot ja 
sellest pole veel midagi kulutatud. Meediakajastus on nõrk.

Ott Kallas – saame korralikku meediakajastust teha siis, kui meil on korralik materjal. 
Korralik on see paraku vaid World Sailingu korraldatavatel regattidel. Eesti Meedia 
koostööprojekt on seotud koduste regattide kajastamisega.

Toomas Rammo – world rankingu kohta ei ole olnud kajastust, samuti mitte võistluste 
eelateateid.

Ott – world ranking on meil meediaplaanis sees. Vabandan, et need teated on vahele jäänud
ja teeme selle asja kindlasti korda. Eelteated on kõik plaanijärgselt tehtud. Me ei kajasta 
neid eraldi uudistena kodulehel, et mitte kulutada uudisakna ruumi. Regatid, mis on nädala 
eelinfo teates, on meil kodulehe avalehel kalendriaknas olemas koos olulise lisainfoga. 

Mart Meiel – Eesti purjetamises on Soomest erinev ülesehitus alaliitude mõttes. Eestis on 
klassiliitude arv viimasel ajal vähenenud. Laste purjetamises on ainult üks alaliit – Eesti 
Optimist Klassi Liit. Zoom8 liitu pole juba kümme aastat, RS Feva ja 9er liit pole tegutsenud 
poolteist aastat, Finni liit pandi kinni. Laseri liit meil veel on. Kas EJL-i seisukoht on lastagi 
nii minna, et olekski lihtsam otsuseid teha? Mõni juhatuse liige võiks ju huvi tunda, mida me
alaliidus teeme, mis on meie nägemus. EJL-i treenerite komisjonis pole enam moes teha 



aruandeid, kuidas koondisel läks tiitlivõistlustel. Analüüsi absoluutselt enam ei ole. 
Treenerite komisjon teeb tihti otsused, mille osas juhatus teeb vastupidise otsuse. Mõttetu 
on üldse enam treenerite komisjoni kokku kutsumine. Kas oleks äkki mõtet proovida alaliite 
ellu äratada?

Ott Kallas – Optimisti liit on väga tubli. Kõik, kes teevad on tublid ja neist on palju kasu. 
Mina olen olulistes küsimustes tihti klassiliitudega kontaktis olnud. Liitude puudumise põhjus
on see, et EJL tegutseb palju ise neis valdkondades, mis Soomes on klassiliitudes: 
korraldame koostöös klubidega edetabeliregatte, koostame võistluskalendrit. Kui on vastav 
klassiliit olemas, siis kindlasti konsulteerime sealsete aktiivsete inimestega. Me ise klassiliite 
vägisi luua ei saa. 

Egon Elstein – kui organisatsioonil seespool jõudu pole, on seda raske kõrvalt sisse puhuda. 
EJL-i kontorist pole kindlasti oma muredega kedagi minema saadetud.

Egon Elstein esitas Liidupäevale EJL-i juhatuse poolse ettepaneku EJL-i 2018. aasta 
täiendatud eelarve kinnitada.

Hääletamine
Poolt: 19
Vastu: 0
Erapooletuid: 0

Otsus: EJL-i 2018. aasta täiendatud eelarve on Liidupäeva poolt kinnitatud.

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

Liidupäev lõppes kell 18:05.

Protokollis: Riina Ramst

Egon Elstein
Eesti Jahtklubide Liidu president 


