
EESTI JAHTKLUBIDE LIIDU LIIDUPÄEVA PROTOKOLL 

 

Kuupäev: 24.05.2011 

Koht: Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse 3. korruse klaassaal 

Algus: 16:00 

Delegaatide arv: 19 

Koosolekut juhatas Eesti Jahtklubide Liidu (EJL) president Jüri Käo. 

 

Päevakord: 

1. Liidupäeva juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine 

2. 2010. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitori aruanne 

3. Täpsustatud 2011. aasta eelarve kinnitamine 

4. 2011 hooaja plaanide tutvustamine 

 

 

1. Liidupäeva juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine 

 

EJL-i president Jüri Käo esitas EJL-i juhatuse poolse ettepaneku valida Liidupäeva 

juhatajaks Jüri Käo, protokollijaks EJL-i peasekretäri assistent Riina Ramst ning 

häältelugemiskomisjoni liikmeks Riina Ramst. 

 

Ettepanek kiideti heaks. 

 

Jüri Käo tutvustas Liidupäeva päevakorda. 

 

 

2. 2010. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitori aruanne 

 

Jüri Käo andis 2010. aastast lühiülevaate tegemiseks sõna EJL-i peasekretärile Ott 

Kallasele. 

 

Ott Kallas - 2010. aasta EJL-i tulude osakaalus moodustas riigi toetus eelarvest 29%, 

sponsorite toetus 28%, Eesti Olümpiakomitee toetus 25%, fondide toetus 8%, muu 

tulu (sh. EJL liikmemaksud) 10%. Kulude osakaalus moodustas tegevuskulu, mis 

hõlmab purjetamise arendustegevust ja ka noortespordi toetust 40%, koondise kulu, 

mis hõlmab koondise tegevuskulusid, võistluspurjetajate toetusi, koondise riietust ja 

spordimeditsiinilist teenindamist, kaatri kulu, filmimist regattidel 30%, püsikulud, mis 

hõlmavad palgakulu, büroo renti, auditeerimis- ja raamatupidamisteenuseid 24% 

ning reserv 6%. 

 



Jüri Käo andis delegaatidele sõna küsimuste esitamiseks. 

 

Margus Hiet – kas kõik EJL-i liikmed on liikmemaksud tasunud? Millest koosneb 

eelarves tasumata arvete rida, mille summa on päris suur? 

 

Ott Kallas – tasumata arvete rida hõlmab ühte sponsorlustoetust, mis on veel 

laekumata, ülejäänud osa moodustavad väiksema summaga arved. Meie poolt 

tasumata olid aasta lõpu seisuga riigimaksud detsembri palgalt, mis on makstud ära 

jaanuari alguses. EJL-i liikmemaksud on mitmel aastal tasumata Eesti Finn Liidul, kus 

püütakse võimalikult kiiresti leida võimalus võlgnevuse likvideerimiseks. 

Liikmemaksuvõlg on ka Purjeklubil Gals, mis on plaanis EJL-i liikmeskonnast välja 

arvata. 

 

Margus Hiet – Eesti Finn Liidul on EJL-i liikmemaks kahel aastal maksmata. Nemad 

tuleks samuti EJL-i liikmeskonnast välja arvata. 

 

Jüri Käo – märkus on iseenesest õige, liikmemaksude tasumisel tuleb hoida 

distsipliini. EJL-i liikmemaksud on suhteliselt madalad ja nende tasumine ei tohiks olla 

meie liikmetele suureks probleemiks. 

EJL-i 2010. aasta majandusaasta aruannet auditeeris audiitor Ilmar Tälli. Audiitori 

järeldusotsus on järgmine: Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise 

aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt Eesti Jahtklubide Liit MTÜ 

finantsseisundit seisuga 31. detsember 2010 ning sellel kuupäeval lõppenud 

majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea 

raamatupidamistavaga. 

 

Jüri Käo esitas Liidupäevale juhatuse poolse ettepaneku EJL-i 2010. aasta 

majandusaasta aruanne kinnitada. 

 

Hääletamine 

Poolt: 19 

Vastu: 0 

Erapooletuid: 0 

 

Otsus: EJL-i 2010. aasta majandusaasta aruanne on Liidupäeva poolt kinnitatud. 

 

 

3.   Täpsustatud 2011. aasta eelarve kinnitamine 

Jüri Käo andis EJL-i 2011. aasta täpsustatud eelarve tutvustamiseks sõna Ott Kallasele. 

Ott Kallas – võrreldes sügisel 2010 Liidupäeval kinnitatud 2011 esialgset eelarvet ja 2011 

täpsustatud eelarvet, on näha, et riigi osa ei ole tuludes muutunud. Eesti 

Olümpiakomitee toetus on küll käesoleval aastal 2010. aastast absoluutarvudes väiksem 

seoses 2010 toimunud noorte olümpiamängude toetamisega, esialgse eelarvega 

võrreldes on aga toimunud siiski väike, 3%-line tõus. Sponsorite osas on toimunud 

võrreldes 2011 esialgse eelarvega oluline tõus (21%), mis hõlmab kokkulepet NG 



Investeeringutega 2011 hooaja lõpetamise ürituse toetamiseks, Vopak E.O.S.-i toetust 

noorte kahemehepaatide projektile ning LHV toetust Optimist klassile. Fondide osas pole 

tulude eelarves muudatust toimunud. Muude tulude osas on leidnud aset mõningane 

kasv (17%). Kokku on tulude maht võrreldes novembris 2010 kinnitatud 2011. aasta 

esialgse eelarvega kasvanud 59%, seda peamiselt sponsortoetuste arvel.  

Kulude eelarves on tegevuskulu 111% võrra suurenenud seoses RS Feva ja Optimist 

klasside toetustega, sealhulgas on RS Feva toetuse arvel suurenenud 14% võrra ka 

koondise kulud. Püsikuludes on tõus (20%) seoses hooaja lõpetamise ürituse planeeritud 

kulude lisandumisega. Ka reserv on suurenenud 15% võrra. Kulude eelarve maht on 

kokku samuti 59% suurenenud võrreldes 2011 esialgse eelarvega. 

Tulude osakaalu vaadates on näha, et novembris kinnitatud 2011 esialgse eelarvega 

võrreldes on sponsorluse osa kasvanud 23%-lt 48%-le, teiste tululiikide osakaal kogu 

eelarves on vastavalt vähenenud. Kulude osakaal väljendab tegevuskulude suurenemist 

40%-lt 53%-le seoses RS Feva ja Optimist klasside projektidega. 

Jüri Käo andis delegaatidele sõna küsimuste esitamiseks. 

Ants Väinsalu – kulude osakaalus on näha koondise kulude vähenemine? 

Mairold Metsaviir – juhin tähelepanu, et vähenemine on koondise kulude osas toimunud 

suhtarvudes, mitte aga absoluutarvudes. 

Margus Hiet – mida kujutab endast sihtotstarbeline toetus Eesti Optimist Klassi Liidule 

vastavalt toetaja soovile? 

Ott Kallas – see on seotud LHV toetusega Optimist klassile, mis läheb läbi EJL-i edasi Eesti 

Optimist Klassi Liitu. 

Margus Hiet – milleks Eesti Optimist Klassi Liit antud toetust kasutab? 

Ott Kallas – toetuse kasutamine on Eesti Optimist Klassi Liidu pädevuses. 

Margus Hiet – toetus on ette nähtud ka Pärnu Jahtklubile ja Rein Ottosoni 

Purjespordikoolile. Miks just neile klubidele? 

Jüri Käo – toetuse suunamine antud klubidele on toetuse korraldaja soov. Toetus on 

sihtsuunitlusega, liikudes läbi EJL-i kui katusorganisatsiooni klubidele. 

Margus Hiet – kust antud toetus pärit on? 

Jüri Käo – toetus on tulnud riigieelarvest läbi Eesti Olümpiakomitee Eesti Jahtklubide 

Liitu ja läheb meilt edasi vastavatele klubidele. 

Margus Hiet – muude kulude osa on eelarves läinud suureks. 



Ott Kallas – muude kulude osa on jäänud samaks. Suurenenud on püsikulud seoses 2011 

hooaja lõpetamise ürituse läbiviimise kulude lisandumisega. 

Margus Hiet – kui tulude poolele on raha juurde tulnud, kas poleks siis mõttekas 

suurendada võistluste korraldamise toetusi? EJL on kinnitanud kõrged võistlusametnike 

tasumäärad. EJL võiks kuulutada välja kohtunike stipendiumi. 

Ott Kallas – regattide toetused ei ole mõeldud võistluse kulude terviklikuks katmiseks. 

Soovime, et klubid ja võistlusametnikud areneksid ning klubides kaasataks võistluste 

korraldusse vabatahtlikke. Seetõttu ei soovi me luua ka EJL-i juurde professionaalset 

võistlusametnike meeskonda, kes viiks läbi kõik regatid. 

Ants Väinsalu – põhisuund peaks olema toetada noortesporti, tippsporti ja koondist, 

mitte aga avamerepurjetamist. Mujal maailmas viivad võistlusametnikud regatte läbi 

ilma rahata, siin aga tahetakse kõrget palka saada. 

Margus Hiet – EJL on kehtestanud võistlusametnike tasumäärad. 

Jüri Käo – regattide korraldamise toetus on sümboolne toetus, klubid peavad võistluste 

korraldusega siiski iseseisvalt hakkama saama. Rõõmustav on, et Eestis viiakse võistlusi 

läbi kõrgel tasemel, eelmisel aastal siin toimunud rahvusvaheliste tiitlivõistluste kohta 

tuli palju positiivset tagasisidet ka mujalt maailmast. 

Ott Kallas – hindan EJL-i tegevuses oluliseks koolitamist, hea materjali loomist, et 

võistlusametnike tase oleks kõrge. Eesmärk on edastada know-how’d ka treeneritele RS 

Feva projekti raames. Peame eelpoolnimetatut rahalisest toetusest väärtuslikumaks. 

Margus Hiet – tulude lisandumisel tuleks täiendavaid kulusid teha samuti vastavalt 

etteantud eelarvele, mitte aga kohe raha ära kulutada. 

Jüri Käo – kui on tulude alalaekumine, olen nõus. Kui aga saame lisatoetust, tuleks seda 

kasutada. 

Rein Ottoson – pean normaalseks lisatoetuse käikulaskmist. 

Margus Hiet – juhin tähelepanu, et EJL peab tulusid kasutama vastavalt kinnitatud 

eelarvele. 

Rein Ottoson – peaksime usaldama valitud juhatust. 

Jüri Käo – EJL-i strateegilisi suundi vaadates on eelarve vahendiks. Kasutame raha 

purjetamise arendamiseks. Teeme sügisel vahekokkuvõtte eelarve täitmisest, kui 

Liidupäev leiab, et raha on valesti kasutatud, tuleb valida uus juhatus. Ei ole võimalik 

pidevalt lisaeelarveid teha. Praegugi toimub üldkoosolek kaks korda aastas. 

Margus Hiet – Liidupäev võiks toimuda ka kolm korda aastas. 



Jüri Käo – Liidupäeva praegusest sagedasemal läbiviimisel tekib oht, et me ei saa 

kvoorumit kokku. 

Mairold Metsaviir – lisalaekumised ongi seotud toetuse otsimisega mingile kindlale 

kulureale, projektile. Olen juhatuse seisukohtadega nõus. 

Jüri Käo – toetus võib laekuda ka sponsori poolse sihtsuunitlusega. 

Jüri Käo pani hääletusele EJL-i 2011. aasta täiendatud eelarve kinnitamise. 

Hääletamine 

Poolt: 17 

Vastu: 0 

Erapooletuid: 2 

Otsus: EJL-i 2011. aasta täpsustatud eelarve on Liidupäeva poolt kinnitatud. 

 

4. 2011 hooaja plaanide tutvustamine 

Jüri Käo andis 2011 hooaja plaanide tutvustamiseks sõna Ott Kallasele. 

Ott Kallas – Olümpiapurjetamise Eesti Karikas on käesoleval aastal saanud juurde ühe 

osavõistluse – Spinnakeri regati, mille korraldajaks on Eesti Optimist Klassi Liit ning 

osalevateks klassideks Optimist ja Zoom8. Etappe on seega nüüd kokku 6. Avamere Eesti 

karikasarjas on endiselt 5 regatti. Mõlema sarja austasustamine leiab aset EJL-i hooaja 

lõpetamise üritusel. 

Võistlusametnike koolitusprogramm käib juba mitmendat aastat, 2010 lõpu seisuga oli 

atesteeritud ametnikke 27. Programm töötab hästi. 

Kutsetunnistusega treenereid on praegu 47. Kõik neist ei tööta hetkel treenerina, kuid 

atesteeritute hulgas on palju noori, mis annab tulevikuks hea potentsiaali. Mitmed 

treenerid on käinud praktiseerimas ka välismaal. 

Mõõtjate koolitusega oleme veel algusjärgus. Järgmisel nädalal leiab aset mõõtjate 

algõppe kursus ning 10.-12. juunil toimub Tallinnas ISAF International Measurers’ 

Seminar. Koolitajateks on Dimitris Dimou Kreekast ja Paolo Luciani Itaaliast. 10 osavõtjat 

on väljastpoolt Eestit, ülejäänud Eestist. Antud üritus annab nii Eestile kui meie tuleviku 

mõõtjatele kindlasti tuntust juurde. 

Võistlusspordis on käesoleva hooaja suuremad üritused olümpiaklasside (välja arvatud 

purjelaud) Euroopa meistrivõistlused Helsingis juuli alguses, mille korraldusse on 

kaasatud ka palju eestlasi ning detsembri alguses Austraalias toimuvad olümpiaklasside 

maailmameistrivõistlused, mis on esimeseks 2012 olümpiapiletite väljamängimise kohaks 

– 75% olümpiapiletitest läheb väljajagamisele just seal. 2012 toimuvad Eestis 

Põhjamaade noorte meistrivõistlused, mille korraldustöö algab kindlasti juba eeloleval 

suvel. 



Noortepurjetamises oleme algatanud kaks projekti, ühemehepaatide ja 

kahemehepaatide arendamiseks. Noortepurjetamise püramiid oli meil kahemehepaatide 

osas 25 aastat praktiliselt vundamendita. Sellest tulenevalt on võistkonnapurjetamist 

järjest vähemaks jäänud. Projekti eesmärk on laiendada purjetamise kandepinda ning 

luua järelkasvu tipp-purjetamisse kahemehepaatidel. Oleme saanud projektile toetaja 

ning iga kahe aasta tagant on plaanis algatada järgmine klass. Olümpiaprojektini jõuavad 

neist ehk mõned tublimad. RS Feva projektis osaleb täna seitse klubi üle Eesti, igas neist 

on 2-3 paati. 

Margus Hiet – kas RS Feva klassile vanusepiirangut ei tule? 

Ott Kallas – RS Feva võistleb praegu vabaklassina, kuid meil on ka alla 16 aastaste 

vanuserühm, vastavalt rahvusvahelistele reeglitele. Hetkel on meil 18 RS Feva paati. 

LHV-ga on eelmine, nelja aasta pikkune Optimist klassi toetamise projekt läbi saanud, 

leping on meil ka järgmiseks neljaks aastaks. Toetuse maht on 10 000 EUR aastas. Peame 

kindlasti andma omaltpoolt toetajatele positiivset tagasisidet, et projektid jätkuksid. 

Jüri Käo – nii RS Feva kui Optimisti projekti võib lugeda 2011. aasta suuremateks 

õnnestumisteks. Oleme suutnud kaasata purjetamisse erasektori raha. 

Käesolevaga oleme päevakorra ammendanud. 

Jüri Käo andis delegaatidele sõna küsimusteks, ettepanekuteks ja sõnavõttudeks. 

 

Ants Väinsalu – sügisel toimub Tallinnas Rahvusvahelise Laseri Liidu koosolek. See 

annab meile hea võimaluse tutvustada laiemalt oma purjespordikeskust. 

 

 

Jüri Käo tänas EJL-i juhatuse nimel kõiki osavõtjaid ja luges Liidupäeva lõppenuks. 

 

 

 

Liidupäev lõppes kell 16:50. 

 

 

 

Protokollis: Riina Ramst 

 

 

 

Jüri Käo 

Eesti Jahtklubide Liidu president  

 


