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

Ettepanek kiideti heaks.

Egon Elstein tutvustas Liidupäeva päevakorda.

1. Kokkuvõte juhatuse tööst 2014. aastal

Egon Elstein andis ülevaate juhatuse tööst 2014. aastal.
Juhatus on 2014. aastal pidanud kokku 11 koosolekut. Juhatus ja sekretariaat juhinduvad oma
igapäevases töös EJL-i strateegiast.
Tänase seisuga on EJL-is 34 tegevliiget ja 1 toetajaliige, kokku 35 liiget. 2014. aastal liitus
Nõuni Purjeklubi.
Käesoleva  aasta  alguses  moodustasime  EJL-i  juurde  spordidirektori  ametikoha.  Sellesse
ametisse asus Vopak EOS-i toel Stefan de Vries. Tema tegevusvaldkondadeks on sportlaste ja
treenerite  arenguprogrammi  koostamine,  noorte  kaasamine  ja  motiveerimine  läbi  suhtluse
klubidega,  juunioride  klassides  treeninglaagrite  korraldamine,  olümpiaklassides
treenimisvõimaluste loomine ja treeninglaagrite korraldamine, olümpiaklasside tipp-purjetajate
programmide optimeerimine ja kohandamine ning treenerite väljaõppe süsteemi loomine ja
väljaõppe läbiviimine.
Aasta alguses moodustasime ka partnersuhete juhi  koha,  mida täitis  Piret  Salmistu.  Tema
ülesandeks oli parandada meediakajastust ning leida uusi toetajaid. Kahjuks see koostöö jäi
lühikeseks, vaid pooleaastaseks, kuna Piretil oli juba ette võetud palju muid töid. Siiski ühtteist
jõuti  teha:  loodi  EJL-i  Facebooki  konto,  alustati  toodete  kujundamist  toetajate  leidmiseks,
suurepärase kajastuse said ERR-i spordiuudistes DN-i EM ja MM Haapsalus. Väga tähtis on
kindlasti see, et koostöö ERR-iga on oluliselt paranenud. Kohtuti sporditoimetuse inimestega,
mille tulemusel said büroo töötajad koolituse, et toota ise uudiste jaoks materjale. Tulemuseks
on see,  et  kvaliteetsed klipid  meie  purjetajate  saavutustest  on ERR-is  oodatud.  Väga hea
kajastus oli Mallorca MK-etapist ja Santanderi MM-ist. Avamerepurjetamise kajastamisega küll
nii  hästi  ei  läinud,  eriti  Baltic  Offshore  Week'i  puhul,  kuid  pärast  kohtumist  uue  ERR-i
sporditoimetuse juhiga saime positiivseid kokkuleppeid ka selles osas, eeskätt 2015. aastaks.
Aasta alguses avasime ka uue kodulehe, mida sagedasti külastatakse.
Kindlasti  on  heaks  uudiseks  see,  et  alates  2014 sügisest  on võimalik  saada Tartu  Ülikooli
Kehakultuuriteaduskonnas Sporditeaduse bakalaureuse kraad purjetamise erialal. Projekti veab
Andrus Poksi Aivar Tuulbergi toetusel.
EJL-i töö toimub suuresti komisjonides. Võistlusametnike programmi raames toimusid talvel ja
kevadel  võistlusametnike  koolitused  ning  nii  kevadel  kui  sügisel  toimus  ametnike
atesteerimine.  Litsenseeritud  võistlusametnikke  on  Eestis  praegu  kokku  40,  mitmed  neist
omavad mitme kategooria litsentsi. 
Treenerite  kutsekomisjon  käib  regulaarselt  koos  kaks  korda  aastas,  et  atesteerida
purjetamistreenereid ning hetkel on atesteeritud purjetamistreenereid meil 31.
Meie kõige noorem komisjon, arenduskomisjon asus aktiivselt tööle ja hakkas analüüsima EJL-i
kui  organisatsiooni  olukorda,  jätkusuutlikkust  ning  võimalikke  arenguid.  Komisjoni



ettepanekuid on tutvustatud nii juhatusele kui ka maikuisel ja tänasel Liidupäeval.
Sel hooajal toimusid kõik planeeritud regatid. Märtsikuus toimusid Eestis jääpurjetamise DN
klassi MM ja EM. Regati korraldajaks oli küll Poola, kuid kuna siin valitsesid sobivamad jääolud,
viidi tiitlivõistlused läbi Haapsalus. Osales 160 sportlast 18 riigist. Võistlused said väga hea
meediakajastuse ning läksid hästi korda.
Taas korraldati sel hooajal EJL Olümpiapurjetamise Eesti karikasarja, mis koosnes 8 regatist.
Osales 458 sportlast, neist 116 välismaalased. 
Uuenenud formaadis  toimus EJL  Avamerepurjetamise  Eesti  karikasari.  Sarja  osas  tekkinud
diskussioonidega tegeleb edasi avamere komisjon. Üldjuhul võib öelda, et sari läks korda. Eesti
avamerepurjetajate  tippsündmus  A.  le  Coq  Muhu  Väina  regatt  õnnestus  samuti  igati,
korraldajateks olid kolm klubi: ESS Kalev Jahtklubi, Pärnu Jahtklubi ja Saaremaa Merispordi
Selts.
Mitmed Eestis regulaarselt  toimuvad regatid on muutunud väga populaarseks naaberriikide
purjetajate seas ning nende kohta võib julgelt öelda „rahvusvaheline regatt“. Nimetaksin ära
järgmised  suure  välisosalusega  regatid:  Spinnakeri  regatt,  NeilPryde  Baltic  Cup,  Tallinna
Jahtklubi karikavõistlused, mitmed Match Race regatid, publikuregatt Tallinn Race, A. le Coq
Muhu Väina regatt, Baltic Offshore Week, Tallinna Nädala regatt.
Täname kõiki regatte korraldanud klubisid: Saaremaa Merispordi Selts, Pärnu Jahtklubi, ESS
Kalev Jahtklubi, Tallinna Jahtklubi, Haapsalu Jahtklubi, Team Extreme, Eesti 470 Klassiliit, Eesti
Purjelaualiit, Eesti Match Race Liit.
2014. aasta on sportlike tulemuste poolest olnud edukas. RS:X naiste klassis tõi Santanderis
toimunud olümpiaklasside MM-il 23. tulemuse saanud Ingrid Puusta Eestile koha 2016. aasta
Rio de Janeiro OM-ile. MM-i kõrgeim koht aga oli  Deniss Karpaki 18. tulemus Finn klassis.
Denissi tabas regatil paraku ebaõnn ning tema paadil purunes puri. ISAF MK-sarja regattidel
olid  parimad  tulemused  Karpaki  10.  koht  nii  Mallorca  kui  Hyeres'i  etapil  ning  Karl-Martin
Rammo 8. koht Laser Standard klassis Qingdao etapil. EUROSAF meistrite karikasarjas olid
edukaimad  saavutused  Karpaki  võit  Kieli  etapil  ning  Rammo  2.  koht  samal  võistlusel.
Purjetamise maailma edetabelis oli Karpaki kõrgeim positsioon sel hooajal 3. ning Rammol 9.
asetus.
Noorteklassis Zoom8 võitis Jakob Haud EM-il kuld- ning Julius Henrik Tarand hõbemedali.
Avamerepurjetamises osalesid mitmed jahid ORC MM-il Kielis, kus jahtlaev Forte meeskond
kapten Jaak Jõgi juhtimisel tuli ORC maailmameistriks. Avamerepurjetajad esinesid hästi ka
paljudel  teistel  välisregattidel.  Järgmise  aasta  ORC  EM  aga  leiab  teatavasti  aset  10.-16.
augustil Pärnus, ootame sinna palju jahte nii välisriikidest kui Eesti jahtklubidest.
Jääpurjetamises said noorteklassis Ice-Optimist MM-il ja EM-il kolmikvõidu Rasmus Maalinn,
Dan Talv ja Keith Luur. DN klassis tuli Vaiko Vooremaa EM-il hõbemedalile.
Ka Melges 24 klassis olid meie jahid tublidel kohtadel, nende hulgas tuli jaht Lenny tiim Tõnu
Tõniste juhtimisel amatööride Euroopa meistriks.
Match Race distsipliinis on Mati Sepp püsinud maailma edetabelis kõrgetel positsioonidel, tema
parim asetus sel hooajal on olnud 17. koht.
Formula purjelaual võitis Karl-Erik Saarm nii noorte MM-i kui EM-i, EM-il tuli kolmandale kohale
Andreas Remmel.
Hulgaliselt tublisid tulemusi ja häid emotsioone pakkusid hooaja jooksul loomulikult ka paljud
teised meie purjetajad nii Eesti kui välismaistel võistlustel.
Üks EJL-i tegevusi on osaleda rahvusvahelises tegevuses, eeskätt ISAF-i töös. EJL oli esindatud
oktoobri  lõpus  –  novembri  alguses  toimunud  ISAF-i  aastakonverentsil,  kus  osalesid
Klassireeglite alamkomisjoni ning Varustuse kontrolli alamkomisjoni liige Agnes Lill, Purje- ja
lohelaua komisjoni, Võistlusreeglite komisjoni ning Rahvusvaheliste kohtunike alamkomisjoni
liige Andrus Poksi, Eesti esindaja ORC juures Veiko Rosme ning EJL-i peasekretär Ott Kallas.
2014.  aasta  purjetamishooaja  lõpetab  EJL  pidulikult  28.  novembril  Lennusadamas.
Traditsiooniliselt  anname üle  autasud ja  kuulutame välja  aasta  parimad.  Ürituse  jätkupidu
toimub ööklubis Venus, kuhu keskööni on tasuta sissepääs.

Egon Elstein andis delegaatidele sõna küsimuste esitamiseks.

Delegaatidel küsimusi ei olnud.

2. Audiitori valimine 2015-2017



Egon  Elstein  esitas  delegaatidele  EJL-i  juhatuse  poolse  ettepaneku  valida  EJL-i  audiitoriks
aastateks 2015-2017 Ilmar Tälli TPMM Nordic OÜ-st.

Hääletamise hetkel viibis kohal 22 delegaati.
Ettepaneku poolt oli 22 delegaati.
Vastu oli 0 delegaati.
Erapooletu oli 0 delegaati.

Otsus: EJL-i audiitoriks aastateks 2015-2017 on valitud Ilmar Tälli TPMM Nordic OÜ-st.

3. 2014. aasta eelarve täitmine ja 2015. aasta esialgse eelarve kinnitamine

Egon  Elstein  andis  EJL-i  2014.  aasta  eelarve  täitmise  ja  2015.  aasta  esialgse  eelarve
tutvustamiseks sõna EJL-i peasekretärile Ott Kallasele.
Eelarve koos seletuskirjadega on EJL-i liikmetele Liidupäeva eelselt saadetud välja e-maili teel.
Esialgse eelarve näol on suuresti tegemist prognooseelarvega. 
Riigi tulude osas ei oska 2015. aastaks hetkel võrreldes 2014. aastaga muudatust enne näha,
Kultuuriministeeriumi andmetel meie toetus väheneda küll ei tohiks. Tegutseme loomulikult selle
nimel, et toetus võimaluste piires suureneks. 
Eesti Olümpiakomitee toetus peaks 2015. aastal tõusma Rio de Janeiro OM-i ettevalmistustoetuse
osas,  kuna  igal  aastal  OM-ile  läheneval  aastal  toetuse  number  tõuseb  seoses  koefitsiendi
kasvamisega. Ettevalmistustoetust saavate sportlaste arv peaks esialgsetel andmetel olema 2015
sama,  mis  2014.  aastal.  Positiivsena tuleeb siin  ära  märkida  Ingrid  Puusta  poolt  OM-i  normi
täitmine, ilma milleta oleks tõenäoliselt meie toetatavate sportlaste arv vähenenud.
Sponsorite  osas  üritame 2015.  aastal  kaks  käesoleval  aastal  poliitilistel  põhjustel  toetamisest
eemale jäänud etevõtet, Tallinna Sadama ja Eesti Lootsi, purjetamiskoondise toetajatena tagasi
saada.
Fondide – Hasartmängumaksu Nõukogu ja Eesti Kultuurkapitali toetus on 2015 konservatiivseks
jäädes planeeritud väiksem kui  2014, kuna seal  projektidele  toetuse saamine on keeruline  ja
raskesti prognoositav. Näiteks 2014 saime prognoositust 10 000 EUR vähem toetust fondidest.
Toetuse suurus on nende puhul eeskätt lobitöö ja suhete küsimus.
Muudes tuludes olulisi muudatusi ette näha pole, kuigi võistlusametnike koolituste tulusid oleme
võtnud eesmärgiks siin siiski suurendada. 
Protsentuaalselt riigi toetus 2015. aastal võrreldes 2014. aastaga ei muutu, EOK toetus suureneb
21%, sponsorite toetus 1%, fondide toetus väheneb 20%, muud tulud vähenevad 5% ja tulude
üldmaht väheneb 2%.
Kulude poolel peaks tegevuskudes võistlusametnike koolituskulu suurenema, nii on ette näinud
võistlusametnike komisjon. Koondise kulude osas on planeeritud suuremad kulud seoses sportlike
tulemuste  kriteeriumide  täitmisega,  mida  tänavu  oli  rohkem  kui  2013.  aastal.  
EOK OM-i ettevalmistustoetus on kulude poolel 2015 samuti suurem kui 2014. 
Püsikuludesse  on 2015.  aastaks  arvestatud sisse  turundusteenuse  kulu,  kuna plaanime selles
valdkonnas palgata abijõudu, et saaksime paremini turundatud ja rohkem meediakajastust.
Protsentuaalselt väheneb tegevuskulu 2015. aastal võrreldes 2014. aastaga 6%, koondise kulu
kasvab 12%, püsikulu väheneb 1%, reserv läheb nulli ning kulude üldmaht väheneb 2%.
Esialgse eelarve põhjal loodame saada eelarve mahuks üle 450 000 EUR. 
Tulude osakaalus  moodustab riigi  toetus  25%, EOK toetus  22%, sponsortoetus  33%, fondide
toetus 11% ja muu tulu, sealhulgas liikmemaksud 9%. 
Kulude osakaalus moodustab koondise kulu 49%, püsikulu 28%, tegevuskulu 23% ja reserv 0%.

Egon Elstein andis delegaatidele sõna küsimuste esitamiseks.

Jaano Kempo – koondise kulude hulgas on klasside treeningud. Kas siin on mõeldud olümpia- või
noorteklasse või mõlemaid?

Ott  Kallas  –  klasside  treeningud  kujutavad  endast  spordidirektori  poolt  koordineeritavate
treeninglaagrite ja nendega seonduvate kulude katmist. Sellises suurusjärgus on need kulud olnud
ka 2014. aastal.

Ants Väinsalu – küsimus seoses ISAF-i  konverentsi  kuludega – kes ja  kui  palju inimesi sinna



sõidavad?

Ott Kallas – meil on kohustus saata konverentsile ISAF-i komisjonide liikmed, kelleks on Andrus
Poksi ja Agnes Lill, lisaks on igal aastal saadetud juhatuse otsusel ka EJL-i peasekretär.

Egon  Elstein  –  2015.  aastal  on  ISAF-i  konverentsiga  seotud  kulud  selle  toimumiskoha  tõttu,
milleks on Hiina, ka suuremad kui 2014, mil konverents toimus Mallorca'l.

Ott Kallas – 2014 eelarve täitmises kõiki ISAF-i konverentsiga seonduvaid kulusid veel ei kajastu,
kuna koosolek toimus alles novembrikuus.

Marko Saarlaid – küsimus Eesti Jääpurjetamise Liidu poolt. EOK soosib ka mitte-olümpiaalasid. Kui
palju EOK eraldatavast toetusest on mõeldud jääpurjetamisele?

Ott  Kallas  –  EOK  toetab  meid  regulaarselt  peatreeneri  palgafondiga  ja  Rio  de  Janeiro  OM-i
ettevalmistustoetusega, mille alla kuulub vastavalt lepingule arvestuslikult seitse sportlast. Muid
toetusi me EOK kaudu ei saa.

Marko  –  kas  Eesti  Jääpurjetamise  Liidu  kirja  jääpurjetamise  koefitsiendi  tõstmiseks
toetussüsteemis on EJL-i juhatuses arutatud?

Ott  Kallas  -  juhatus arutas  seda oma tänasel  koosolekul,  kuid  otsust  veel  ei  saa teha,  kuna
küsimus  on  tegelikult  hoopis  suuremas  tervikus.  Küsimust  arutatakse  veel  ka  treenerite
komisjonis, samuti tulevad lähiajal büroos üldisemalt rahastamise teemad arutamisele. Juhatuse
päevakorras on küsimus uuesti detsembris.

Egon  Elstein  esitas  Liidupäevale  EJL-i  juhatuse  poolse  ettepaneku  EJL-i  2015.  aasta  esialgne
eelarve kinnitada.

Hääletamise hetkel viibis kohal 22 delegaati.
Ettepaneku poolt oli 21 delegaati.
Vastu oli 0 delegaati.
Erapooletu oli 1 delegaat.

Otsus: EJL-i 2015. aasta esialgne eelarve on Liidupäeva poolt kinnitatud.

4. Arenduskomisjoni visiooni esitlus

Egon  Elstein  –  EJL-i  strateegia  näeb  ette  kohustused  ja  ülesanded,  mida  liit  täitma  peaks.
Eesmärgid  on  ambitsioonikad,  kuid  nende  täitmiseks  on  ka  rahalisi  vahendeid  vaja.  EJL-i
arenduskomisjon püüabki leida erinevaid variante, kuidas vahendeid juurde saada ning üks nende
ettepanek on, et peaksime kaasama purjetamise arengusse panustamisse senisest rohkem oma
liikmeskonda.  Täna on liikmemaksudest  laekuv tulu aastas kokku vähem kui 6000 EUR. EJL-i
büroo  ülalpidamine  aga  maksab  juba  enam  kui  40  000  EUR  aastas.  Kevadisel  Liidupäeval
rääkisime EJL-i liikmeskonna struktuuri muutmisest, mis hetkel on siiski pigem liikmemaksude ja
uue mõiste  -  võistluspurjetaja litsentsi  teema. EJL-i  juhatus on arenduskomisjoni  visiooni  läbi
vaadanud ning kavas on seal esitatud ettepanekutega edasi liikuda. Tänase esitluse eesmärk on
anda delegaatidele informatsiooni, otsustada või hääletada meil praegu midagi vaja ei ole. Küll
aga  soovime  algatada  aktiivse  diskussiooni  klubidega  ning  loodame  detsembriks  ka  juba
tagasisidet saada.

Egon  Elstein  andis  EJL-i  arenduskomisjoni  visiooni  tutvustamiseks  sõna  komisjoni  esimehele
Indrek Ilvesele. 
EJL-i  arenduskomisjoni  koosseisu  on  hiljuti  uute  liikmetena  lisandunud  Pärnu  Jahtklubist  Jüri
Sõber, Saaremaa Merispordi Seltsist Mart Liibert ja ESS Kalev Jahtklubist Marko Lilienthal. Oleme
mitmeid  kordi  koos  käinud  ja  mõelnud,  kuidas  EJL-i  ja  Eesti  purjetamist  arendada.
Keskorganisatsioonita  pole  meil  võimalik  olla  partneriks  riigile,  me ei  saa  võistlusi  korraldada
ISAF-i  kuulumata  ning  ISAF-i  liikmeks  saab  olla  ainult  rahvuslik  spordialaliit.  EJL-i  büroo
ülalpidamiskulud on 40 000 EUR aastas, kuid liidu liikmed maksavad praegu liikmemaksudena



vaid ligikaudu 6000 EUR aastas. Et EJL oleks sõltumatu, peab selle liikmeskond olema võimeline
liitu üleval pidama. Praegu on EJL-il 34 liiget, liidu tegevuskulude katteks panustavad liikmed 490
EUR kuus. Ainult toetustele üles ehitatud organisatsioon pole jätkusuutlik, kuna sponsorid tulevad
ja lähevad, samuti muutuvad riigis poliitilised otsused. Meie ettepanekuteks on tihendada sidet
purjetaja  ja  EJL-i  vahel,  sidudes  liikmemaksuarvestuse  klubide  liikmete  arvuga  ning  läbi
liikemaksudest saadava tulu suurenemise katta organisatsiooni ülalpidamiskulud ning täiustada
liitu kui organisatsiooni, et teenindada oma liikmeid paremini ja efektiivsemalt. EJL on teenindav
organisatsioon  ning  tahame,  et  teenused  oleksid  kõigis  purjetamise  valdkondades  paremini
kättesaadavad. Ettepanek on ka võtta kasutusele võistluspurjetaja litsents. 
Liikemaksude muutmisel liikmete arvust sõltuvaks maksab EJL-i liikmeks olev klubi esimese hetkel
välja pakutava variandi kohaselt iga oma liikme pealt EJL-ile liikmemaksu näiteks 10 EUR aastas,
välja  arvatud  noorliikmete  ja  veteranide  eest.  Selleks  et,  osaleda  võistlustel,  peab
võistluspurjetaja soetama endale EJL-i  kaudu igal  aastal  litsentsi,  mis  on võimalik  hankida nii
hooajapõhisena kui ühekordsena. Teise variandi puhul on liikmemaks 25 EUR klubiliikme kohta
aastas,  kuni  18-aastased  noored  tasuvad  liikmemaksu  läbi  spordikoolide  ja  seeniorid  on
liikmemaksust vabastatud. Füüsilistest isikutest liikmeteta organisatsioonidele kehtib liikmemaksu
osas  fikseeritud tasu,  näiteks  150 EUR aastas.  Eesmärk on,  et  EJL-il  oleks läbi  lisavahendite
saamise võimalik pakkuda paremaid teenuseid.
Purjetaja saab vastu erinevaid alaga seotud eeliseid: rohkem ja kvaliteetsemaid teenuseid, õiguse
võistelda EJL-i võistlustel, parema meediakajastuse, kui kasvab EJL-i võimekus tuua purjetamist
rohkem meediasse, tunde, et ollakse purjetamise kogukonna osa, isikukindlustuse - lisaväärtuse,
mida meil täna pole. EJL-i kogunevad täendavad vahendid annaksid liidule võimalusele ellu viia
Liidupäeva ja juhatuse poolt  seatud,  vastu võetud ja kinnitatud eesmärke. Purjetamine peaks
saama  meedias  hästi  jälgitavaks,  populaarseks,  huviäratavaks,  meediakajastus  peaks  olema
kõikehõlmav, staaride ja edulugude looja.
Mõned muudatused oleme ette näinud ka liidu struktuuri osas – EJL võiks meie visiooni kohaselt
olla  teenust  pakkuva  organisatsioonina  nelja  struktuurilisse  kasti  jaotatud  –  administratsioon,
kommunikatsioon/partnersuhted/sponsorlussuhted,  võistluste  juht,  peatreener.  Üldjuhtimisega
tegeleks EJL-i juhatus ja arendusjuht. 
Visiooni  rakendamise  ajakava  näeb  ette,  et  liikmemaksude  ja  võistluspurjetaja  litsentsiga
seonduva töötab välja ja viib ellu EJL-i juhtkond. Litsents rakenduks 2015 hooajast, liikmemaks
alates 2016, kuna see on pikem protsess ja eeldab esmalt klubidega antud teemal suhtlemist.
Meedia-  ja  partnersuhete  juhi  töökoht  loodaks  esimesel  võimalusel.  Samuti  on  meil  idee
purjetamise tulevikuperspektiivide tutvustamiseks kutsuda kokku Eesti Purjetamise Kongress, kus
esitleda erinevaid purjetamise arendamise visoone.

Egon Elstein andis delegaatidele sõna küsimuste esitamiseks.

Tõnu Tõniste – meil on inimesi, kes on mitme klubi/klassiliidu liikmed. Antud kontekstis tundub
võistluspurjetaja  litsents  olevat  konkreetsem  kui  organisatsiooni  liikmete  arvul  põhinev
liikmemaks.

Indrek Ilves – täna esitletu on hetkel veel on visioon, mis pole veel detailideni läbi mõeldud. Selge
on, et topelt liikmemaksu küsimine poleks õige.

Ants  Väinsalu  –  kui  palju  lisaraha  selline  süsteem  aastas  annaks  ja  kui  palju  võiks  olla
võistluspurjetaja litsentsi ostjaid?

Ott Kallas – litsentsi ostjaid võib olla suurusjärgus 1000 inimest.

Toomas Soots – litsentside väljaandmine võib osutuda kallimaks kui nende eest saadav tulu.

Indrek Ilves – litsents võib olla ka elektrooniline, selle väljaandmine ei pea tingimata olema väga
kulukas.

Ants Väinsalu – kas on näiteid mujalt maailmast, kus selline süsteem toimib?

Indrek Ilves – on mitmeid näiteid – Prantsusmaa, Soome. Tegelikult on taoline litsents maailmas
väga levinud.



Ants Väinsalu – võistluspurjetaja litsents  on rohkem avamere- kui olümpiapurjetamise teema.
Laseri Liidu liikmemaks iseenesest näiteks ongi litsents.

Rein Ottoson – kas litsentsi ostmine vabastab lapsed võistluste stardimaksust? Kas on vajalik, et
stardimaksud oleksid nii kõrged kui praegu on ja siis veelgi suuremad, kui neid kaks nädalat ette
ära ei maksa? Iseenesest on ju ükskõik, kuidas raha kokku korjata, võib ka lihtsalt öelda, et raha
on juurde vaja. 

Arnout Lugtmeijer – pöörduksin tagasi maikuu Liidupäeval räägitu juurde ehk põhjusteni, miks
katusorganisatsiooni  loomine  on  purjetamise  kogukonna  jaoks  oluline.  Praegu  on  purjetamise
valdkond Eestis killustatud, pole rahvusorganisatsiooni, kes teaks näiteks seda, kes meil täpselt
purjetab, see info on praegu vaid klubides. EJL peaks suutma pakkuda kõikvõimalikke teenuseid,
praegu seda aga piiratud vahendite tõttu ei suudeta ja see loob kogukonnas frustratsiooni. Meil on
hetkel põhimõtteliselt ametis Ott, Riina ja grupp vabatahtlikke. See pole piisav ning tegevus on
fragmentaarne  ja  projektipõhine.  Et  saavutada  jätkusuutlikkust,  peame  tagama  arengu,
noorpurjetajate  pealetuleku.  Minevikus  tehti  seda  tööd  klubides,  et  aga  kõigi  purjetajate
kommunikatsiooni  tagada,  oleks  vaja  olla  individuaalse  purjetajana rahvusliku  organi  liige.  Et
saaks  toimida  noortepurjetamine,  regatid,  oleks  olemas  varustus,  tuleb  tegutseda  ühtse
kogukonnana, kuna koos suudame paremini. See on põhjus, miks peame leidma organisatsiooni
ressursse juurde. Meil pole tegelikult  täna purjetamises sponsoreid olemas. Inimesed annavad
põhimõtteliselt  raha  heategevuslikus  korras  ja  ei  saa  selle  eest  midagi  tagasi.  On  vaja
organisatsiooni,  mis  suudaks  sponsoritele  teenuseid  pakkuda.  Peame suutma muuta  süsteemi
meediasõbralikuks, milleks meil praegu pole võimekust. On küll olemas suurepäraseid ideid, kuid
ellu neid ei viida. Ideed on vaja tuua suuremasse struktuuri, mis need ellu viiks. On vajalik, et
kogukond looks jätkusuutliku süsteemi. 10 või 15 EUR pole tegelikult suur raha ning kui me kõik
panustame, saame luua süsteemi, mis esindab tervet kogukonda.

Egon Elstein – täna räägitu on suundumused, ideed, kuhu liikuda. Tahame kindlasti saada teie
tagasisidet. Arutamist vajavaid detaile on veel palju.

Ants Väinsalu – soovitan täpsustada seda, kust raha võiks saada. Kui osata hästi rahvusvahelisi
tiitlivõistlusi korraldada, on sellega võimalik teenida. Eestis toetab riik korralikult olümpiaklasside
MM- ja EM-võistlusi. See on suund, kus võiks koostööd teha. Klubid ei taha hästi endale vastutust
võtta, üksikisikuna on aga raske võistluse vedamise koormat kanda.

Egon Elstein – võistlus on tegelikult konkreetne toode, millega saab toetaja juurde minna juba
aasta enne selle toimumist. Võistlusi tulekski teha tsentraalselt. Regatte viivad nagunii läbi klubid
ja võistlusametnike näol inimesed üle kogu Eesti. Alguses peame aga investeerima, et panna püsti
struktuur, mis oleks võimeline teenima hakkama. Iga purjetajaskonna liige panustaks natuke.

Kerli Otti – lohesurfarid korraldavad täna oma tiitlivõistlusi ise, toetust me ei saa. Kus meie ala
arendus toimub? Kas mainitud 10 EUR eest on võimalik saada ka kindlustus?

Egon  Elstein  –  kindlustus  on  kavas  siduda  litsentsiga.  Idee  on,  et  liikmemaks  oleks  seotud
organisatsiooni  liikmeskonna  suurusega.  Meie  liikmeskonnas  ona  aga  väga  erinevaid
organisatsioone, tuleb arvesse võtta nende erisusi ja iseloomu.

Kerli Otti – kindlasti tahame olla süsteemi väljatöötamises osalised.

Egon Elstein – meil on kindlasti kavas teha oma liikmetega neil teemadel tihedat koostööd.

Marko Saarlaid – EJL toetab juba praegu sellega, et võistlusametnikud, kes regatte läbi viivad, on
koolitatud ja atesteeritud liidu poolt.

Kerli Otti – lohesurfi treenerite ja võistlusametnike puhul on purjetamise omadega võrreldes olulisi
erisusi.

Priit Rüütel – noorpurjetale võib ennist tutvustatud teine variant kalliks minna. Ta maksab juba



klubi liimemaksu, võistluste stardimaksu, klassi liikmemaksu, mille lisanduks veel litsentsimaks.
Erinevad variandid tuleb põhjalikult läbi mõelda, et proportsioon ei läheks paigast.

Egon Elstein – soovimegi algatada ka klubides mõttetöö ja arutelu.

Kalev Vapper – on variandid, kas noored on tasust vabastatud või on neile aastamaks 15 EUR.
Aeg on küps, et korrastada oma mõtlemist. Tuleb tekitada püramiidskeem, kus kõik spordiala
harrastajad üle Eesti tunneksid end ühe kogukonna liikmetena. Täna pole kõigil alati isegi otsest
seotust  mõne  klubiga.  Katusorganisatsiooni  ülesanne  on  arendada  ala  edasi.  Küsimus  polegi
niivõrd  raha  kogumises  vaid  mõtteviisi  muutumise  tekitamises  –  me  oleme  ühe  kogukonna
liikmed,  alates  noorest  kuni  vanema  inimeseni.  Siis  kujuneb  iseenesest,  et  EJL-i  hakatakse
nimetama purjetamisliiduks, liit oleks püramiidi tipp. Täna puudub selgus, mida liit täpselt meile
annab, üksiksisiku tasandil liiduga seotust pole. On loomulik, et alguses kulub aega nende ideede
imendumiseks, enne kui neid hakatakse loomulikuna võtma.

Paavo Pettai – nii täna siin kui EJL-i arenduskomisjonis on palju teemasid läbi käinud. Algselt oli
komisjon oli ellu kutsutud eesmärgida luua head meedia- ja sponsorsuhted ning seeläbi tekitada
organisatsioonile rohkem raha. Meil pole täna struktuuri, mis suudaks sellised suhted välja kanda.
Alast väljapoolt tulevad ettevõtted tuleb siduda oma visiooniga, mida meil täna pole. Tänane EJL-i
struktuur  ei  suuda  inimeste  vähesuse  tõttu  seda  kõike  genereerida  ja  arengut  tagada.
Finantsstruktuuri üle vaadates leidsime, et liidus on liiga vähe raha. Meie kui purjetajad täna oma
liitu ülal ei pea, maksame küll klubide liikmemaksu, aga keskorganisatsiooni keegi ei finantseeri.
See  ongi  kandev idee,  millest  on tekkinud komisjoni  visioonis  sisalduv neljane  struktuur  ehk
ametikohad,  mis  on  vaja  täita.  Seda  tööd  pole  võimalik  teha  hobikorras.  Tulemuslikkust,
professionaalsust, süsteemsust see ei lisa. Liikmetasude suuruse ja süsteemi osas on palju eri
variante olnud. Täna räägitud kahe variandi vahe on, et võistluspurjetaja litsentsi toomine tagab,
et ollakse liidus registreeritud purjetajana, oleme oma alaliidus identifitseeritud ja aktsepteeritud.
Lisandub  isikukindlustus.  Prantsusmaal  on kindlustus  tsentraalselt  lahendatud  ja  kulu  inimese
kohta umbes 0.75 EUR. Hetkel tegeleme kindlustuspakkumiste otsimisega rahvusvaheliselt turult.
Siin on nii turvalisuse kui sotsiaalse vastutuse aspekt, eriti suhetes meediaga. Õnnetusi ei saa
vältida, kuid organisatsioon saab tagada, et kõik isikud on kindlustatud. Teine variant on oluliselt
lihtsam – liikmemaks on kõrgem ja koormat kannavad eraisikud. Tuleb mõelda, kas luua rohkem
või vähem kombineeritud süsteem. Eesmärk on saada juurde raha, et liitu ülal pidada ka siis, kui
muid rahastusallikaid pole. Siis saame ka sponsoritele öelda, et meie liikmed peavad oma liitu ise
üleval. Laste puhul mõtlesime pikalt, milline oleks kohane summa ja kas neilt üldse raha küsida.
Noorpurjetajaid on meil  palju ning nii  energeetiline kui rahanduslik ressurss lähebki enamikus
neile tagasi. Liikmetasu maksmine on noortele kuuluvustunde ja distsipliini küsimus.

Ain Roosma – me ei räägi antud juhul ju mingist lisamaksust vaid liikmete maksust EJL-ile? Iga
inimene  maksab  oma  klubile/klassiliidule  liikmemaksu.  Klubi/klassiliit  aga  maksab  EJL-ile
aastamaksu, mis praegugi piiratud määral sõltub liikmete arvust.  Või on tegemist eraldiseisva
maksuga, mida füüsilise isikuna pean maksma?

Egon Elstein – üldine põhimõte on, et persooni maksustatakse vaid ühe korra. Maksmine toimub
klubi  kaudu.  Klubid  ja  klassiliidud  on  organisatsioonidena  erinevad  ja  neile  tuleb  läheneda
erinevalt.

Ain Roosma – võiks olla nii, et iga liige maksab oma maksu ühingule ära, ühing aga kannab raha
üle EJL-i vastavalt oma liikmete arvule. Küsimus on summa suuruses, muutub vaid maksustamise
kord. On iga ühingu oma probleem, kuidas ta oma liikmetelt raha kätte saab.

Kalev Vapper – kui liikmetasu on maksmata, puudub näiteks õigus merele minna.

Ain Roosma - kui meie klassiliit maksab EJL-ile 15 või 25 EUR ja inimesed saavad võistluspurjetaja
litsentsi,  korrastab see suhteid. Kui kogu Euroopa käib selle süsteemi järgi,  on meil  mõttekas
minna sama rada.

Egon  Elstein  –  arutelu  klubides  ja  klassiliitudes  alles  algab.  EJL  arenduskomisjoni  ettepanek
kutsuda kokku Eesti Purjetamise Kongress, olgu kord aastas või harvem, on hea võimalus tuua



kogu purjetajaskond ühe katuse alla, tõstatada uusi teemasid, arutleda, seada sihte.

Rein Ottoson – Eesti purjetamistreenerid alahindavad oma tööd. Kui Eesti sai 1991. aastal vabaks
ja läksime kapitalisimi teed, tekkis rahaline kihistumine. Purjetamistreenerid müüvad end liiga
odavalt. Tennises maksab üks pühapäevane tund lapsele 50 EUR, purjetamises aga üks kuu, mis
sisaldab ujulat,  korvpallisaali,  jalgpalliväljakut,  akrobaatikat,  jõusaali,  maksab 47 EUR. Praegu
KJK-le makstav liikmemaks 6 EUR aastas ei ole ülejõukäiv. Kõik ROPK lapsed on klubi liikmed ja
maksavad klubi liikmemaksu. Lastele omab litsentsimaks pedagoogilist aspekti. 15 EUR maksev
aastalitsents  tähendab  1  EUR  kuus,  mis  ei  ole  suur  raha.  Kui  tekib  probleem  lastelt  raha
laekumisega, on iga purjetamiskool tegelikult piisavalt tugev, et maksta see tasu EJL-ile ise ära.
Noorte tippspordi raha EJL-i eelarves on toetusraha klubidele ja koolidele. Riik on delegeerinud
selle maksmise EJL-ile, mis jätab summast enda eelarvesse vaid 5%, samas kui mõni teine alaliit
võtab 25% ära. Klubid ja koolid saavad puntkitabeli alusel päris palju raha. Litsents aga peab
olema atraktiivne - lastele meeldib pildiga plastikkaart ning see tuleks neile üle anda pidulikult.
Kokkuvõttes   -  kui  EJL-i  ülalpidamiseks  on vaja  rohkem raha,  tuleb liikmetel  lihtsalt  rohkem
maksta. Meil on vaja EJL-i kui katusorganisatsiooni. Maksma peaks igaüks, ka iga avamerejahi
meeskonnaliige, kellest osad pole praegu isegi ühegi klubi liikmed. Täiskasvanutele on 15 EUR või
isegi 25 EUR aastas väike summa.

Priit  Rüütel  –  kipume  unustama  politseikaatrite,  mereväelaevade  kapteneid.  Paljud  neist  on
purjetamise taustaga. Meie õpetame neile esimest eriala üldse, mis on väga tähtis.

Marko Saarlaid – tänastest lootsidest pooled on purjetamistaustaga, samuti paljud laevakaptenid.

Egon Elstein – arutelud antud teemadel jätkuvad, kõik täna tehtud ja edaspidised ettepanekud on
teretulnud ja neid arvestatakse.

5. Ülevaade purjetamistreeneri väljaõppe korraldamisest Tartu Ülikoolis

Egon  Elstein  andis  Tartu  Ülikooli  Kehakultuuriteaduskonnas  purjetamistreeneri  väljaõppe
korraldamise tutvustamiseks sõna EJL-i peasekretärile Ott Kallasele.
Tegemist  on  väga  vajaliku  projektiga,  mis  loodetavasti  jääb  kestma.  Samui  loodame,  et
algatusega liitub edaspidi Tallinna Ülikool. 
Bakalaureuseõpe  kestab  kolm  aastat  ning  koosneb  kolmest  kursusest.  Erialaõppeaineks  on
purjetamine. Õppeprogrammi läbimine annab eelduse purjetamistreenri kutse saamiseks ehk siis
ülikooli  lõpetamise  järel  saab  omandatud  tunnistusega  tulla  EJL-i  purjetamistreeneri  viienda
taseme kutseeksamile. Erialase teooria maht on semestris 40-48 loengut, millele järgneb lõputöö
ja eksam. Lektorid on Andrus Poksi, kes on ühtlasi projekti vedaja, Jüri Šaraškin, Raivo Randmäe,
Stefan de Vries, Ott Kallas. Hetkel on tudengeid kaks - Anna Pohlak ja Elise Umb. Materjal sai
suures osas kokku pandud Heino Linnu 2006. aastal kirjutatud teoreetilisest purjetamistreeneri
õppematerjalist,  millele  teised  on  lisanud  praktilist  ja  metoodilist  poolt.  Tegemist  on  toreda
inistiatiiviga, kuna vajame väga häid treenereid.

Egon Elstein – edaspidi on kavas jõuda ka selleni, et õppetöö oleks võimalik läbida ka kaugõppe
korras, mis oleks oluline täna juba ametisolevatele treeneritele.

Egon Elstein andis delegaatidele sõna küsimuste esitamiseks.

Priit Rüütel – kas tegemist on puhtalt purjetamise õppega või käib see üldisemalt veespordi alla?

Egon Elstein – tgemist on purjetamise erialaõppega ja tuleb täita praktilisi erialaseid ülesandeid.

Rein Ottoson – väga tänuväärne algatus. Eestis ei ole praegu mujal treeneriks võimalik õppida.

Egon Elstein – projekt algas ühe Tartu Ülikooli Kehakultuuriteaduskonna õppejõu kokkupuutest
avamerepurjetamisega.  Finantseerija  on  Aivar  Tuulberg.  Loodame,  et  tegemist  on  elujõulise
projektiga.

Egon Elstein tänas EJL-i juhatuse nimel kõiki osavõtjaid ja luges Liidupäeva lõppenuks.



Liidupäev lõppes kell 17:50.

Protokollis: Riina Ramst

Egon Elstein
Eesti Jahtklubide Liidu president 


