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Kuupäev: 12.05.2020
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Delegaatide arv: 20
Koosolekut juhatas Eesti Jahtklubide Liidu president Egon Elstein.

Päevakord:
1. 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitori aruanne
2. 2020. aasta hooaja alguse ülevaade ja plaanide tutvustamine
3. Täiendatud 2020. aasta eelarve kinnitamine

EJL-i president Egon Elstein esitas EJL-i juhatuse poolt ettepaneku valida Liidupäeva 
juhatajaks Egon Elstein ja protokollijaks EJL peasekretäri assistent Riina Ramst.

Ettepanek kiideti heaks.

Egon Elstein tutvustas Liidupäeva päevakorda.

1.   2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitori aruanne

Egon Elstein andis ülevaate EJL-i 2019. aasta majandusaasta aruande juhtkonna 
tegevusaruandest. 
2019. aasta lõpu seisuga oli EJL-il 37 liiget. Liikmeskonnas toimus aasta jooksul pisike 
liikumine: aprillis astus liikmeks Eesti Draakon klassi purjetajate liit, aga paraku mais 
lahkus omal soovil Narva Purjespordi- ja Jahtklubi, põhjuseks tegevuse üleminek Narva-
Jõesuusse, kus loodi uus klubi, mis pole veel EJL-i liikmeks astumise avaldust kirjutanud.
EJL on ka ise mitmete organisatsioonide liige: World Sailing – meie katusorganisatsioon, 
EUROSAF, Põhjamaade Purjetamise Föderatsioon, Eesti Olümpiakomitee, Eesti 
Seeniorspordi ja Spordiveteranide Liit, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Vabatahtlik 
Mere- ja Järvepäästeühing.
EJL-i juhatus oli seitsmeliikmeline ning eelmisel aastal peeti kokku 12 koosolekut.
Büroo oli aasta algusest juunikuuni kolme töötajaga, alates juunist töötab seal kaks 
inimest: peasekretär ja assistent.
Sisuline tegevus käib suuresti komisjonides, mida meil on kokku kaheksa. Nemad 
peaksid oma valdkondades olema meie parimad asjatundjad. Komisjonides lahatakse 
teemasid sisulisemalt ja esitatakse ettepanekuid juhatusele kinnitamiseks. 
Osa komisjone tegeleb ka koolitamisega, eeskätt purjetamishooaja välisel ajal. 
Võistlusametnike komisjon koolitab võistlusametnikke ja atesteerib neid. Eelmisel aastal 
toimetas komisjon tavapäraselt, omistati või pikendati 13 võistlusametniku litsentsi ja 
aasta lõpus oli meil liidus 53 kehtivat võistlusametniku litsentsi.
Treenereid koolitame samuti ja sellega tegeleb treenerite kutsekomisjon. Eelmisel aastal 
toimusid koolitused kolmanda, neljanda ja viienda taseme treeneritele ning viidi läbi kaks
eksamit, mille tulemusel sai treeneri kutse kokku 18 inimest. Aasta lõpu seisuga oli 
kehtiva kutsega purjetamistreenereid 58, aga paraku tundub, et neist on ikka puudus.
Koolituste osas oli üks uus initsiatiiv: Madis Ausmani poolt viidi läbi personaalne avamere
ohutuskoolitus juunikuus.
Eeskätt noortespordi teemadega ja selle valdkonna arendamisega tegelevas treenerite 
komisjonis olid sügisel suured muudatused. Komisjon sai uue juhi - Anne-Mari Luige ja 
kinnitati ka uus komisjoni koosseis. Komisjon läks laiapõhjalisemaks ja ka nooremaks.
Avamere komisjon tegeles avamerepurjetamise võistlussarja läbiviimisega, 
Purjetamisliiga arendamisega ja tavapäraselt ka Muhu Väina regati läbiviimise 
põhiprintsiipide kokkuleppimisega. Eelmisel aastal käivitati tegevus, et Eesti 
avamerepurjetamise võistlused saaksid tulevikus läbi viidama ORC mõõdusüsteemis.
Tehniline komisjon on samuti ORC ja ESTLYS teemadega tegelenud.
EJL-i alajaotused toimetasid ka kõik plaanijärgselt.



Purjetamisakadeemia õpilastele toimusid talvel kodused üldfüüsilised treeningud ja 
teooriatunnid, kevadel käidi Lõuna-Euroopas kevadlaagrites ja suvel toimusid kodused 
veetreeningud. Eelmisel aastal oli akadeemias kokku 20 õpilast. Akadeemia tegevust 
vaadatakse EJL tippspordi komisjonis aeg-ajalt üle ja seatakse sihte.
Meie purjetamise kasvulava pop-up merekool Meresõber liikus Eestimaal ringi neljandat 
suve, käidi Tilgus, Eismal, Võsul, Viljandi järvel, Haven Kakumäel, Haapsalus, Sõrus, 
Tamula järvel, Räpinas ja Toilas. 2019. aastal käis Meresõbra kursustel kokku 488 
purjetamis- või veespordihuvilist ja kokku nelja aastaga on kursustest osa võtnud enam 
kui 2600 inimest. Eelmisel aastal vedas Meresõbra projekti Enely Liepkalns.
Eesti Purjetamisliigal oli 2019 esimene täisaasta. See seisnes kolme etapi korraldamises, 
mis toimusid Pärnus, Kakumäel ja Lennusadamas. Kokku võistles 12 võistkonda, kes 
esindasid kaheksat jahtklubi, spordikooli või klassiliitu. Pineva hooaja võitis Kalevi 
Jahtklubi Purjespordikooli noortetiim. Purjetamisliiga sai alates 2019. aastast ka 
rahvusvahelise liigapurjetamise assotsiatsiooni ISLA täieõiguslikuks liikmeks.
Mitu aastat on EJL-i tiiva all toimetanud Eriliste purjetajate projekt, mille raames 
puuetega inimestele antakse võimalus purjetamisega tutvust teha. Eelmisel aastal osteti 
Sotsiaalministeeriumi toel kolm parapurjekat. Tutvustusüritus toimus 1. mail Pirital, 
soovijad said Ingrid Puusta ja treener Liina Kolgi juhendamisel proovisõitu teha. Projekti 
veab endiselt Külli Haav. Puuetega inimestele korraldati tutvustusüritusi Pärnus, 
Tallinnas, Kuressaares, Haapsalus ja Narvas. Projekti eesmärk on, et tutvustamisest 
jõutakse edasi ka võistluspurjetamiseni. Teatavasti puuetega inimestele korraldatakse 
päris palju tiitlivõistlusi.
Eelmisel aastal käivitati Star Sailors League, kus kapteniks on Tõnu Tõniste ja tiimi juht 
Andrus Poksi. Suvel sai see oma esimesed ristsed, plaaniga 2021. aastal korraldada 
Rahvuste Kuldkarikas. See oli kavas peale Olümpiamänge - mis sellest täpsemalt saab, 
saavad seal osalejad Tõnu ja Toomas, kes on täna ka siin koosolekul, pärastpoole 
rääkida.
Eelmisel aastal toimusid Eestis kahed rahvusvahelised tiitlivõistlused. Veebruaris peeti 
Võrtsjärvel talisurfi Euroopa meistrivõistlused ja märtsis samuti Võrtsjärvel Monotüüp-XV
klassi Euroopa meistrivõistlused. Talisurfi EM-il oli 64 võistlejat kuuest riigist ja 
Monotüüp-XV klassi EM-il 26 võistlejat viiest riigist.
Kohalikest regattidest hõlmas Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sari kümmet regatti ja 
ühtekokku 15 klassi. Kõigis klassides kokku osales 429 purjetajat viiest riigist. Regatid 
viidi tavapäraselt läbi Tallinnas, Pärnus, Roomassaares ja Lohusalus, aga eelmisel aastal 
lisandus esmakordselt Kärdla, kus tehti väga korralik etapp.
Avamerepurjetamise Eesti karikasarjas olid nii ORC kui ESTLYS arvestus, samuti 
Folkbootide klassi võistlused. Toimus tavapäraselt Muhu Väina regatt. Eesti ja Soome 
koostöös peeti teist aastat FINEST Offshore Series võistlussari ORC arvestuses. Kokku oli
kolm võistlust, millest üks oli Eestis ja kaks Soomes.
Häid võistlustulemusi oli tavapäraselt palju ning need hakkasid pihta juba talvel 
jääaladel. 
DN klassi EM-il tuli pronksmedalile Mihkel Kosk. DN klassi juunioride maailmameistriks ja
Euroopa kolmandaks tuli Rasmus Maalinn.
Ice-Optimist klassis võitis Andrias Sepp nii MM-i kui EM-i. Lisbeth Taggu tõi Ice-Optimisti 
MM-ilt üldarvestuse hõbeda ja tüdrukute kulla ning EM-ilt tüdrukute pronksi. Georg 
Paomees sai Ice-Optimisti EM-il pronksi.
Talisurfi MM oli USA-s ning sealt tõi Boris Ljubtšenko nii purjekelgu klassi lühiraja 
slaalomi kui kursisõidu kulla. Kiirussõidus jagas Ljubtšenko 2.-3. kohta Raul Mihkel 
Antoniga, kes lühiraja slaalomis oli noorte arvestuse võitja ning kursisõidus 2. koha 
omanik. 
Talisurfi EM toimus Eestis ja siit tõid meie talisurfarid ka hulganisti medaleid: slaalomis 
Boris Ljubtšenko 3. koht, Tõnis Salong grand masterite 3. koht, Betti Vainküla naiste 2. 
koht, Joonas Väär U17 1. koht ja U20 2. koht, Kaur Säärits U17 2. koht ja U20 3. koht; 
kursisõidus Tõnis Salong grand masterite 2. koht; lohel Martti Ainola grand masterite 1. 
koht; GPS kiirussõidus Boris Ljubtšenko 1. koht.
Monotüüp-XV klassi EM-il Võrtsjärvel oli eestlaste parimaks kohaks Ott Kolgi ja Juhan 
Kolgi poolt saavutatud 4. koht, kuid meeskondliku arvestuse rändkarika võitsid eestlased 



Ott Kolk ja Juhan Kolk, Olev Oolup ja Andrus Padu ning Ants Haavel ja Andres Laul.
Olümpiapurjetajad Ingrid Puusta ja Karl-Martin Rammo käisid Tokyo olümpiavett 
proovimas augustikuus eel-olümpial. Ingrid Puusta lõpetas naiste RS:X klassis 
medalisõidu kolmandana ning kogu regati kokkuvõttes 8. kohaga, Karl-Martin Rammo sai
Laser Standardil kirja 26. lõpptulemuse. Aprillis oli Puusta EM-il 13. kohal ja septembris 
MM-il 28. kohal. Eredaimaks hetkeks oli talle selle kuldgrupi esimese finaalsõidu võit. 
Rammo MM-i parimaks resultaadiks oli 23. koht.
Zoom8 klassis toovad Eesti purjetajad tavapäraselt kõige kirkamaid medaleid ja nii ka 
seekord. MM-ilt tulid kuldmedaliga Karolin Härm ning pronksmedalitega Elisabeth 
Ristmets ja Aleksander Kuusik.
2019. aasta oli meie avamerepurjetajatele väga edukas. ORC MM-il Horvaatias tuli Sugar
3 maailmameistriks, kapten Ott Kikkas. EM toimus Rootsis, kus kulla võitis jaht Matilda 4,
kapten Arne Veske, hõbeda Katariina II, kapten Aivar Tuulberg ja pronksi Postimees 
Sailing Team, kapten Sven Nuutmann.
Avamerepurjetamises oli eelmisel aastal veel üks väga suur saavutus. Esimese 
eestlasena Golden Globe Race ümber maailma purjetamise võistlusel osales Uku 
Randmaa, kes tuli regatil pärast 252 päeva kestnud seilamist 3. kohale.
Melges 24 klassis purjetajad on samuti koguaeg pildis, just jaht Lenny võistkonna näol 
Tõnu Tõniste juhtimisel. Itaalias peetud maailmameistrivõistlustel amatööride arvestuses 
tulid nad pronksile.
RS Aero paadiklassi EM-il tuli pronksmedalile Liina Kolk Saaremaalt, kes oli ühtlasi naiste 
hulgas parim.
Purjelaua Formula klassis võitis Martin Ervin MM-il pronksmedali ning septembris Kreekas
toimunud master vanuseklassi MM-il hõbemedali. 
Slaalomi EM-il olid naiste seas edukad Betti Vainküla ja Brigita Viilop, kes saavutasid 
vastavalt 2. ja 3. koha.
Häid saavutusi on palju ja neid annab päris ette lugeda, aga kedagi ei saa ka nimetamata
jätta.
Tavapärane World Sailingu aastakonverents, mis toimub oktoobri lõpus – novembri 
alguses oli 2019. aastal Bermudal. Seal osalesid komisjonide liikmed Agnes Lill ja Andrus 
Poksi. Osalemas käisin ka mina. World Sailingu aastakoosoleku raames peetakse 
tavapäraselt ka Offshore Racing Congressi aastakoosolek. Seekord tehti meie jaoks üks 
väga oluline otsus: 2021. aasta ORC maailmameistrivõistlused saavad toimuma 
Tallinnas.

Egon Elstein andis delegaatidele sõna küsimuste esitamiseks.

Deniss Karpak – miks Optimisti EM ei toimu Eestis? Augustis või septembris võiks ju 
sõita.

Egon Elstein – räägiks sellest teise päevakorrapunkti juures, kui räägime aastast 2020. 
Neid asju, mida tänane koroonaviirus mõjutab, on palju ja siis räägime ühtlasi Optimisti 
EM-ist.

Egon Elstein andis EJL 2019. aasta eelarve täitmisest ülevaate tegemiseks sõna EJL 
peasekretärile Ott Kallasele.
Saatsin eelmise nädala neljapäeval Liidupäeva materjalid välja. Eelmise aasta eelarve 
täitmise osas peatuksin tavapäraselt muutustel eelarve täitmise tulbas.
Tulude poolel on riigieelarvelised toetused laekunud eelmisel aastal plaanipäraselt. 
Eesti Olümpiakomitee toetusi on eelmisel aastal tulnud veidi rohkem kui eelarves 
näidatud. Esiteks toetas EOK olümpiakonteineri saatmist Jaapanisse ligi 3900 euroga, 
mis liikus läbi EJL-i konto. Teiseks on EOK suurendanud noorte sportlaste toetust 
toetusgruppi kuuluvate sportlaste osas. 
Sponsorluste ja toetuste all on sponsorluse osa pisut väiksem kui eelarves näidatud. 
Nimelt oli sinna loodetud lisasponsorite summa sisse kirjutatud perioodil, kui EJL-is oli 
veel tööl turundusjuht, aga see ei täitunud. 
Hooaja lõpetamise tulud on osalustasude näol sisse toodud, mis kajastub ka kulude 



poolel sarnaselt suurema numbrina kui oli eelarves ette nähtud.
Fondide toetuse laekumine on pisut väiksem, kuna tavapäraselt detsembris laekunud 
Kultuurkapitali toetus laekus alles 2020 jaanuari alguses, seega toetus on teises 
perioodis.
Akadeemia tulude osas on erinevus kohalike omavalitsuste toetuse osas, mis on suurem 
kui esialgses eelarves näidatud, kuna sees on juba tulud ka sügistalvise perioodi osas 
Tallinna Spordikooli toetuse osas, mis tegelikult puudutab järgmist õppeperioodi Tallinna 
Spordikooli mõistes, mis on talv 2019/2020.
Muude tulude all on parapurjetamise tulud märgatavalt väiksemad. See siiski ei tähenda,
et tegevusi poleks toetatud. Lihtsalt Eesti Paralümpiakomitee otsustas toetada otse, 
arveldades erinevaid kulusid Paralümpiakomitee alt, mitte läbi EJL-i.
Kulude poolel on tegevuskude osas uus kulu, mis oli olemas ka tulude poolel  - avamere 
koolitus. Sisuliselt oli see Madis Ausmani poolt korraldatud avamerepurjetamise 
ohutuskoolitus. 
Parapurjetamise kulude osas on number märgatavalt väiksem, mis on seotud sama 
jutuga, mida rääkisin Paralümpiakomitee kohta tulude poolel. 
Tegevuskuludes muud kulud on suuremas osas seotud Optimist klassi mõõduraamatute 
ja liikmemaksu tasumisega läbi EJL-i, kuna Eesti Optimist Klassi Liidul oli tehniline 
probleem. Nad ei saanud seda ise teha ja tegime läbi meie. Veel on lõviosa sellest  
käibemaksudeklaratsiooni muutmine aastavahetusel seoses sellega, et meil on 
proportsionaalne käibemaksu arvestus. Meie proportsioon käibemaksu käibe osas langes 
ja pidime juurde tasuma. 
Koondise osas on samamoodi konteineri kulud eraldi uus rida, olümpiakulud. 
Akadeemia osas on samamoodi nagu tulude osas juba mainitud 2019/2020 laagrite 
suuremad kulud. Need on suurendanud talvelaagrite osa, mis tegelikult on pooleteist 
aasta talvelaagrite maht. 
Püsikulude osas meil suurenesid aasta esimeses pooles raamatupidamiskulud 
raamatupidamisfirma algatusel seoses väga paljude erinevate projektide mahu 
suurenemisega. 
Palgakulu on eelarve täitmises väiksem seoses sellega, et turundusjuht töötas 
juunikuuni. Peale seda oleme olnud kahe töötajaga büroos.

Ott Kallas palus delegaatidel esitada oma küsimused.

Marko Lilienthal – täpsustaksin, et Rahvusvahelisele Optimisti Liidule maksti maks ära 
läbi EJL-i minu arust üle-eelmisel aastal ja Optimisti Liit maksis selle raha teile tagasi. 
Siit ka minu küsimus - osadel klassidel maksab EJL liikmemaksud, aga miks seda ei tehta
Optimisti Liidule?

Ott Kallas – küsimus on täiesti õigustatud. Me oleme seda teinud osade klasside osas 
juba mitu aastat, seoses sellega, et meil Eestis vastavas klassis ei ole tegutsevat 
klassiliitu enam. Need klassid on Finn ja Zoom8.

Marko Lilienthal – aga eelarvesse on pandud, justnagu oleks Optimistidele makstud. 
Nagu sa mainisid, siis tegelikult ju nii ei olnud.

Ott Kallas – mainisin seda, et siin on number lihtsalt peal ja see number on sama nii 
tuludes kui kuludes. Eelarve mõistes koormust meil ei ole, see lihtsalt käis läbi EJL-i 
tehnilistel põhjustel. Samamoodi Optimisti mõõduraamatute tellimine on küllatki kallis ja 
need on käinud tavapäraselt läbi EJL-i. Miks see nii on, oskab ilmselt vastata paremini 
Mart Meiel. Klassiliitude osas on küsimus selles, et klassiliite peaksid purjetajad ise üleval
hoidma või uuesti alustama antud juhul. Meie huvi on kindlasti see, et need purjetajad 
lõpuks ei kannataks, et nad ei saa rahvusvahelistele võistlustele minna, nagu Finni ja 
Zoom8 purjetajad. Seetõttu on see kulu juba mitu aastat võetud olnud.

Marko Lilienthal – klassiliitude loomine tegelikult tänases kontekstis otstarbekas ei ole, 
sest tean lihtsalt öelda, et ega väga ei kuulata klassiliite või vähemalt Optimisti liitu. Siin 



räägiti ka spetsialistidest. Kui meie käime IODA koosolekutel ja üht-teist kuuleme sealt, 
siis tegelikult näen, et EJL tegelikult sõidab meie ettepanekutest suhteliselt kergelt üle. 
Meil on endal küsimus, mis mõte on meil üldse olla tegelikult EJL-i liige? Härra presidendi
jutust ma sain ka aru, et kui me rääkisime kasvulavast, siis mainiti ära Meresõber, aga 
Optimist klass enam nagu pole kasvulava ka. Kui räägiti rahvusvahelistest võistlustest, 
siis Optimisti liidul on ainukesena läbi aastate olnud rahvusvaheline Optimisti Spinnakeri 
regatt, kus on üle 200 sportlase. See isegi ei vääri enam mainimist. Kuulan ja imestan, 
et Optimistist väga suur tolku vist ei olegi. Liikmemaks on ka üks koht. Me maksame küll
liikmemaksu, aga me ei saa mitte ühte senti sellest aastast EJL-ilt toetust. Mis mõte on 
üldse klassiliitudel? Meil omavaheline diskussioon puudub täielikult tegelikult.

Ott Kallas – vastan sisuliselt. Klassiliitude funktsioon tegelikult on klassiliitude 
põhikirjadesse ja rahvusvahelisse klassiliitude süsteemi sisse kirjutatud, ka nende 
põhikirjadesse: antud klassi purjetajate ühendamine, nende esindamine ja tegelikult 
esmajoones ka suhtlemine rahvusvahelise vastava klassi alaliiduga, ka võistluste 
Eestisse toomine nagu Optimisti klassiliit on tublisti teinud. Need on põhifunktsioonid. 
Purjetaja - rahvuslik klassiliit - rahvusvaheline klassiliit on minu arust esmane suhtlemise
kolmnurk. EJL on ka seal juures, aga EJL-i ülesanne on alati vaadata kõiki purjekaklasse 
ja kogu tervikpilti. Vahest võivad vaatenurgad tõesti erinevad olla. Minu meelest on 
põhiline suhtlus- ja tegevussuund purjetaja ja nende ühendamine, klassi arendamine 
Eestis ja suhtlemine rahvusvahelise alaliiduga.

Marko Lilienthal – lihtsalt meil on jäänud arusaamine, et Optimist ei ole selline klass, mis
oleks meie purjetamispüramiidis vajalik. Selline mulje jääb.

Ott Kallas – kurb kuulda muidugi. Tegelikult iga nelja aasta peale on EJL-il strateegia 
kokku pannud ja sealt seda küll kuidagi välja ei loe. Kui reaalsetest tegevusest niimoodi 
võib välja lugeda, siis arvan, et lihtsalt võibolla erinevatel gruppidel on natuke erinevad 
arusaamad Optimisti rollist, aga see roll on kahtlemata väga oluline ja ülioluline Eesti 
purjetamises. Ma arvan, et selles osas ei ole EJL-i büroos ega juhatuses ilmselt kedagi, 
kes väidaks, et Optimisti roll on väheoluline.

Egon Elstein – ühtegi klassi, ammugi mitte Optimisti klassi ei peeta valeks või halvaks. 
Kõik on väga olulised ja loomulikult Optimist kui algõppe paadiklass on äärmiselt tähtis.

Väino Hallikmägi - Pärnu Jahtklubi panustab oluliselt Optimist klassi ja ei tunne küll 
mingit vajakajäämist toetusest, mis tuleb näiteks EJL-i  poolt. Pigem tuge.

Sven Nuutmann – juhatuse liikmena vähemalt väljendan oma seisukohta, et minu 
arvates Marko kriitikal oli tegelikult koht olemas ning Egon ja Ott ei tunnistanud kõiki 
neid muresid. Viimase aasta jooksul on siiski välja tulnud väga selgelt probleem Optimisti
klassiliiduga. Marko tegelikult tõi ka välja, et Optimisti klassiliit teeb ise väga palju ka 
rahvusvahelist tööd, osaleb rahvusvahelistel koosolekutel ja nii edasi. Mina pean ütlema 
kindlasti, et mina ei ole rahul juhatuse liikmena koostöö osas Optimisti klassiliiduga just 
EJL-i poolt, kuna liiga palju ignoreeritakse klassiliidu poolt tulnud ettepanekuid ja mina 
väidan, et poetakse liigselt treenerite ning võistlusametnike egiidi taha, et nemad 
otsustasid. Mina olen endiselt arvamusel ja ütlen selle ka siin ringis välja, et klassiliidu 
otsused ja ettepanekud peaksid olema ülimuslikud, mitte vastupidi. Kindlasti tulevasele 
juhatusele väike guideline kaasa, et mina arvan, et see koostöö võiks olla palju parem.

Ott Kallas – selge pilt.

Egon Elstein – jah, koostöö võib igal juhul alati olla parem. Veelkord ütlen, et Optimist 
on oluline klass.

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 2019 ning sellel kuupäeval lõppenud 
majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse 
standardiga.

Egon Elstein esitas Liidupäevale EJL-i juhatuse poolse ettepaneku EJL-i 2019. aasta 
majandusaasta aruanne kinnitada.

Hääletamine
Poolt: 20
Vastu: 0
Erapooletuid: 0

Otsus: EJL-i 2019. aasta majandusaasta aruanne on Liidupäeva poolt kinnitatud.

2.   2020. aasta hooaja alguse ülevaade ja plaanide tutvustamine

Egon Elstein andis ülevaate 2020. aasta hooaja algusest ja tutvustas plaane ülejäänud 
hooajaks.
Aasta 2020 pidi olema olümpia-aasta, aga sellest on saanud koroonaviiruse aasta. 
Maailm on sellest mõjutatud ja loomulikult ka meie liidu ja kogu purjetamise tegevus.
Tänase seisuga on EJL-i liikmeskonnas endiselt 37 liiget. Ei ole kedagi juurde tulnud ega 
kedagi lahkunud.
Juhatus on endiselt seitsmeliikmeline. Sel aastal on meil tänase seisuga kuus koosolekut 
läbi viidud, millest kaksviimast Zoomi keskkonnas. 
Büroos on endiselt kaks inimest ja sama arv komisjone toimetab igapäevategevusega. 
Samamoodi enamus tegevusest on kolinud internetti. Võistlusametnikele on toimunud 
tänavu viis koolitust, peamiselt e-seminari vormis. Maikuus toimub ka kevadine 
võistlusametnike atesteerimine.
Samamoodi on treenerite koolitusi viidud läbi e-keskkonnas. Kolmandal, neljandal ja 
viiendal tasemel on koolitustel kokku osalenud kokku 22 inimest.
Purjetamisakadeemia sai talvel taas teha Eestis oma üldfüüsilisi treeninguid ja 
teooriatunde. Plaanis olid ka kevadlaagrid Lõuna-Euroopas, aga viiruse tõttu need 
katkestati ja meie sportlased tulid koju. Trenni on edasi tehtud ja teatavasti 2. maist on 
lubatud ka juba suuremaid treeninguid läbi viia. Treenerite poolt on kasutatud nii e-
keskkonda kui telefoni teel juhendamist. 
Meie olümpiapurjetajad said siiski ka talvel vee peal olla. Austraalias oli 49er klassi MM. 
Meie paat Juuso ja Henri Roihu võistkonnaga sai kirja oma edukaima tiitlivõistluse, 
kohaks oli 43. koht. Täpselt sama koha sai Karl-Martin Rammo Laser Standard klassi MM-
il. Kõige paremini esines Ingrid Puusta, kes MM-il saavutas 16. koha.
Rahvusvahelisi tiitlivõistlusi saime ikkagi ka ühe ära korraldada, ehkki esmaplaaniga 
võrreldes see oluliselt muutus. Nimelt olid eestlaste korraldada talisurfi 
maailmameistrivõistlused WISSA 2020. Algselt pidid need toimuma muidugi Eestis, aga 
lõpuks viidi ära Soome. Võistlused olid väga hästi korraldatud.
Ülejäänud purjetamishooaja keeras viirus pea peale. Teame kõik, et Tokyo 
olümpiamängud on lükatud aasta võrra edasi, 2021. aasta juulisse. Tegelikult ka kõik 
muud rahvusvahelised tiitlivõistlused ja suurvõistlused on peamiselt ära jäetud või siis 
esialgu edasi lükatud, kuid võimalik, et need ka ära jäetakse. Optimisti Euroopa 
meistrivõistlused pidid juunis toimuma Tallinnas. Korraldava klubi ja Optimisti 
rahvusvahelise klassiliidu vahel lepiti kokku, et sel aastal antud võistlust ei tule ehk siis 
seda ei lükatud edasi vaid jäeti ära. Ametlik otsus tuleb IODA poolt välja 15. mail, aga 
vähemasti on praegu niimoodi kokku lepitud. Eesti on taotlemas seda võistlust aastaks 
2022. 2021 on juba ära otsustatud, aga tänase seisuga 2022 on veel vaba ja on 
võimalik, et see võib Tallinnasse tulla. 
Täna tuli uudis, mis paistab olevat veel mitteametlik – tegelikult otsus võetakse vastu 
neljapäeval. Otsuse sisu peaks olema, et alates 18. maist võib Eestis korraldada vabas 



õhus spordivõistlusi. Kitsenduseks on, et publikut ei tohi olla. Otsuse projektis on kirjas, 
et tahetakse piirata ka sportlaste arvu, milleks oleks 100. Avamerepurjetamise puhul see
pole sugugi hästi. Homme ilmselt tuleb astuda samme, et otsuses arvestataks 
avamerepurjetamise eripära. Kui võistlused lahti lähevad, saame ehk oma 
võistluskalendri juurde naasta. Eesti Meistrivõistluste sarja esimese etapi osas Saaremaal
on otsus tehtud – saarlased lükkasid võistluse edasi. Kui eriolukord lõppeb ja uued 
reeglid, mis spordivõistluste korraldamist reguleerivad, vastu võetakse, peab vaatama, 
kuhu seda kalendris paigutada võimalik on. Kuna on teada, et rahvusvahelised 
suurvõistlused on ära jäänud, siis ilmselt see aeg ja koht suve jooksul ka leitakse ning 
Saaremaa Merispordi Seltsi regatt tehtud saab. Saab näha, mis avamerepurjetamisest, 
eeskätt just Muhu Väina regatist saab. Suure tõenäosusega osavõtt ikkagi väheneb. Seal 
on olnud päris palju välisvõistlejaid Venemaalt, Soomest ja Rootsist. Saab näha, millised 
tingimused selleks ajaks on. Tänase seisuga pole mulle teada olevalt suuri otsuseid Muhu
Väina regati toimumise või mitte toimumise osas vastu võetud. Ongi oodatud just 
Vabariigi Valitsuse otsuseid. Praegune viiruse ja avanemise kulg siiski annavad lootust, et
Muhu Väina regatt vähemasti eestlaste poolt purjetatud ka saab.
Purjetamisliiga ootab samuti neljapäevast otsust. Teatavasti esimene etapp on kavas läbi
viia juba maikuus, kui otsus tuleb, et maikuus on võistelda võimalik.
Eriliste purjetajate projekti osas on kokkulepe Kalevi Jahtklubiga, kus peaksid hakkama 
toimuma regulaarsed treeningud parapurjetajatele, et nad saaksid osaleda Eestis 
toimuvatel ja ka kahel välismaal toimuval regatil. Projektile paneb rahalise toe alla Eesti 
Paralümpiakomitee. Külli Haava juhtimisel asi käib ning tema taotleb hoolsasti eri 
fondidest ka toetusi.
Samamoodi on kavas Meresõbra pop-up merekooliga ringi tuuritada. Ka see asi on 
natukene ootel olnud, lähtuvalt sellest, millised reeglid riigis kehtestatakse. Kohalikes 
omavalitsustes on väga suur huvi Meresõpra näha.
Aasta on veel noor ja oleme üsna keerulises olukorras olnud. Siiski on ka sportlikke 
tulemusi just meie jääaladel juba saavutatud Monotüüp-XV klassis, DN klassis nii 
täiskasvanute kui juunioride arvestuses ja Ice-Optimist klassis, samuti eelpool nimetatud 
Eesti poolt Soomes korraldatud talisurfi MM-il, kust meie purjetajad tõid väga palju häid 
kohti ja igat värvi medaleid.
See oli lühike ülevaade käesolevast aastast. Sügisel ootavad ees uue EJL-i juhatuse 
valimised, kuna praeguse juhatuse volitused lõppevad. Valimised toimuvad sügisesel 
Liidupäeval, mis tavapäraselt on novembrikuus. Nüüd tuleb tegeleda sellega, et saaks 
väärikas juhatus kokku, kes purjetamiselu Eestimaal aina paremini edasi viiks.

Egon Elstein andis delegaatidele sõna küsimuste esitamiseks.

Marko Lilienthal – selle aasta tegemistest räägiti ja rääkisime medalitest, mis on juba 
tulnud. Aga sõnakesti pole räägitud akadeemiast, kuhu tegelikult lõviosa rahast kulub. 
Eelmisel aastal oli 20 sportlast ning kui eelarve seletuskirjast õigesti aru sain, siis sel 
aastal 15. Kordagi ei ole märgitud ära, kuidas akadeemia sportlastel läheb, millised on 
nende tulemused. Roihude tulemustest räägiti - ei tea, kas nemad on akadeemias? 
Enamik välja toodud tulemustest on järjekordselt, nagu eelmine aastagi, väljastpoolt 
akadeemiat. Mis toimub akadeemias, kuidas nendel sportlastel läheb?

Deniss Karpak – kas akadeemia üldse töötab? Mis sportlased on tulnud akadeemiast? 
Karl-Martin Rammo ja Ingrid Puusta ei ole „made by akadeemia”.

Egon Elstein – ka Ingrid Puusta ja Karl-Martin Rammo, kelle tulemustest sai räägitud, on 
samamoodi Purjetamisakadeemia liikmed, nagu ka nimetatud Juuso ja Henri Roihu 
49er’il. Ülejäänud akadeemikud ju ei olegi saanud sel aastal võistlustel osaleda, kuna 
regatte lihtsalt ei ole.

Marko Lilienthal – aga nende tegemistest - mis plaanid neil on sel aastal? Tegelikult 
lõviosa rahast kulub akadeemiale, seal on korralik treenerite koosseis ja varustus kaatrite
näol. Mis klassid täna üldse on akadeemias?



Ott Kallas – räägin sisulist osa. Purjelauast alustades on RS:X klass, kus on hetkel ainult 
kaks sportlast. Paraku purjelaua olümpiaklassiga on lugu selline, et järgmisesse 
olümpiatsüklisse on kinnitatud tiiva peal sõitev, ingliskeelse terminiga foiling purjelaud. 
Hetkel on RS:X-i rühma osas vaakum, sest keegi sinna juurde seda klassi harrastama 
tulla ei taha. Kuna olümpia lükati aasta võrra edasi, saab tegevus olema kindlasti mitmel 
põhjusel oluliselt väiksem kui oli eelmisel aastal. Matthew Rickardil on mingid esialgsed 
plaanid küll olemas, et alustada foiling purjelauaga ka tegevusi, aga hetkel sellega pole  
veel päriselt alustatud. Need on teemad, mis lähikuude jooksul kindlasti lauale tulevad - 
kuidas asi starditud saab ja palju purjelauakogukonnas selles osas huvilisi on. 
Kahepaatide osas on meil praegu 49er klassi kaks paatkonda – vennad Roihud, keda juba
mainiti ning Rufus Rytövaara ja Tobias Reiter, kes sõidavad väiksema taglasega paadiga, 
mis meil on tippspordi mudelis kinnitatud meeste ja naiste akadeemiasse sisenemise 
klassiks. 29er klass teatavasti enam ei ole selles programmis. Töö käib usinasti. Nagu 
Egon juba mainis, siis paraku jäi enamik talvelaagritest ära. Sportlased käivad usinasti 
vee peal ja kui mingi võistlusprogramm üldse siin Euroopas või eelkõige võibolla 
Põhjamaades tekib, siis kindlasti tekib ka võistlusprogramm sinna juurde. Hetkel ju seda 
plaanida ei saa. Laseri peal on rühm kõige suurem. Seal käib töö samuti kenasti. Ka 
nende laagri Palma de Mallorcal olime sunnitud ära katkestama. Vahepeal on olnud 
distantsõppe periood, nii nagu kõigis spordikoolides. Lühidalt kõik.

Marko Lilienthal – täpsustuseks küsin: kunagi oli, et akadeemiasse sportlane pärast 18. 
eluaastat ei kuulu, aga juba eelmine aasta sain aru, et sinna ikkagi kuuluvad ka vanemad
sportlased. Kui me vaatame eelarvet, siis me võime tegelikult koondise 176 000 ja 
akadeemia 81 000 liita, kuna sportlased kattuvad. Kui vaatame proportsionaalselt, kui 
palju toetame sportlasi ja kogu Eesti purjetamist ning kui palju kulub veel kogu kontori 
ülalpidamisele, siis tegelikult hoiame selle raha eest väga väikest seltskonda ainult. Toon 
välja, et hästi suur fookus on kolmnurga ülemisel tipul, aga alumine pool, võibolla lai 
purjetamine kuhu kuulub kindlasti ka avamerepurjetamine, saab väga vähe, kui üldse 
midagi. Optimisti puhul võib öelda, et ei saa midagi. Kui räägime medalitest, siis on 
ikkagi avamerepurjetamine ja jääpurjetamine, mis tegelikult ei kuulu põhilisse 
rahastusfookusesse. Mulle endale ikkagi tundub, et see on väga tasakaalust väljas.

3. Täiendatud 2020. aasta eelarve kinnitamine

Egon Elstein andis EJL-i 2020. aasta täiendatud eelarve tutvustamiseks sõna EJL peasekretär
Ott Kallasele.
Kõigepealt tulude osas riigi toetus. Alaliidu toetus, mis koosneb tegevustoetusest ja 
võistlusametnike toetusest, on pisut suurem kui sügisel arvatud. Noortespordi toetus on 
märgatavalt väiksem kui sügisesel Liidupäeval esitletud number, mis tuleneb sellest, et EOK 
ja Spordiregistri süsteemides oli viga, mille alusel tuli siia täiesti mittekohane number. Aasta
alguses tuli see teave meile liitu, et see number oli vale ning esimesel võimalusel 
informeerisin sellest asjast puudutatud noortespordiga tegelevaid klubisid ja nende 
spordikoole. Minule teada olevalt tuli antud info piisavalt vara ja sellest mingeid probleeme 
ei tekkinud. 
Hasartmängumaksu Nõukogu toetus, mis liigub ka läbi EOK tänapäeval, aga on siiski riigi 
toetus, on pisut väiksem kui eelarves planeeritud oli.
EOK juures on erinevus saavutusspordi toetuses, mis on uus rida. Seal on toetust saavad 
sportlased Karl-Martin Rammo, Ingrid Puusta, Deniss Karpak ning Juuso ja Henri Roihu. 
Mitteolümpiaalade vastavaid taotlusi EOK kahjuks ei aktsepteerinud ja need läbi ei läinud, 
kuigi said tehtud. 
Sponsorluste ja toetuste osas on sponsorluste juurde sisse tulnud Eesti Meistrivõistluste 
sarja toetaja, mis ei ole veel välja kuulutatud seoses sellega, et võistlused on seni Eestis 
olnud keelatud. Pole lihtsalt veel välja kommunikeeritud, et Garmin on meil tulnud toetama 
sarja.
Sarnaselt 2019 täitmisele sai ka 2020 eelarvesse toodud juurde rida, kus on eeldatav 
number hooaja lõpetamise osalustasude osas. 
Järgmine rida on Tallinna saavutusspordi toetus, mis on ka isikuline tulu Tallinna elukohaga 
täiskasvanud tippsportlastele. 



Fondide toetus on Kultuurkapitali tugi.
Akadeemia osas on lisandunud osa EOK saavutusspordi toetusest, mis on seotud akadeemia 
tegevusega nende sportlaste heaks.
Sponsorlus on pisut väiksem kui oli prognoositud.
Samuti on väiksem omafinantseering, mis tuleneb juba räägitud noortespordi toetuse 
muudatusest võrreldes sügisese Liidupäeva aegse teadmisega. 
Muude tulude osas on muudetud oluliselt väiksemaks ORC mõõdukirjade tulu, mis on seotud
sellega, et ORC pakkus selleks aastaks esmase mõõdukirja ORC poolset tasuta müüki. 
Purjetajate jaoks on sees ainult EJL-i enda poolne kulu, mis on seotud mõõdukirjade 
vormistamise ja väljaandmisega. Seetõttu on rahaline maht märgatavalt väiksem. 
ESTLYS mõõdukirjade osas on saanud talve jooksul selgeks, et võistlusi klubides suure 
tõenäosusega selles jahtide kiirusväärtuste süsteemis ei toimu ning kulunumber on seega 
nulli tõmmatud. Eelarve täitmine näitab siin küll numbrit 60 eurot, aga see tellimus tühistati 
hiljem. Täitmine on märtsi lõpu seisuga, aga aprillis on raha tagasi makstud jahi omanikule.
Treenerikutse osas on tulud väiksemad seoses sellega, et Spordikoolituse ja Teabe 
Sihtasutusel ei õnnestunud sel aastal meid toetada, kuna omakorda nende taotlused fondi, 
kust need rahad oleksid tulnud, ei õnnestunud.
Parapurjetamise toetus on pisut suurem kui eelarves oli näidatud, kuna talvel on olnud 
edukad läbirääkimised Paralümpiakomiteega koos Kalevi Jahtklubiga. Toetuse maht 
parapurjetamise tegevuseks on suurem kui arvasime sügisel.
Kulude poolel on lisatud Garmini auhindade fond Eesti regattide reale juurde. 
Vähenenud on oluliselt avamepurjetamise toetamise rida seoses ESTLYS mõõdukirjade 
äralangemisega. Hetkel on seal number, mis põhineb puhtalt ainult reklaamilubade tulul. 
Parapurjetamise osa on vastavalt nagu tuludeski suurem. Need on kulud, mis tehakse 
tegevuste, demoürituste ja Kalevi Jahtklubis toimuvate parapurjetamise treeningute 
rahastamiseks. 
Koondise osas on sportlaste toetus märkimisväärselt tõusnud, kuna sellele reale on 
personaalseid toetusi juurde koondatud, mis puudutavad Tallinna linna saavutusspordi 
toetust isikuliselt osadele meie tippsportlastele ja ka EOK saavutusspordi toetus on kuludena
siin selle all. 
Klasside baastoetust oleme praegu vähendanud. Siin on aprilli keskpaiga seis, kui eelarve sai
juhatusele esitatud ja kinnitatud. Tolle hetke seisuga olid siit maha võetud klassid, millele 
olid juba tiitlivõistlused selleks aastaks ära jäetud, ehk siis neid kulutusi siia ei tule. 
Spordimeditsiini osas on ka kulud vähenenud koondise osas, kuna Team Estonia osas tasub 
EOK ise otse need kulutused spordimeditsiinile, mis varem olid suuremas osas EJL-i 
eelarves. 
Akadeemia osas on sel aastal plaanis surfi grupi tegevusmahu vähendamine ja sellega 
seoses ka treeneri palga vähendamine. Talvelaagritest on sel aastal enamik ära jäänud. 
Selle aastanumbri sees kulu näitab ka ainult osaliselt laagrite kulusid, teine osa on meie 
treening- ja võistlusvarustuse veel lõpuni viimata ära toomise tasustamine Vahemere äärest 
koroona tõttu kinni pandud riikidest.
Muid suuremaid muudatusi täiendatud eelarves ette panna ei ole.

Ott Kallas palus delegaatidel esitada oma küsimused.

Tõnu Tõniste – EOK toetus treeneritele tõusis 2020. aastal 600 euro pealt 800 euro peale 
kuus.

Ott – Tõnu mõtleb olümpiaettevalmistuse rühma ehk Rammo, Puusta ja Karpaki treenerite 
toetust. See jäi tõepoolest mainimata, et see number on meil eelarve tulbas vastavalt 
suurenenud ja see rakendus alates veebruarikuust. Aitäh, Tõnu.

Egon Elstein esitas Liidupäevale EJL-i juhatuse poolse ettepaneku EJL-i 2020. aasta 
täiendatud eelarve kinnitada. 

Hääletamine
Poolt: 18



Vastu: 0
Erapooletuid: 2

Otsus: EJL-i 2020. aasta täiendatud 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 


