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1. Kokkuvõte juhatuse tööst aastal 2018
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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 2018

Egon Elstein andis ülevaate EJL-i 2018. aasta olulisematest tegevustest. 
EJL-il on praegu 37 liiget ning meie liikmeskond on käesoleval aastal kasvanud. 
Jaanuaris astus liikmeks Viljandimaal Võrtsjärvel tegutsev Jahtklubi Meltemi. Septembrist
alates on EJL-i liige Hara Seilamise Selts. Tegemist on tegusa noore klubiga, mille 
liikmeskond pole suur, kuid nende hulgas on üle 20 noore purjetaja, kes osalevad 
aktiivselt regattidel. Hara Seilamise Selts on avaldanud soovi Purjetamise Eesti 
Meistrivõistluste sarja etapi korraldamiseks 2019. aastal.
EJL-i juhatus on endiselt 7-liikmeline. Hetkeseisuga on sel aastal toimunud 10 juhatuse 
koosolekut. Juulis ja augustis tavapäraselt koosolekuid pole, novembris olnud 2 
koosolekut, millest 1 peeti e-maili teel. 
EJL-i büroo töötab 3-liikmelisena. Partnersuhete juhi ametikohal on nüüdseks üle aasta 
olnud Kati Remmelkoor ning oleme seda meelt, et tema tegevusest on olnud palju abi nii
meediatöö valdkonnas kui sponsorluse osakaalu tõusmise näol. Käesoleval aastal oli Kati 
korraldada ka EJL-i 90. juubel, samuti EJL-i hooaja lõpetamine, mis on kahtlemata 
andnud büroole rohkem aega põhitegevuseks ehk purjetamise arendamiseks.
Liidu juures tegutseb rida komisjone, kus käib väga oluline töö. Võistlusametnike 
komisjon hakkab juba novembris läbi viima võistlusametnike koolitust. Treenerite 
komisjon on valmistamas ette treenerite 3.-5. kategooria erialakoolitusi. 
Purjetamistreenerite arv küll kasvab - praegu on meil 48 kehtiva kutsetunnistusega 
treenerit, kuid treenereid on meil siiski veel rohkem tarvis ja nende koolitamine 
kahtlemata jätkub.
Purjetamise Akadeemia tegevus edeneb ja paraneb järjest. Septembrikuus oli EJL-i 
tippspordi komisjoni ja Akadeemia treenerite ühine koosolek, kus treener Raivo Randmäe
avaldas selgelt arvamust, et Akadeemia on purjetajatele palju juurde andnud. Vee peal 
veedetud tundide arv on selgelt kasvanud ja treeningtegevus järjest pingelisemaks 
läinud. Mõned õpilased on otsustanud Akadeemiast ka lahkuda, kuna treeningtöö seal oli 
neile liiga raske. Akadeemia mõte aga ongi tõsine olümpiaspordile pühendumine. Täna 
on Akadeemias üle 20 õpilase, üle-eelmisel aastal alustades oli õpilasi 32. Sõel on läinud 
tihedamaks ja töö kvaliteet on tõusnud. Hea meel on, et lõpuks on realiseerunud Tallinna
linna toetus Akadeemiale Tallinna Spordikooli kaudu. Leping nendega on alla kirjutatud 
ja saame sealtkaudu lisarahastuse Akadeemias õppivate Tallinna noorte jaoks.
Pop-up merekool Meresõber käis suvel taas mööda Eestit ringi ning külastas Maardut, 
Eismat, Narva-Jõesuud, Toilat, Räpinat, Viljandit, Sõrut ja Orissaaret. Suve lõpus toimus 
lisaks Võsu kooli õpilastele Meresõbra lühiprogramm. Loodame, et Võsul sünnib ühel 



päeval näiteks Käsmu lahe jahtklubi. Osavõtt Meresõbra kursustest oli väga aktiivne ning
igal pool on meid hästi vastu võetud. Taoline tegevus aitab meil rohkem noori 
purjetamise juurde tuua. Kui esimesel suvel oli Meresõber rohkem meelelahutusprojekt, 
siis nüüd on see muutunud lastele järjest enam teenäitajaks lähimasse purjespordikooli. 
Räägime kohalike omavalitsuse juhtidega ka purjetamisõppe sisseviimisest spordi- ja 
üldhariduskoolidesse. Kui põhiliselt on projekti seni rahastatud läbi Kultuuriministeeriumi 
erinevate teema-aastate raames, siis järgmisel aastal saame kahjuks veel vaid väikese 
rahalise toetuse EV100-st. Oleme aga juba aasta algusest pidanud läbirääkimisi 
Päästeametiga, kuna Meresõber õpetab ka ohutut käitumist vee ääres ja vee peal, mis 
on tihedalt seotud Päästeameti igapäevase tegevusega. Koostöö Päästeametiga on 
tekkinud ja järgmisel aastal loodame seda veelgi edendada.
Käesoleval aastal sai alguse Eesti Purjetamise Liiga projekt. Purjespordikoolides ja 
jahtklubides, samuti Meresõbra merekoolis tehakse suurepärast tööd noorte purjetamise 
juurde toomisel. Ühel hetkel aga hakkavad noored purjetamise juurest ära kaduma, kui 
meil pole neile põnevat purjetamisformaati pakkuda. Purjetamise Liiga võiks olla selline 
formaat. Sel aastal Liiga veel päris tööle ei hakanud - oli vaid üks prooviüritus, aga 
kindlasti on mõtet selle projektiga edasi minna. Purjetamise Liiga formaat on sündinud 
Saksamaal ning selle mõte on kasutada purjetamises samasugust süsteemi nagu on 
pallimängudes ehk siis tegemist on klubidevahelise jõukatsumisega. Meil on küll klubisid 
vähe ja saaksime ehk pigem ühisliiga teha. Mõte on selles, et noortel, kes ei soovi 
olümpiapurjetamise juurde minna, aga tahavad ikkagi purjetada ja võistelda ning kiiresti 
sõita, on võimalik seda teha ise paati omamata. On olemas purjetamiskeskus, kes on 
paadid hankinud ja viib läbi võistlusi. Kakumäel on meil praegu näiteks olemas kuus 
Blusail 24 klassi jahti, mida saab võistlemiseks kasutada. Seega pole vaja ise paati kaasa
võtta, tuleb ainult osavõtumaks tasuda ja saab omasugustega võistelda. Purjetamise 
Liigal on ka rahvusvahelised võistlused, sealhulgas Euroopa meistrivõistlused. See on ka 
Põhjamaades ja Venemaal, samuti Leedus levinud populaarne formaat. Teekond 
purjetamise juurde võiks siis välja näha nii, et Meresõbra merekoolist tuleb laps 
purjespordikooli. Sealt liigub ta edasi kas olümpiapurjetamisse või võistkonnaspordi 
juurde – viimaste jaoks ongi mõeldud Purjetamise Liiga, kus on odavam võistelda kui 
päris oma paadil. Teatavasti tõsteti 2018. aastal ESTLYS mõõdukirja hinda, mille üks 
mõte oligi katta noorte osalemistasud Liiga võistlustel. Liigaga mõnevõrra sarnane oli 
suvel Eesti Folkbootide Flotilli poolt algatatud ettevõtmine, mille raames Kalevi Jahtklubi 
kolmapäevaringidel võistlesid neli korda suve jooksul 11 Folkboodil ka noored. Igal 
võistlusel toimus 2 sõitu. Üle 20 noore said seeläbi avamerepurjetamist lähemalt tundma
ja võistkondades eri rolle täita. Seda projekti toetasime põgusalt Folkbootide eraldi 
kindlustuse katmise näol neil võistlustel. Sellistest ettevõtmistest  peaks tulema 
järelkasv avamerepurjetamisele, olgu siis võistlus- või matkapurjetamisele.
Rahvusvahelisi tiitlivõistlusi toimus Eestis tänavu kaks. Talvel pidid küll Eestis toimuma 
lisaks DN klassi maailma- ja Euroopa meistrivõistlused. Paraku olid tol hetkel siin jääolud
kehvad ning võistlused toimusid hoopis Poolas. Samas pidi Monotüüp-XV klassi EM 
toimuma Saksamaal, aga toimus hoopis Hiiumaal Orjakul, kus olid siis head jääolud. 
Osales 28 võistkonda üle Euroopa. Teine Eestis toimunud rahvusvaheline tiitlivõistlus oli 
Match Race EM Haven Kakumäe sadamas. See oli igati korralikult tehtud võistlus, mille 
järel kuulsime osalejatelt hulganisti tänusõnu. Meie meeskond Mati Sepa juhtimisel tuli 
sellel võistlusel hõbemedalile.
Kodused regatid toimusid meil tavapäraselt: Purjetamise Eesti meistrivõistluste sari 
noortele hõlmas sel aastal 9 regatti ja 15 võistlusklassi. Otseülekanded olid 3 viimaselt 
sarja regatilt ja neid kommenteerisid spetsialistid. Kokku osales sarjas 431 purjetajat 7 
riigist, seega oli tegemist igati rahvusvahelise sündmusega. 
Ka avamerepurjetamises toimus tavapärane Eesti karikasari nii ORC ja ESTLYS 
arvestuses kui Folkbootide klassile. Samuti toimus Muhu Väina regatt. Uus asi oli sel 
aastal Eesti ja Soome ORC purjetajate koostöös läbi viidud võistlussari FIN-EST Offshore 
Series. Sari koosnes 2 võistlusest, millest 1 peeti Soomes ja 1 Eestis.
2018 oli meile tulemuste poolest hea aasta. Karl-Martin Rammo ja Ingrid Puusta said 
Aarhusis peetud MM-il kätte 2020 Tokyo olümpiapääsmed. Nii varakult olümpiapääsme 
saamine on kindlasti hea nende sportlaste edasiste treeningute seisukohast, kuna kindel 



siht on silme ees. 
Rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt saime veel ridamisi häid tulemusi. 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. Orjakul toimunud Monotüüp-XV 
klassi EM-il said pronksi Olev Oolup ja Andrus Padu. 
Ka talisurf on Eestis tugev ala. 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.
Zoom8 on juba pikemat aega olnud eestlaste jaoks edukas klass. Zoom8 klassi poiste 
Euroopa meistriks tuli tänavu Aleksander Kuusik ja tüdrukute hulgas hõbedale Karolin 
Härm, MM-il aga saavutas tüdrukute seas esikoha Angeliina Maria Isabel Õunap. RS Feva
klassis teenisid Veronika Kuvatova ja Hannah Tuulas EM-il tüdrukutest 2. koha.
Olümpiapurjetamises olid tänavuse hooaja tippmargiks nagu juba öeldud Karl-Martin 
Rammo ja Ingrid Puusta poolt MM-il lunastatud 2020 Tokyo olümpiapääsmed. Nende 
MM-i tulemusteks olid vastavalt 17. ja 19. koht. Rammole on see seni MM-il saavutatud 
kohtadest parim, mis annab lootust edaspidi veelgi paremateks tulemusteks. Meie teised 
olümpiaklasside purjetajad sihivad loomulikult samuti endiselt olümpiakohta. Finn klassis
oli Deniss Karpakile hooaja parim resultaat EM-i 11. koht. Ka Anna Pohlak ja vennad 
Roihud olid Aarhusis MM-il olümpiakohta püüdmas, mis seekord kahjuks ei õnnestunud, 
aga ehk läheb järgmisel aastal paremini. Olümpiaklasside juunioride võistlustel tegid 
tubli tulemuse Kätlin Tammiste ja Anna Maria Sepp 49erFX klassi EM-il, kus tulid 3. 
kohale.
Avamerepurjetamises saavutasid ORC EM-il jaht Technonicol Mati Sepa juhtimisel klassis
AB ja jaht Katariina II Aivar Tuulbergi juhtimisel klassis C esikoha ning ORC ja IRC ühisel
MM-il tuli B klassis pronksile jaht Olympic Tiit Vihuli käe all. Platu 25 klassi MM-i lõpetas 
Mati Sepa tiim 3. tulemusega.
Match Race EM-il saavutas Mati Sepa võistkond 2. koha ning Melges 24 klassi EM-il jaht 
Lenny Tõnu Tõniste juhtimisel amatööridest 2. koha.
Neid võistlusi, kus meie võistlejad osalesid, oli loomulikult aasta jooksul veel palju. 
Sel aastal sai EJL 90-aastaseks. Tähistasime juubelit Muhu Väina regati ajal Haven 
Kakumäe sadamas. On tore, et üritusel käis päris palju külalisi. Vabariigi President 
sealjuures sõitis kaasa Muhu Väina regati etapi Piritalt Kakumäele jahil Forte ning 
kultuuriminister purjetas Kakumäelt Kärdlasse jahil Tuule. Mõlemad jäid ettevõtmisega 
väga rahule, mis annab kindlasti purjetamise propageerimisele värvi juurde. Üritus oli 
meeleolukas ja kordaläinud ning meil vedas ka ilmaga. Juubeli raames andsime lisaks 
välja raamatu „Eesti purjetamise lugu” Arvet Tetsmanni koostatuna ning tootsime 
erinevat sümboolikat juubeli tähistamiseks.
Rahvusvahelisest tegevusest rääkides on EJL World Sailingu (endine ISAF) liige ja 
Põhjamaade Purjetamisföderatsiooni liige ning osaleme nende organisatsioonide 
tegevuses aktiivselt. World Sailingu aastakoosolekul käisin liitu esindamas seekord mina,
ühendatuna oma puhkusereisiga. Pingelise eelarve tõttu ei osalenud EJL-i peasekretär, 
samuti World Sailingu komisjoni liige Agnes Lill. Kohal ol lisaks minule World Sailingu 
komisjoni liige Andrus Poksi, kelle osalemiskulusid jagasime Rahvusvahelise RS:X 
Klassiliiduga, mille tegevjuht Andrus on. World Sailingu aastakoosolekule eelnesid 
Põhjamaade Purjetamisföderatsiooni koosolekud. Suur kära oli 2024 Marseille 
Olümpiamängude purjetamisalade ümber. 
World Sailing on suur katusorganisasioon, mille alla kuuluvad eri riikide 
purjetamisorganisatsioonid, klassiorganisatsioonid ja ka Offshore Racing Congress. Meie 
sooviks on juba mõnda aega olnud saada Eestile ORC MM-i korraldusõigus. ORC EM 
toimus 2015. aastal Pärnus ja tunneme end piisavalt tugevana ka MM-i läbiviimiseks. 
Esitasime ORC-le taotluse 2020 MM-i korraldamiseks. Meiega konkureerisid New Yorgi 
Jahtklubi USA-st ja Norra Purjetamisföderatsioon. Võistlesime väga soliidsete riikide ja 



organisatsioonidega. Kahjuks kaotasime selle võistluse ja korraldusõiguse sai USA. 
Paraku oli näha, et vastavad kokkulepped olid tegelikult juba eelnevalt ära sõlmitud. 
Eestisse on MM võimalik saada 2021. aastal. Selleks tuleb meil aasta pärast AGM-il oma 
pakkumine uuesti esitada. 2018 avamerepurjetamise MM toimus Haagis korraga ORC ja 
IRC mõõdukirjade alusel. Mõlema organisatsiooni esindajad pidasid seda eksperimenti 
ebaõnnestunuks. Järgmise aasta MM toimub ainult ORC baasil, kuid seal on kohal ka IRC 
mõõtjate tiim, eesmärgiga püüda IRC süsteemi lähendada ORC süsteemile. USA 
kandideeriski 2020 MM-i korraldajaks mõttega, et ORC ja IRC võistleksid uuesti koos ja 
püütakse uuesti ühist süsteemi luua. Hiljemalt järgmise aasta aprilliks tuleb vastav otsus
ära teha. Kui ORC ja IRC MM-i koos tegemine ära jääb, võib New York võistluse 
korraldusest loobuda, kuna seal on ORC purjetamist vähe. On teoreetiline võimalus, et 
sellisel juhul võime veel saada 2020 MM-i korraldusõiguse endale. 
World Sailingu aastakoosoleku raames peeti erinevate klassiliitude koosolekuid, samuti 
Events Committee koosolek, kus vaieldi olümpiaalade üle, ning toimusid erinevad 
foorumid. Üks foorum oli kiiljahtide ja avamerepurjetamise tulevikust ning seal esinesid 
väga huvitavad persoonid. Soolopurjetamine muutub maailmas järjest populaarsemaks 
ning areneb edasi. Ka eestlane Uku Randmaa on selles formaadis peetaval Golden Globe 
Race’il praegu võistlemas. Volvo Ocean Race võistluse võimalikust arengust rääkis üks 
selle omanikest. Võistlusele on tegelikult mõeldud välja uus nimi, kuid see on veel 
lõplikult kinnitamata. Aasta lõpuks tullakse välja täiskontseptsiooniga – nii võistluse uus 
formaat kui nimi. Tulevikus võiks ka Eestis olla üks VOR-i peatuspunkt ja samad mõtted 
on meie lähinaabritelgi. Leedukad on lausa ühe VOR-i jahi ära ostnud. Meie regioonis 
toimuvad huvitavad arengud, millel on vaja silma peal hoida. Foorumil esines ka VOR-i 
jahi Turn the Tide on Plastic kapten Dee Caffari, kes rääkis võistluse ajal toimunud 
keskkonnauuringutest. Samuti räägiti Purjetamise Liigast. Eestis on Piret Salmistu, Madis
Ausman ja Indrek Ilves asutanud eestis MTÜ Eesti Purjetamise Liiga. Kõiki meie 
jahtklubisid oodatakse Liigas osalema, et see projekt kenasti ellu rakenduks. Algatus on 
suunatud just neile noortele, kes Olümpiale ei taha minna, eemärgiga võimaldada neile 
võimalikult jõukohaselt sportliku purjetamisega tegelemist. Veel tutvustati World Sailingu
tehnikadirektori poolt kahest kiiljahti, mis on otsustatud lisada Marseille 
Olümpiamängude kavva. Tegemist on 30–jalase Sloveenias toodetud jahiga, mis kasutab
gennakeri. Selle jahi hind on 88 000 eurot ning klassi nimi on M30. 
Olümpiaklasside juurde minnes – eelmisel Liidupäeval oli meil kevadel Londonis arutatud 
olümpiadistsipliinide tulevikust ka juba juttu – 2018 varakevadel otsustati ära 5 
distsipliini, mis pidid jääma ja 5 distsipliini läks ülevaatamisele. Mais otsustati need 5 
distsipliini samuti ära ja nende hulgas oli ka Finn klass, kuigi tavapäratul moel – mixed 
single-handed event’ina. Ehk siis segavõistlus, kus mees purjetab Finnil ja naine mingil 
teisel paadil. Olid mõeldud välja erinevad variandid sellise kombineeritud võistluse 
läbiviimiseks. Nüüd AGM-il otsustas aga World Sailingu juhatus teisiti ning pandi kokku 
uus nägemus 5 distsipliinist, mis tähendas Finni väljajäämist ja kahese kiiljahi 
sissetulekut. Viimane on samuti mixed event, mis oli IOC nõue - mehi ja naisi peab 
olema ühepalju. Uued 5 ala on siis kahene kiilpaat, RS:X mehed, RS:X naised (purjelaua 
klassi osas võib siiski tulla muudatusi), mixed 470 (klass pole siiski veel kindel), mixed 
kite. Tehtud otsuse juures häiris väga see, et ilmselgelt olid asjad juba kuskil mujal ette 
ära otsustatud.

Ants Väinsalu – kuidas oli hääletamise tulemus numbrites?

Egon Elstein – World Sailingu juhatus pani esmalt oma variandi välja. Sellele hakkas 
tulema vastuettepanekuid, mida oli umbes kümmekond. Vastuettepanekute mõte oli 
püüda kevadise otsusega jätkata. Kõigepealt pandi hääletusele see, kas täiendavaid 
ettepanekuid üldse avada. Hääletustulemusega 40:26 otsustati neid mitte avada. AGM-le
eelnes Events Committee, kus osales Andrus Poksi. Tema sõnul toimus seal tõsine võitlus
ja domineeris tegelikult maikuise otsuse säilitamise pooldamine, aga AGM-il hakati 
hoopis kaitsma juhatuse ettepanekut. Paistis välja, et võtmekohaks oli just kiiljaht, mida 
pooldasid prantslased, kelle seas üksinda või kahekesi purjetamine on väga levinud. 



Prantslaste surve oli see, mida juhatus arvestas. Hakkasid pihta sõnavõtud kiiljahi 
kaitseks ja need olid ilmselgelt ette valmistatud.
2018. aasta tegevuste teema kokku tõmbamiseks – lõpetame EJL-i hooaja 30. novembril
Mustpeade Majas. Liidu eelarve on purjetamise osas pingeline ja sellest tulenevalt on 
juhatuse ettepanek, et üritusest osavõtt oleks seekord tasuline inimestele, kelle vanus 
jääb 19 ja 65 eluaasta vahele. Ehk loogika on sama nagu liikmemaksu arvestamisel. 
Osalemistasu suuruseks oleme kavandanud 20 eurot ning see on mõeldud toitlustuskulu 
katmiseks. Sealjuures ka autasustavad täiskasvanud maksaksid oma toidu eest ise. 
Numbrites tähendab see, et kui eelarves oli meil planeeritud hooaja lõpetamise kuluna 
12000 eurot, siis osavõtutasu rakendades saaksime hakkama 8000 euro suuruse kuluga 
ning 4000 eurot jääks täiendavalt purjetamise hüvanguks. Mõnel aastal, kui hooaja 
lõpetamine toimus Lennusadamas, me eriti süüa ei pakkunud ja oleks olnud ka imelik 
tasu küsida, aga viimastel aastatel oleme me ikkagi pakkunud osalejatele ka korraliku 
kõhutäie. 20-eurone osavõtutasu ei tohiks ülejõu käia, klubides on see täiskasvanutele 
40-50 eurot.

Egon Elstein andis delegaatidele sõna oma arvamuste esitamiseks.

Ants Väinsalu – emotsioon on negatiivne. Hooaja lõpetamine on üks osa 
purjetamisseltskonna tunnustamisest. Tunnustamist on niigi vähe inimestel. Saan küll 
aru, et kõik maksab, aga minu jaoks on naljakas saada kutse koos 20 euro tasumise 
kohustusega.

Egon Elstein – teiste klubide kohta ma ei tea, aga Pärnu Jahtklubi hooaja lõpetamise eest
näiteks maksavad kõik täiskasvanud osavõtutasu 40 eurot (hilise registreerimise korral 
50 eurot), ükskõik kas nad on autasustatavad või mitte. Lapsed ja pensionärid maksavad
20 eurot. 

Marko Saarlaid – 20 eurot on piinlikult vähe, paneme 30.

Egon Elstein – jutu mõte on see, et kui meil oleks lihtsalt autasustamine, ilma 
toitlustamiseta, siis loomulikult oleks üritus tasuta.

Ants Väinsalu – ma saan sellest mõttest aru, et raha on vaja. Aga minu arvamus on 
selline.

Peter Šaraškin – mina arvan, et võiks maksta küll osavõtutasu, see ei tapa ju.

Kalev Vapper – mina arvan ka, et õhtusöögi eest võib ikka maksta.

Egon Elstein – mõte see ongi, me ei tahaks pilli lõhki ajada. Üle poole ürituse eelarvest 
moodustabki toitlustamine. 

Kuno Peek - kuidas osavõtutasu maksmine toimub – kas kohapeal saab kiiresti ära 
tasuda?

Egon Elstein – plaan on selline, et õige pea tuleb infokiri kutsega üritusele. Seal on ka 
link puri.ee e-poodi, kus saab ära tasuda osavõtutasu. Siis ei pea kohapeal rahadega 
toimetama.

Indrek Ulla – kas 10-aastase lapsega üritusele kaasa tulev lapsevanem peab ka 
osavõtutasu maksma? Nii väike laps ilma vanemata kindlasti ei tule.

Egon Elstein – peame selle nüansi veel läbi mõtlema.



Toomas Soots – siiani on olnud nii, et kes on olnud vabatahtlikud, teinud palju võistlusi 
ja võistlusametnikud olnud, on olnud kutsutud. Mina arvan, et nemad osavõtutasuga ei 
tule enam.

Marko Saarlaid – miks ei tule? Mina tulen küll.

Rein Ottoson – minul on vastulause. On kurb, kui Eesti meistri medalile tulnud 19-
aastased ja vanemad peavad oma medali kättesaamiseks maksma. Keskkooliõpilased on 
ka 19-aastased või üle selle. Nad on niigi maksnud juba võistlustel stardimaksu, EJL-i 
võistluslitsentsi eest, teinud kindlustuse, ostnud paadile purjed.

2.  2018. aasta eelarve täitmine ning 2019. aasta tegevuskava ja esialgse eelarve 
kinnitamine

Egon Elstein andis 2018. aasta eelarve täitmisest ülevaate tegemiseks sõna peasekretär 
Ott Kallasele.
Eelarve koos seletuskirjadega on EJL-i liikmetele e-maili teel eelnevalt välja saadetud. 
Toon siinkohal välja olulisemad muudatused 2018 eelarve täitmises ja 2019 esialgses 
eelarves võrreldes 2018. aasta plaanitud eelarvega. 
Tulude poolel on 2018 eelarve täitmises Meresõbra osas planeeritust väiksem laekumine,
ühe septembri lõpu seisuga veel tasumata suurema summaga arve tõttu. 
Purjetamise Akadeemia omavalitsuse toetuse real on täitmine null, plaanitud aga oli 
30000 eurot. Põhjuseks on viibinud koostöö Tallinna Spordikooliga. Nüüd on nendega 
leping alla kirjutatud ja koostöö läheb käima. Lepingus on tulu maht 27000 EUR.
Treenerikutse real on eelarve täitmises planeeritust väiksem number seoses sellega, et 
meil valmistas vastav töögrupp kevadel ette uued treenerikoolituste õppekavad ning 
praegu käib materjalide ja eksamiküsimuste valmistamine. Selle tegevuse eest tasutakse
aga alles töö valmides käesoleva aasta lõpus.
Riigi toetuste all on meil muu tulu real 20000 eurot. Täna on see rida siiski veel ebaselge,
tegemist on oletusliku numbriga, mis selgub aasta lõpus. See on tippspordi ehk koondiste
toetamiseks mõeldud sihtotstarbeline rida, mis tekib juurde. 
Eesti Olümpiakomitee olümpiaettevalmistuse toetuste nimekirjas on meil sportlastest 
Ingrid Puusta, Karl-Martin Rammo ja Deniss Karpak ning treeneritest Rein Ottoson, 
Matthew Rickard ja Igor Trofymov. 
Sponsorluse osas on väike kasv Premia sponsorluse näol. 
Purjetamise Akadeemia tuludes on kuutasude summa vähenenud, kuna ka Akadeemias 
õppivate purjetajate arv on veidi vähenenud. Latt tõuseb ja nõudmised sportlaste 
panustamisele on kõrged. Osad õpilased on välja langenud, kuna taoline pühendumine 
on neile liiast ja see on normaalne asjade areng. 
Treenerikutse real 2019. aastal summad oluliselt vähenevad, kuna materjalid on selleks 
ajaks juba ette valmistatud ja tuludesse jäävad vaid koolituste osalustasud. 
Tuludes on uus asi surfi rida – see on seotud 2019. aastal Eestis toimuva talisurfi EM-iga,
mis läheb läbi meie eelarve.
Kulude poolel on samuti muutused, kuna oleme olnud sunnitud kärpima ka oma kulutusi.
Üks kokkuhoiukoht on World Sailingu konverents, kus 2018 katsime vaid Andrus Poksi 
kulusid tavapärase kolme inimese asemel. Sel aastal toimus konverents ka suurte 
kuludega seotud kauges paigas, mistõttu taoline otsus on igati õigustatud. Ka hooaja 
lõpetamisel püüame oma kulusid vähendada mõistliku lahendusega.
2019. aasta esialgses eelarves on treenerikoolituste kuludes väiksem summa kui 2018, 
kuna mahutööd meil pole, toimub vaid koolituste läbiviimine. 
Kulude poolel on sarnaselt tulude poolele samuti talisurfi EM, mida aitame läbi viia. 



Koondise sportlase toetuse real on vähenemine, eesmärgiga vähendada sportlaste 
tulemuspõhist premeerimist ja suunata vahendeid süsteemsetesse arendustegevustesse  
nagu Purjetamise Akadeemia, et tagada järelkasvu. 
Hooaja lõpetamise kulud on 2019 plaanitud väiksemana kui 2018.
Kas delegaatidel on eelarve osas küsimusi?

Ants Väinsalu – Purjetamise Akadeemia kuludes on talvelaagritele planeeritud 29000 
eurot. Kas on ka tehtud plaanid, mis laagrid ja kus toimuvad?

Ott Kallas – 2019. aastaks plaanime samasugust laagrimahtu nagu oli 2018 talve ja 
kevade perioodil. Konkreetsemad plaanid on praegu ainult ühepaatide õppegrupi osas, 
kuigi ka seal on veel lahtisi otsi. Kahepaatide ja purjelaua osas plaane veel pole. Seega 
tervikut veel ei ole, aga asi on töös. Akadeemias on kavas üks suurem analüüsikoosolek 
2018. aasta põhjal. Seal toimub lisaks praeguste õpilaste jätkamise otsustamine ja 
võimalik ka, et uute vastuvõtt. Seejärel peaks täpsemalt selguma õpilaste maht ja 
plaanid. Praegu eelarves olev summa on kahe aasta kogemuse pealt ennustatud maht. 
Laagripaigad on sarnased, seega suuri erinevusi ei tohiks tulla.

Ants Väinsalu – välisregattidel osalemise osas on küsimus - kes ja mis regattidel osaleb? 
Eelarves on suured numbrid. Kas juhatusel on selles osas pilt olemas?

Ott Kallas – meil on kodulehel üleval koondise lähetamise ja toetamise süsteem, millest 
lähtume. Tallinna Spordikooli lepingust on toodud juurde vahendeid, mis on ette nähtud 
Tallinna elukohaga õpilastele. Detailseks me veel läinud pole. Just täna kinnitati koondise
kandidaadid. Antud eelarve on esialgne kulude ja tulude jaotamise plaan, kevadel on meil
juba detailsem eelarve.

Ants Väinsalu – sportlastel on vaja teada, kui palju nad saavad raha. Miami Maailma 
Karika etapp on juba varsti.

Ott Kallas – võistluslähetused on meil käsitlusel ainult Ingrid Puusta, Karl-Martin Rammo,
Deniss Karpaki osas. Nemad teavad juba oma numbreid toetuste näol, mis tulevad EOK-
st ja nende jaoks ei tohiks pilt olla segane. Ülejäänud osas plaanime treeninglaagreid 
Lõuna-Euroopas, mitte teistel kontinentidel.

Toomas Rammo – kas Tokyo Olümpia suunal ka juba töö käib, et sinna konteiner saata?

Ott Kallas – sel reedel kohtume Tallinna Ülikooli spetsialistidega, töötame nendega 
koostöös konteineri lahenduse kallal, mis oleks jahutatud ja mis toimiks mitte kaabli 
kaudu tuleval elektril. Jüri Šaraškiniga oleme seda teemat arutanud ja tema kaudu ongi 
tulnud kontaktid ülikooliga. Tokyo osas on ka olnud koosolek juba kvalifitseerunud 
sportlaste ja nende treeneritega, kelle soovid ja mõtted ning valmistumiseks vajalik on 
kirja pandud.

Egon Elstein tutvustas EJL-i 2019. aasta tegevuskava.
2019. aastaks meil murrangulisi asju pole planeeritud. Juhatuse suurus ja büroo koosseis
jäävad samaks. Tahame samade jõududega üritada paremat tööd teha. Loodame 2019. 
aastal ka edenemist meediakajastuse osas. 
Treeneritest on meil koguaeg puudus ja eeloleval talvel on plaanis neid juurde koolitada, 
kaasa arvatud 5. taseme treenereid. Sel aastal valmis meil uus õppematerjal treeneritele 
Elise Umbi, Anne-Mari Luige ja Raivo Randmäe koostamisel, mis on varasemast 
kvaliteetsem ja mahukam. Lisaks purjetamisele käsitletakse ka teisi distsipliine: 



purjelaud, jääpurjetamine, lohesurf.
Tuleval talvel ja kevadel toimuvad taas ka võistlusametnike koolitused. Marko Saarlaidi 
eestvedamisel töötab EJL võistlusametnike komisjon hästi ja koolitused algavad tegelikult
peale juba novembris.
Purjetamise Akadeemiaga toimetame edasi ja püüame selle tulude poolt kindlamaks 
muuta. Täna on Akadeemia tuludes suur osa eraettevõtete sponsorlusel ning taolise 
toetamise vormi puhul pole kunagi kindel, kui kaua see kestab. Hea, et oleme tänaseks 
ka Tallinna linnaga saavutatud Akadeemia rahastamise osas kokkuleppe, aga 
Akadeemias õpib ka purjetajaid teistest kohalikest omavalitsustest, kellega plaanime 
hakata läbirääkimisi pidama. Samuti loodame koostööd Kultuuriministeeriumiga, et ka 
riigi rahastuse osakaalu eelarve tuludes tõsta. Loomulikult jääb eelarve üheks osaks ka 
eraettevõtete toetus.
Meresõbra merekooli osas on meil juba Päästeametiga koostöö toimimas ja plaan on viia 
Meresõbra tegevus aastaringseks. Oluline roll Meresõbra merekoolis on veeohutuse 
teemadel ning Päästeametil on selles osas nii kohustused, eesmärgid kui vahendid. Seni 
on Meresõber toimetanud vaid suvekuudel, aga antud projekti raames on tegelikult 
võimalik ka palju maapealseid tegevusi läbi viia. Meil on raske leida Meresõbra tegevusi 
vedama inimest, kes teeks tööd vaid 3-4 kuud aastast, pigem soovitakse siiski seda teha 
täiskohaga. Mõte ongi ühelt poolt pakkuda sellele inimesele aastaringne töö riigi 
rahastamisel ja teiselt poolt seeläbi külvata purjetamispisikut ka talvel. Meil on praegu 
mõttes purjetamissimulaatori soetamine ning võimalikult paljudes üldhariduskoolides 
purjetamise tutvustamine. Klubid tegelevad sellega praegu samuti, aga hea oleks, kui 
saaksime selle töö teha ära Päästeameti rahade abil Meresõbra raames.
Eesti Purjetamise Liiga eestvedajad on võtnud endale eesmärgiks talvel klubides Liigat 
tutvustada, et projekt järgmisel aastal korralikult käima läheks. Täna on pandud järgmise
aasta võistluskalendrisse 3 Liiga etappi, mille realiseerumiseks on praegu vaja teha 
eeltööd. 
2019. aastal Eestis toimuvad rahvusvahelised tiitlivõistlused leiavad aset jää peal. 
Veebruaris viime läbi talisurfi EM-i ja märtsis Monotüüp-XV klassi EM-i.

Marko Saarlaid – Monotüüp-XV võistlus läheb üle MM-iks, ameeriklased tulevad ka sinna 
osalema.

Egon Elstein – kodused regatid, mis toimuvad EJL-i tüürimisel, on plaanis korraldada 
sarnaselt käesoleva aastaga. Meie purjetajad käivad palju ka välisregattidel võistlemas. 
2019 on suuresti olümpiaettevalmistuse aasta ja EJL-i poolt hakkame olümpiasuunalise 
logistika osas samme astuma. Antud teema on tähelepanu all olnud juba sel aastal. 
Rahvusvahelise tegevuse osas on meil vajalik osaleda Põhjamaade 
Purjetamisföderatsiooni tegevustes, samuti toimub järgmisel sügisel taas World Sailingu 
aastakoosolek. Seal ei tohiks teravaid olümpiateemasid enam üles kerkida, kuid selle 
koosoleku ajal toimub ka ORC AGM, kus meil tuleb minna taas Eesti huve kaitsma ORC 
MM-i korraldusõiguse saamiseks.

Egon Elstein andis delegaatidele sõna küsimuste ja ettepanekute esitamiseks.

Rein Ottoson – sooviksin teha pöördumise treenerite koolitamise teemal. Iga kuu saan 
ma kõnesid, et Eestis on palju tublisid ettevõtlikke inimesi, kes alustavad maakondades 
laste purjetamistreeningutega ja soovivad luua purjespordikoole. Andrus Poksi 
eestvedamisel taasavati Tartu Ülikoolis purjetamise eriala. Tema pöördumine on see, et 
paljud noored loodavad saada treenerikutset ainult nädalavahetuse kursustel osalemise 
kaudu tundide kogumisega, kuid nende teadmised on tegelikult väga nõrgad. Siit 



üleskutse – palun vaadake oma klubides ringi selle pilguga, et leida aktiivsed ja 
tahtejõulised inimesed ning saatke nad TÜ-sse erialasele õppele. 5. taseme treeneritele 
on riigipoolne toetus ja teil on vaja spetsialiste. Suunake treeneritööst huvitatud kindlasti
ülikooli õppima. Peale bakalaureuseõppe läbimist on neil vaja teha vaid üks kirjalik 
eksam ja treeneri 5. tase on käes. Tulevikusuund on see, et kõrgemat kui 5. astme 
treenerikutset ilma kehakultuurialase hariduseta ei saa. Lapsele on tähtis inimene, kes 
teda õpetab ja treener peab olema haritud. Praegu on meil 5. ja 6. taseme treenereid 
ning neile tasemetele pürgijaid vähe. Kui meil pole sportlasi, kes suudavad olümpianorme
täita, siis me riigilt raha ei saa. Palun otsige noori, kes tahaksid minna reaalselt ülikooli 
õppima, korraldage neile õpinguteks väike stipendium. Ainuüksi läbi lühikursuste 
korralikku teadmiste taset ei saa ja need kursused on kallid. 

Egon Elstein – õige märkus. Me ei saa purjetamist propageerida, kui meil pole noortele 
anda kvaliteetseid treenereid. Oleme mõelnud, et TÜ-sse võiks tekitada kaugõppe 
versiooni, mõeldes neile, kes juba töötavad treenerina. Või võiks tuua purjetamistreeneri 
õppe üle TLÜ alla, kuna enamus treenereid on Tallinnas. Oleks võimalik õppida töö 
kõrvalt.

Egon Elstein esitas Liidupäevale EJL-i juhatuse poolse ettepaneku EJL-i 2019. aasta esialgne 
eelarve kinnitada.

Hääletamine
Poolt: 20
Vastu: 0
Erapooletuid: 0

Otsus: EJL-i 2019. aasta esialgne eelarve on Liidupäeva poolt kinnitatud.

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

Liidupäev lõppes kell 17:35

Protokollis: Riina Ramst

Egon Elstein
Eesti Jahtklubide Liidu president 


