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Kuna Jaanus osales koosolekul esmakordselt, andis Andrus ülevaate selle komisjoni kokkukutsumise 
ideest ja vajadusest. Räägiti ka lühidalt, mida senitoimunud koosolekutel arutatud on.

• Välistreeneri kaasamine Eesti purjetamisse – üks asi viis teiseni ja initsiatiiv sai alguse 
29/49er-liidu soovist ja vajadusest välistreeneri järele ning on jõudnud välja käesoleva 
lahenduseni. Kui otsus Stefan de Vriesi kaasamiseks on tehtud EJLi poolt, tuleb teda klubidele 
põhjalikult ja õigesti tutvustada. Tõenäoliselt tekitab see ka teatava konkurentsi treenerite 
vahel, kuid see on edasiviiv jõud ja mõjutab arengut positiivselt. 

• EJL kui toode nii purjetajate kui laiema publiku jaoks. Räägiti organisatsiooni nimevahetuse 
senitehtud sammudest ja arutelu tulemusel peeti nimevahetust õigeks sammuks 
organisatsioonist selgema kuvandi saamiseks. Ka ei nähta mingit seost  tavapurjetajate ja liidu
vahel.

Jaanuse arvates on organisatsiooni nimi vaid detail, sisu ja organisatsiooni olemus on olulisem. Kui ma
olen tänaseks Prantsusmaal purjetamas käinud 10 aastat ja mul pole olnud mingit sidet EJLiga, siis ei 
tundu see mulle õige.  Samuti ei ole ma klubi nullist arendades tundnud suurt vajadust EJLi järele, 
kuigi see ei peaks nii olema. Arnout lisas samuti, et see peaks olema purjetajate kogukonna liit, kuid 
täna see seda ei ole. Andrus lisas, et olulisem kui nimeküsimus on see, mida me pakume liidu ja 
purjetamise võimalikele toetajatele.

Kuidas me saame näidata purjetamist auditooriumile paremini?
Kuidas me saame olla teiste spordialaliitude hulgas paremini nähtavad ja nendega rohkem seotud?

Leiti, et kandepinna laiendamiseks tuleb tingimata alustada nö rohujuure ehk algõpetuse/Optimistide
klassi tugeva arendamise ja laste võimalikult laia kaasamisega. 

Jaanus – Meie oleme Noblessneri klubis alustanud koostööd Vanalinna Hariduskolleegiumiga laste 
saamiseks puretamistrennidesse. Oluline oleks aga koostöö enamate koolidega, et tuua purjetamine 
kooliprogrammi ja laiendada huvi rohujuure tasandil. See võiks olla laiapõhjalisem kui vaid ühe klubi 
aktiivsus. Pireti sõnul on „Tagasi kooli“ programmi raames kindlasti vajalik ära kasutada võimalused ka
purjetamisest rääkimiseks koolides. Selles osas on projekti vedajatega plaanis kohtumine juba lähiajal.

Komisjon pidas Paavo ettepanekul vajalikuks ära kirjeldada kolme organisatsiooni valdkonda, et selle 
põhjalt jätkata juba konkreetsete tegevuste algatamisega märksõnaks - Not revolution but evolution.

ORGANISATSIOON – filosoofia, rollid, tegevstruktuur, eesmärgid, organisatsiooni struktuur
BRÄND – sisemine ja välimine kommunikatsioon 
ARENG -  



Jaanus esitles oma nägemust kogu purjetamise kommuunist võttes aluseks inimese võimaliku eluea ja
kõrvutades selle purjetamise võimalustega erinevates paadiklassides ja erinevatel tasemetel 
näitamaks, et võistluspurjetamine ei lõppe olümpiakoondisega ja annab võimaluse purjetada läbi 
kogu elu. Seda visiooni edasi arendades on hoopis parem näha seoseid ja võimalusi kogu 
purjetamiskommuunis.

Komisjon otsustas lähiajal pidada koosolekuid tihedama graafiku alusel, et jõuda konkreetsete 
tegevusteni võimalikult kiiresti. Järgmine koosolek toimub 27. Jaanuaril kell 15 ja võetakse ette 
ajurünnak kirjeldamaks ära senine olemus ja visioon organisatsioonist.

Koosolek lõppes kell 17.50.

Protokollis Piret Salmistu.


