
EESTI JAHTKLUBIDE LIIDU LIIDUPÄEVA PROTOKOLL 

 

Kuupäev: 17.11.2009 

Koht: Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse 3. korruse klaassaal 

Algus: 16:00 

Delegaatide arv: 29 

 

Koosolekut juhatas Eesti Jahtklubide Liidu president Jüri Käo. 

 

Päevakord: 

1. Liidupäeva juhataja valimine 
2. Protokollija valimine 
3. Häältelugemiskomisjoni valimine 
4. Kokkuvõte juhatuse tööst 2009. aastal 
5. Audiitori valimine 
6. 2009. aasta eelarve täitmise prognoos ja 2010. aasta eelarve kinnitamine 

 
 
1. Liidupäeva juhataja valimine 

 
EJL president Jüri Käo tegi ettepaneku, et koosolekut juhatab EJL president. 
Ettepanek kiideti heaks. 
 
 

2. Protokollija valimine 
 
EJL president Jüri Käo tegi ettepaneku valida koosoleku protokollijaks Riina Ramst. 
Ettepanek kiideti heaks. 

 
 
3. Häältelugemiskomisjoni valimine 

 
EJL president Jüri Käo tegi ettepaneku valida häältelugemiskomisjoni liikmeteks Margus 
Mets ja Egon Mats. 
Ettepanek kiideti heaks. 

 
 

EJL president Jüri Käo tutvustas Liidupäeva päevakorda. 
 
 
4. Kokkuvõte juhatuse tööst 2009. aastal 

 
EJL president Jüri Käo esitas kokkuvõtte juhatuse tööst 2009. aastal: 



Juhatus on 2009. aastal pidanud 15 koosolekut, kõik koosolekud on protokollitud ning 
protokollid EJL kodulehel kättesaadavad. 
Aasta tagasi valitud juhatuse esimene töö oli uue EJL arengustrateegia ja koondise 
kontseptsiooni väljatöötamine. Neid tutvustati ka kevadisel Liidupäeval. 
Talvel kinnitati võistlusametnike programmi alused. Selle alusel on litsenseeritud 20 
võistlusametnikku. Programmi arendaja on EJL võistlusametnike komisjon ja juhatuse 
liige Andrus Poksi. 
EJL egiidi all anti välja Purjetamise Võistlusreeglid 2009-2012 eesti- ja ingliskeelse 
raamatuna. 
Tegelesime oma sümboolika temaatikaga. Valminud on uued EJL rinnamärgid, millega 
Liidupäeva delegaatidel on siin võimalus ka tutvuda. 
Viiendat korda korraldati Olümpiapurjetamise Eesti karikasarja. Tahaks avaldada tänu 
karikasarja etapid korraldanud klubidele ja klassiliitudele - regatid viidi läbi heal tasemel. 
Positiivset vastukaja on leidnud ka Avamerepurjetamise Eesti karikasari. Järgmisel aastal 
on plaanis karikasari viia läbi 5-etapilisena. Siinkohal suur tänu EJL Avamere komisjoni 
liikmetele hea töö eest. 
Sportlike tulemuste poolest oli 2009. aasta igati edukas. Ei hakka tulemusi ette lugema, 
kuna Liidupäeva delegaadid on nendega kahtlemata juba kursis.  
Purjetamishooaja lõpetame tavapäraselt klubis Bonnie & Clyde, 27. novembril algusega 
kell 19.00. Loodame kõigi siinviibijatega ka seal kohtuda. 
Juba 5 aastat on EJL olnud pidevalt esindatud ISAF aastakonverentsil. Sel aastal osalesid 
Purjelaua- ja lohesurfi komisjoni liige Andrus Poksi, Varustuse kontrolli komisjoni liige 
Jüri Šaraškin ning EJL peasekretär Ott Kallas. Annaksin hiljem hea meelega sõna ka 
peasekretär Ott Kallasele, kes ISAF konverentsist natuke lähemalt räägib. 
 
 

5. Audiitori valimine 
 

EJL president Jüri Käo esitas ettepaneku EJL audiitori valimiseks: 
Kevadisel Liidupäeval muutsime EJL põhikirja, mis lubab revisjoni asendada audiitoriga. 
Esitame Liidupäevale ettepaneku kinnitada audiitoriks Ilmar Tälli TPMM OÜ-st. TPMM 
OÜ-le andis oma soovituse ka EJL-le raamatupidamisteenust osutav KPMG. Kas 
ettepaneku osas on küsimusi? 
 
Margus Hiet – kas audiitori valimise puhul on ka tähtaeg? 
 
Jüri Käo – jah, ettepanek on nimetatud audiitor kinnitada üheks aastaks. Kas 
delegaatidel on veel küsimusi? 
 
Rohkem küsimusi ei olnud. 
 
Jüri Käo – teen Liidupäevale ettepaneku kinnitada EJL 2009.a. audiitoriks Ilmar Tälli 
TPMM OÜ-st. 
 
Hääletamine: 

Valida EJL 2009.a. audiitoriks Ilmar Tälli TPMM OÜ-st. 

Poolt hääletas: 29. 

Vastu ja erapooletuid ei olnud. 



Otsus: EJL 2009.a. auditi viib läbi Ilmar Tälli TPMM OÜ-st. 

 

6.  2009. aasta eelarve täitmise prognoos ja 2010. aasta eelarve kinnitamine 

EJL president Jüri Käo andis 2009. aasta eelarve täitmise prognoosi ja 2010. aasta esialgse 

eelarve projekti tutvustamiseks sõna peasekretär Ott Kallasele. 

Ott Kallas – 2009. aastal on teatavasti Eesti finantssektoris toimunud suured muutused. Riik 

on kärpinud toetusi aasta teises pooles ja sellest on juba ilmselt teadlikud ka paljud EJL 

liikmed. EOK toetus on märkimisväärselt vähenenud OM ettevalmistuse osas. Samas 3.-5. 

astme treenerite toetused on EOK finantseerimise mahtu suurendanud.  

Sponsorite toetusi on võrreldes kevadega juurde tulnud, ka fondidest on toetusi võrreldes 

kevadel kinnitatud eelarvega juurde tulnud. Üldkokkuvõttes on tulude maht 2009 aastal 

veidi tõusnud. 

2010. aastal väheneb prognoositav tulude maht riigilt 2%. EOK toetus on üles ehitatud 

hasartmängumaksu laekumistele, mis on oluliselt vähenenud, seega on ka EOK toetus 2010. 

aastal 23% väiksem. Toetajatega on meil head suhted ja ka järgmiseks aastaks toetuste 

jätkumise lubadused olemas. Oodata on siiski väikest negatiivset tendentsi. Fondide osas 

ootame tõusu seoses rahvusvahelistele tiitlivõistlustele toetuste taotlemisega. Üldmahus on 

eelarve tulude maht väiksem kui 2009. aastal. 

Kulude maht on 2009. aastal tõusnud nii koondise, püsikulude osas.  

2010. aastal prognoosime tegevuskulude tõusu seoses 2010. aastal Eestis toimuvate 

rahvusvaheliste tiitlivõistluste finantseerimisega EJL kaudu. Tegevuskulude alla lähevad ka 

tulemuste alusel makstavad personaalsed toetused sportlastele, mille maht võrreldes 2009. 

aastaga on suurem. Koondise finantseerimine väheneb tänu EOK toetuse vähenemisele, 

sponsorite maht on enam-vähem sama. Püsikulude mahtu planeerime vähendada. Kulude 

üldmaht peaks olema väiksem kui 2009. aastal. 

Tulude osakaal näitab, et EOK toetuse maht väheneb 17%-lt 14%-le. Riigi toetuse osakaal 

peaks tervikus suurenema 3% võrra. Muus osas jääb tulude osakaal suhteliselt 

samasuguseks. 

Kulude osakaal näitab, et tegevuskulud suurenevad ja seda kahe faktori tõttu: 4 

rahvusvahelise tiitlivõistluse finantseerimine EJL kaudu ning personaalsed toetused 

sportlastele heade 2009 aasta tulemuste alusel. 

Eelarvet puudutavad materjalid läksid EJL liikmetele e-maili teel nädal tagasi välja ning 

loodetavasti on kõigil olnud võimalus nendega juba tutvuda. Kas delegaatidel on küsimusi? 

Mati Hool – millele on arvestatud rahvusvaheliste regattide toetuste 250 000 krooni? 

Ott Kallas – tugineme käesoleva kümnendi alguses tehtud juhatuse otsusele toetada Eestis 

toimuvate rahvusvaheliste tiitlivõistluste läbiviimist 50 000 krooniga. Lisaks sisaldub seal 

Melges 24 klassi MM-i täiendav toetus summas 50 000 krooni läbi sihtotstarbelise 

sponsorluse. Ülejäänud osa summast püüame kokku saada fondidest aastaprojektile toetusi 

taotledes. 



Jüri Käo – järgmisel suvel toimub Eestis 3 rahvusvahelist tiitlivõistlust, mille eduka läbiviimise 

eest EJL tahab seista. Võistlustel on tublid korraldajad, kelle esindajatega on juhatus juba ka 

kohtunud. EJL saab igal juhul toetada pehmete väärtustega. Kas delegaatidel on 2010. aasta 

esialgse eelarve kohta veel küsimusi? 

Rohkem küsimusi ei olnud. 

Jüri Käo – tavapäraselt kinnitame täiendatud eelarve kevadisel Liidupäeval. Praegu aga 

panen hääletusele EJL 2010. aasta esialgse eelarve kinnitamise projekti. 

Hääletamine: 

Kinnitada EJL 2010. aasta esialgne eelarve. 

Poolt hääletas: 28. 

Vastu hääletas: 1. 

Erapooletud ei olnud. 

Otsus: EJL 2010. aasta esialgne eelarve on kinnitatud. 

Jüri Käo – sellega on Liidupäeva päevakord läbitud. Annan nüüd sõna peasekretär Ott Kallasele, 

kes teeb lühikese ülevaate ISAF aastakonverentsist. 

Ott Kallas – käisin sel aastal juba viiendat korda ISAF aastakonverentsil. EJL 
peasekretärina olen püüdnud osaleda ka ISAF-i komisjonide koosolekutel ning loodan, et 
sellest on EJL-le kasu tulnud. Aastatel 2009-2012 on meil kohustus osaleda vähemalt 2 
inimesega ISAF-i komisjonide töös, nendeks on Purjelaua- ja lohesurfi komisjoni liige 
Andrus Poksi ja Varustuse kontrolli komisjoni liige Jüri Šaraškin. Rõõm on tõdeda, et neil 
on juba välja kujunenud lai tutvusringkond ja kõrge autoriteet. Annaksin hea meelega 
hiljem sõna ka Andrus Poksile, kes tutvustab lähemalt Purjelaua- ja lohesurfi komisjoni 
tööd ning Võistlusreeglite komisjonis tehtud presentatsiooni. 
Seekordsel aastakonverentsil pandi palju rõhku Match Race’le, mis on 2012. aasta naiste 
OM-distsipliin. Arutati nii OM-i kui rahvusvaheliste võistluste formaate. Samuti pandi 
paika 2012. aasta OM-i klassikvoodid ehk siis mitu riiki saab igas klassis OM-il osaleda. 
Muutused olid päris suured, kohti pandi varasemaga võrreldes juurde nii Laseril, Laser 
Radialil kui purjelaual. Samuti otsustati ära 2012 OM-i valiksüsteem: 75% kohtadest 
läheb jagamisele 2011 detsembris Perthis OM-klasside MM-il ning ülejäänud 25% 
kohtadest 2012 kevadel klasside maailmameistrivõistlustel. 
Arutati ka 2016. aasta OM-i läbiviimist. Püütakse panna paika strateegia ja kriteeriumid, 
mis on olulised, et purjetamine säilitaks igal juhul Olümpiaspordi staatuse. Tehti juba ka 
ettepanek kinnitada Laser ja Laser Radial 2016 OM-klassideks, kuid ISAF seda 
ettepanekut ei aktsepteerinud, soovides strateegia enne klasside kinnitamist lõplikult 
välja töötada. 
Palju tööd tehti aastakonverentsil ka reeglite, varustuse ja avamerepurjetamise 
valdkonnas. Samuti anti välja traditsioonilised Aasta Purjetaja auhinnad, mille seekord 
pälvisid meeste arvestuses Torben Grael Brasiiliast ja naiste arvestuses Anna Tunnicliffe 
USA-st.  
Seega oli aastakonverentsil palju töist õhkkonda, kuid veidi ka tseremooniat. Järgmine 
ISAF aastakonverents toimub 2010. aastal Ateenas. 



Siinkohal annan sõna Andrus Poksile, kes tutvustab Purjelaua- ja lohesurfi komisjoni 
tööd ning oma presentatsiooni Võistlusreeglite komisjonis. 
 
Andrus Poksi – töökorraldus on ISAF-i komisjonides selline, et kõigis komisjonides on 
töögrupid, kes valmistavad küsimused ette, komisjon teeb otsused ja council kinnitab 
need. Mina osalesin Purjelaua võistluste formaadi töögrupis ja võistlusreeglite 
väljatöötamise töögrupis.  
Purjelaua komisjonis arutati kiteboarding’u ehk lohesurfi teemat ning arutelu tulemusel 
nimetati komisjon ümber Windsurfing & Kiteboarding Committee’ks. Lohesurfi näol 
nähakse juba tõsist konkurentsi purjelauale. Teine suund on aga selline, mille järgi võiks 
mõlemad distsipliinid olla OM-il. 
Tõstatati ka küsimus, et purjelaudurid pole rahul MK-etappide korraldusega, kus ei 
järgitud RS:X klassi poolt ette antud võistlusformaate. Council’is kinnitati otsus, mille 
alusel tuleb neid edaspidi kindlasti järgida. 
Võistlusreeglite komisjonis tegin ettekande teemal Purjetamise võistlusreeglite 
kasutamine iPhone’i kaudu. Tarkvara selleks on juba välja töötatud. 

 
Jüri Käo – kas kellelgi on veel küsimusi, ettepanekuid? 
 
Küsimusi ega ettepanekuid ei olnud. 
 
Jüri Käo – loen sellega Liidupäeva lõppenuks. Tänan kõiki koosolekul osalenud EJL liikmeid 
ning loodame teid kindlasti näha EJL hooaja lõpetamisel Bonnie & Clyde’s 27. novembril. 

 
 
 
Liidupäev lõppes kell 16:50. 

 
 
 
Protokollis: Riina Ramst 

 
 
 
Jüri Käo 
Eesti Jahtklubide Liidu president  
 


