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EJL missioon

Purjespordi ja huvimeresõidu arendamine Eestis

EJL visioon

Purjetamise ja huvimeresõidu kandepind on lai ja 
purjespordi tase on kõrge - Eesti on mereriik





EJL tööjaotuse struktuur





EJL strateegilised eesmärgid

• Purjetamise ja huvimeresõidu harrastajate, huviliste ja ürituste arv 
kasvab aasta aastalt 
• Purjetamise ja huvimeresõidu algõppe läbiviimine koolides ja noorte hulgas
• Eestis toimub kõrgetasemelisi rahvusvahelisi tiitlivõistlusi igal aastal
• Eesti purjetajad on rahvusvahelises tipus 
    Olümpiamedalid on meie peamine eesmärk!
    Olümpia- ja järelkasvuklasside MM, EM ja PMV medalid
    Mitteolümpiaklasside MM, EM ja PMV medalid
• Eesti Jahtklubide Liit on Eesti kolme parima spordialaliidu seas



EJL numbrites





Algõpe ja koolitus

Eesmärk: 
• Noorte ja täiskasvanute toomine purjetamise ja meresõidu juurde 
• Koolitus toimub standardite ja õppekavade alusel 
• Purjetamine kooli
Tegevused:
• Meresõber merekooli tegevus
• Purjetamise populariseerimine
• Õppekavade ja õppematerjalide loomine 
• Koolituste korraldamine
• Partnerkoolide otsimine ja suhtluskanali loomine
• Vanemate kaasamise tähtsustamine
• Purjetamisklasside struktuuri ja algõppesarjade arendamine 



Olümpiapurjetamine
Eesmärk: 
• 2020 OM medal
• 2017-2020 MM, EM esimese 10 hulgas
• Lai kandepind noorte- ja olümpiaklassides
Tegevused: 
• Koondise ja koondise taustajõudude tagamine
• Purjetamise Akadeemia arendamine
• Koondise ja Akadeemia infrastruktuuri arendamine
• Tippspordi komisjoni loomine
• Treenerite koolitamine
• Ekspertide kaasamine
• Selged edetabelid, valiksüsteemid
• Läbipaistvad rahastamissüsteemid





Mitteolümpiapurjetamine

Eesmärk: 
• Sportlaste aktiivne osalemine ja heade tulemuste saavutamine nii kodu- kui 
rahvusvahelistel regattidel
• Eesti ja rahvusvaheliste regattide kõrgetasemeline läbiviimine ja korraldamine
• Rahvusvaheliste tiitlivõistluste korraldamine Eestis
• Mitteolümpiaklassides osalejate arvukuse tõus
Tegevused: 
• Regattide korraldamine ja võistluskalendri haldamine
• Võistlussarjade korraldamine
• Eesti meistrivõistluste korraldamine
• Rahvusvahelised võistlused 





Merekultuur, elustiil ja huvimeresõit 

Eesmärk: 
• Eskaadrisõitude ja merefestivalide toimumine 
• Merel liikumise reeglite teadmine ja austamine
• Keskkonnateadlikkuse kasv
Tegevused: 
• Väikelaevajuhtide kursused
• Huvimeresõidu ürituste kaaskorraldamine
• Mereturvalisuse nõuete alane teavitamine ja nõustamine
• Väikesadamate ja surfikohtade kajastamine kodulehel
• Keskkonnahoiu teadvustamine



Meedia ja turundus
Eesmärk:
• Hästi toimiv EJL koduleht puri.ee
• Purjetamine on meedias huvitav, hästi jälgitav ja populaarne
• Staaride ja edulugude loomine
• Brändide loomine ja tuntuse kasvatamine
• Kaasaegsete (live) meediakanalite kasutamine
Tegevused:
• Meediale ja sponsoritele toodete väljatöötamine
• Meediaplaani koostamine ja koostöö meediakanalitega
• Meediakoolitused tippsportlastele
• Huvitavate lugude loomine ja levitamine
• Meediasüsteemi sisend laialt purjetamiskogukonnalt
• Kaasaegsete meediakanalite kasutamine
• Brändide tutvustamine





Sponsorlus

Eesmärk: 
• Paremini finantseeritud spordialade hulka jõudmine
• Selgus ja läbipaistvus rahastamises
• Terviklik sponsorlussüsteem
• Prioriteetsete tegevuste rahastamine
Tegevused: 
• Kohalike ja rahvusvaheliste toetajate kaardistamine
• Kahepoolselt kasulik koostöö sponsoritega
• Pikaajalised ja selged põhjendatud kriteeriumid rahastamisel





Tehniline tugi

Eesmärk: 
• Tehnilise teabe olemasolu 
• Mõõtmisteenuse kättesaadavus
• Registriteenuse kättesaadavus
Tegevused:  
• Varustuse kontroll ja mõõdukirjad 
• Varustuse reeglid 
• Purjekate registreerimine ja märgistamine 
• Purjenumbrite väljastamine 
• ORC ja ESTLYS mõõdukirjad
• Väikelaevade nõuete alane nõustamine 
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