
EESTI JAHTKLUBIDE LIIDU LIIDUPÄEVA PROTOKOLL

Kuupäev: 24.11.2015
Koht: Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse 3. korruse klaassaal
Algus: 16:05
Delegaatide arv: 19
Koosolekut juhatas Eesti Jahtklubide Liidu (EJL) president Egon Elstein.

Päevakord:
1. Kokkuvõte juhatuse tööst 2015. aastal ja 2016. aasta tegevuskava tutvustamine
2. 2015. aasta eelarve täitmine ja 2016. aasta esialgse eelarve kinnitamine
3. Andrus Poksi avaldus EJL juhatuse liikme kohalt tagasi astumiseks vastavalt EJL 

põhikirja punktile 9.7., seoses tema Rio de Janeiro Olümpiamängude rahvusvahelise 
žürii liikmeks kinnitamisega ISAF-i poolt

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

Ettepanek kiideti heaks.

Egon Elstein tutvustas Liidupäeva päevakorda.

1. Kokkuvõte juhatuse tööst 2015. aastal ja 2016. aasta tegevuskava tutvustamine

Egon Elstein andis ülevaate juhatuse tööst 2015. aastal.
Juhatus on töötanud regulaarselt, käesoleval aastal on peetud 11 koosolekut. Juhatus ja büroo
toetuvad  oma  tegevuses  EJL  arengustrateegiale  2013-2016.  Juhatus  on  valitud
seitsmeliikmelisena, kuid Andrus Poksi on esitanud avalduse enda juhatuse liikme staatusest
välja arvamiseks  seoses tema Rio de Janeiro Olümpiamängude rahvusvahelise žürii liikmeks
kinnitamisega ISAF-i poolt, mistõttu alates septembrist oleme tegutsenud kuueliikmelisena.
Büroo  töötas  maikuuni  kolmeliikmelisena:  peasekretär  Ott  Kallas,  assistent  Riina  Ramst  ja
spordidirektor Stefan de Vries. Alates maist on lisaks täidetud poole kohaga partnersuhete juhi
ametikoht Indrek Ilvese isikus.
Spordidirektori  tööülesanneteks  on  treenerite  koolitamine,  talveseminaride  läbiviimine,
õppematerjalide koostamine, klubide, eriti väiksemate abistamine nende purjetamistegevuse
arendamisel, olümpiasportlaste nõustamine ja abistamine rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ning
Maailma  Karika  etappidel,  sealhulgas  tugi  invapurjetaja  Anre  Nõmmele,  Purjetamise
Akadeemia  töökomisjoni  juhtimine,  sealhulgas  Akadeemiat  tutvustava  presentatsiooniga
klubide külastamine teisel poolaastal. 
Partnersuhete juhi ülesanneteks on meediasuhete korraldamine, uute toetajate leidmine ning
seniste toetajatega suhete hoidmine ja pikendamine. 2015. aasta saavutusena võib välja tuua
AS Tallinna  Sadama  toomise  noorte-  ja  olümpiaklasside  Purjetamise  Eesti  Meistrivõistluste
sarja  toetajaks  10  000  euro  suuruse  summaga.  Plaanis  on  koostööd  Tallinna  Sadamaga
jätkata. Uute toetajate kandidaatidena võib ära nimetada AS Tallinki ja AS United Motorsi, kuid
algfaasis läbirääkimisi  on peetud ka teiste ettevõtetega. Meediakajastuse poolelt  on oluline
nimetada  ära  Eesti  Meistrivõistluste  sarja  nähtavus  pilootprojektina  Postimees  Online
otseülekande näol. Kavas on 2016. aastal sellesuunalise tegevusega jätkata. EJL teeb tihedat
koostööd Merekultuuri Aasta 2016 korralduskomisjoniga. Projektil on oma eelarve, mille abil
kajastatakse ka purjetajate  tegemisi.  Samuti  osaleme Tallinna Merepäevade korralduses ja
käivad ettevalmistused Eesti 100 juubeliürituste organiseerimiseks. 
Peasekretäri  ja assistendi ülesanneteks on suhtlus EJL liikmeskonnaga, regattide korraldus,
tänavu uute tegevustena ka võistluspurjetaja litsentsi rakendamine ning aprillis toimunud Eesti
Purjetamise Kongress. 
Suur  osa  juhatuse  otsustest  valmistatakse  ette  EJL  komisjonides,  mida  on  kokku  seitse.
Komisjonide koosolekud toimuvad regulaarselt nende töökorra järgi ning otsused ja tegevused
on meie kodulehel avaldatud. 
Olulise uuendusena toimus endine Olümpiapurjetamise Eesti Karikasari sel aastal Purjetamise
Eesti Meistrivõistluste sarja nime all. Muutus ka regattide formaat – lisaks fliidisõitudele merel
peeti viimasel võistluspäeval kalda ääres medalisõidud, mida kommenteerisid meie parimad ala



asjatundjad.  Uuenduste  põhjuseks  on  vajadus  tuua  purjetamist  publikule  ja  avalikkusele
järjest  lähemale  ning  leida  juurde  sponsoreid.  Hea  kogemus  on  uus  formaat  nii  meie
sportlastele kui võistlusametnikele. 
Avamerepurjetamises oli üks tippsündmus Muhu Väina regatt, mille korraldasid koostöös Kalev
Jahtklubi, Pärnu Jahtklubi ja Saaremaa Merispordi Selts, kes ka järgmised kaks aastat jätkavad
võistluse korraldamist. 
Eestis toimusid mitmed rahvusvahelised tiitlivõistlused. Märtsis peeti 126 jääpurjetaja osalusel
DN klassi Euroopa meistrivõistlused Võrtsjärvel. Korraldajariigis Hollandis puudunud ja Eestis
olemas olnud sobilike  jääolude tõttu toimus võistlus  siin.  Tippsündmus oli  augustis  Pärnus
toimunud ORC Euroopa meistrivõistlused, mille korraldasid Pärnu Jahtklubi ja Kalev Jahtklubi.
Võistlus tehti avalikkusele online ülekannete ja pealtvaatajate laevade abil hästi jälgitavaks.
Tagasiside  purjetajatelt,  regatti  rahaliselt  toetanud  Pärnu  linna-  ja  riigijuhtidelt  ning  ORC
ametnikelt oli väga positiivne. 
Järgmisel aastal toimuvad Suveolümpiamängud, mistõttu meie olümpiapurjetajatel on 2015.
aasta möödunud suuresti Olümpiale jõudmise tähe all. Kvalifitseerunud on hetkel Ingrid Puusta
RS:X klassis ja Karl-Martin Rammo Laser Standardil. Praegu on Uus-Meremaal käimas Finni
maailmameistrivõistlused, millelt loodame kolmandat olümpiakohta. 
Noorteklassis  Zoom8 võitis  Pärnu poiss  Keith  Luur  Euroopa meistrivõistlustel  kulla.  Zoom8
maailmameistrivõistlustel  sai  tüdrukute  seas  hõbeda  Marie  Pihlas  ning  poiste  seas  pronksi
Jakob Haud. Formula klassi noorte maailma- ja Euroopa meister on Tristen Erik Kivi, mõlema
võistluse hõbedamees aga Karl-Erik Saarm. ORC Euroopa meistrivõistlustel  tuli  oma klassis
kullale jaht  Forte kapten Jaak Jõgi juhtimisel  ning jahid Premium ja Sugar 2 jõudsid oma
klassides hõbedale. Melges 24 klassi amatööride arvestuse maailmameister on jaht Lenny Tõnu
Tõniste  juhtimisel.  DN  juunioride  maailmameister  on  Kevin  Grass,  hõbedale  tuli  Johannes
Puusepp.  Ice-Optimistil  tuli  Eestisse  maailmameistrivõistluste  kolmikvõit:  esimese  koha
saavutas  Keith  Luur,  teise  Melvin  Aasav  ja  kolmanda  Sten-Markus  Andresson.  DN  klassi
Euroopa meistrivõistlustelt medaleid ei toodud, kuid Jaan Akermann sai siiski kõrge viienda
koha,  samuti  mahtus  esikümnesse  üheksandaks  tulnud  Vaiko  Vooremaa.  ISAF  maailma
edetabeli esikümnes meie purjetajaid praegu pole, kuid teises kümnes on Deniss Karpak 15.
ning Karl-Martin Rammo, Ingrid Puusta ja Mati Sepp kõik 16. kohaga. 
Maapealsetest  tegevustest  viidi  uue  asjana  kevadel  sisse  võistluspurjetaja  litsents,  mille
eesmärk oli tugevdada EJL eelarvet, viimaks ellu arengustrateegias püstitatud eesmärke kogu
purjetamiskogukonda  kaasates.  Eesmärkideks  on  parem  meediakajastus  ja  uute  toetajate
leidmine. Purjetajad võtsid algatuse hästi omaks ja hooaja lõpuks on litsentsi soetanud 931
inimest.  Litsentsidest  laekus  pea 14  000 eurot,  milles  sisaldus  iga  litsentsi  kohta  3  eurot
litsentsiga kaasnevale õnnetusjuhtumikindlustusele, mistõttu meie eelarvesse jääb sellest 11
000 eurot. 
Teine suur algatus oli Eesti Purjetamise Kongress, mis toimus aprillis Kumu kunstimuuseumis.
Osalejaid oli üle 200 - lisaks meie purjetajaskonnale ISAF president Carlo Croce, naabermaade
purjetamisliitude  juhid,  Eesti  valitsuse,  spordi-  ja  erinevate  munitsipaalorganisatsioonide
esindajad.  Eesmärk  oli  avalikkusele,  riigi-  ja  kohalike  omavalitsuste  juhtidele,  võimalikele
toetajatele edasi anda, et purjetamine ei ole ainult spordiala või meelelahutus, vaid moodustab
suure osa majandustegevusest,  töökohtade loomisest,  noortele  hariduse andmisest.  Teisele
sihtgrupile - Eesti purjetajaskonnale oli eesmärk selgelt välja öelda, et eri distsipliine peaks
vaatama omavahel konkureerivate asemel seotud aladena. Selleks, et sadamates oleksid head
ja kvaliteetsed teenused, vajame tugevaid klubisid. Et klubid oleksid tugevad, vajame palju
noori  purjetamiskoolidesse,  milleks  omakorda on vaja,  et  purjetajad saavutaksid  maailmas
kõrgeid kohti,  eeskätt olümpiamedaleid. Kokku hoides, koos panustades ja üksteist aidates
saavutame  rohkem.  Kongressi  ettevõtmisega  seotud  paljudest  inimestest  tahaksin  ära
nimetada idee autori Paavo Pettai.
2014.  aasta  sügisest  on  Tartu  Ülikooli  kehakultuuriteaduskonnas  võimalik  omandada
bakalaureusekraad purjetamise erialal. Kevadel 2015 sai bakalaureusekraadi suusatamise ja
purjetamise erialal Elise Umb, kes õpib täna edasi magistrantuuris. Erialakursuse ja -eksami
läbis ka Anna Pohlak, kuid enne kraadi saamist on tal veel mõned võlgnevused oma õpingutes
vaja  likvideerida.  Tänavu  sügisel  ükski  purjetaja  kehakultuuriteaduskonda  ei  astunud  ning
projekt on praegu stand by olukorras. Õppematerjalid ja lektorid on aga olemas. 
Novembri  esimeses  pooles  toimus  Lõuna-Hiinas  Sanyas  ISAF  aastakonverents,  kus  EJL-i
esindasid peasekretär Ott Kallas, ISAF komisjonide liikmed Agnes Lill  ja Andrus Poksi ning
avamere ja ORC komiteede koosolekutel osalesin vaatlejana ka mina. 



Sel  aastal  sai  avalikuks  idee  Purjetamise  Akadeemia  loomisest.  Mõte  käidi  välja  Eesti
Purjetamise  Kongressil,  peale  mida  loodi  vastav  komisjon  EJL  spordidirektori  vedamisel.
Komisjon on hoogsat tööd teinud, koostatud on Akadeemiat puudutav esitlusmaterjal. Seda on
tutvustatud klubides, mille käigus oleme head tagasisidet saanud - nii positiivset vastukaja kui
kriitikat, mida oleme võimaluste kohaselt arvesse võtnud. 
Purjetamisaasta pidulik lõpetamine toimub 11. detsembril Tallink Spa & Conference Hotel'is. 

Egon Elstein andis delegaatidele sõna küsimuste esitamiseks.

Delegaatidel küsimusi ei olnud.

Egon Elstein tutvustas juhatuse 2016. aasta tegevuskava.
Rahvusvahelisi tiitlivõistlusi on Eestis 2016. aastal neli. Veebruaris korraldab Pärnu Jahtklubi
jääpurjetamise  noorte  ja  juunioride  maailmameistrivõistlused.  Kalev  Jahtklubi  korraldab
augustis Tallinnas Laser Radial klassi U19 Euroopa meistrivõistlused ja Saaremaa Merispordi
Selts  Roomassaares  Zoom8 klassi  maailmameistrivõistlused.  Talvel  toimuvad Eestis  jää-  ja
lumesurfi maailmameistrivõistlused. Taas saab toimuma ka Purjetamise Eesti Meistrivõistluste
sari, millest lähemalt räägib EJL peasekretär Ott Kallas.

Ott Kallas – plaanime Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja jätkata. Valdavalt oleme tänavu
saanud sarjale positsiivset tagasisidet. Juhatus kinnitas täna 2016. aasta sarja esimesed seitse
suuremat regatti kalendrisse, väiksemaid võistlusi lisandub aga veel. Ka regattide täpsemat
formaati ja punktiarvestust plaanime arutada.

Rein Ottoson – leian, et tähtsusjärjekorras esikohal peaks olema 2016. aastal olümpiaregatt.
Sportlased peavad tundma enda taga tuge, et nad jätkaksid tippspordis ja püsiksime alaga
pildis. Nii rahvusvaheliste regattide kui Eesti Meistrivõistluste sarja regattide korraldamisega
saavad kohtunikud ja ühiskondlikud aktivistid iseseisvalt hakkama. 

Egon  Elstein  –  kahtlemata  on  olümpiaregatt  kõige  tähtsam  ning  seal  osalemiseks  toe
osutamisega tegeleme juba pikemat aega.

Ott Kallas – kalendri ehitamine on praegu algusjärgus. Kõigepealt paneme suuremad üritused
paika. Olümpiaregati  ettevalmistuse osas on EJL panustanud oma võimaluste maksimaalsel
piiril.  Oleme  sportlaste  paremikku  toetanud  mitu  aastat.  Ka  nende  isiklikud  treenerid  on
tasustatud osaajaga, et nad saaksid tegeleda purjetajate arendamisega. Meie suhtlus Eesti
Olümpiakomiteega on olnud väga hea, oleme nende tagasiside kohaselt oma rolli hästi täitnud.
2015. aastal õnnestus soetada ka kaks uut kaatrit liidule, mis on juba konteineris teel Rio de
Janeiro poole, et seal oleks võimalik treeninguid alustada.

Rein  Ottoson – praegu on oluline esimesel võimalusel EJL-is palgal olevaid inimesi Rio de
Janeiros toimuvatele treeningutele appi saata. 

Egon Elstein – Rio de Janeirosse kohaleminek on kavas, detailid täpsustuvad veel. Suuname
kogu oma tänase seisuga võimaliku jõu olümpiaregati ettevalmistusse. 
2016.  aasta  plaanides  on  veebipoe  edasiarendamise  teema,  millest  täpsemalt  rääkimiseks
annan sõna Ott Kallasele.

Ott Kallas – soovime võistluspurjetaja litsentsi rakendamiseks oma kodulehel avatud veebipoe
rakendust laiendada, et antud keskkonnas saaks ka mõõdukirju ja muid erinevaid teenuseid
tellida ning regattidele registreerida.

Egon  Elstein  –  2016.  aasta  suurimaks  väljakutseks  on  Purjetamise  Akadeemia  loomine.
Soovime ideed ellu viia, kuid seda vaid juhul, kui kogu purjetamiskogukond seda samuti soovib
ja kaasa lööb.
Akadeemia  idee  tuleneb  EJL  arengustrateegiast,  eesmärgiga  viia  meie  purjetajad  maailma
tippu ja tuua Eestisse olümpiamedal. Tänane süsteem ei võimalda andekaid purjetajaid, eriti
väljaspool Tallinnat elavaid sportlasi nii kaugele viia. Tahame väikeseid ressursse efektiivsemalt
ära kasutades luua noortele võimalused jõuda tippu. Akadeemia mõte on koostöös Audentese



Spordigümnaasiumiga võimaldada sportlastel saada gümnaasiumiharidus koos tagatud elukoha
ja  toitlustamisega  ning  samas  osaleda  treeningutel,  saada  Eestis  parimat  olemasolevat
treenerioskust, harjutada ja võistelda koos teiste Eesti tugevamate purjetajatega. Akadeemias
oleks kolm treenerit - ühepaatidele, kahepaatidele ja purjelaudadale, kes saavad oma töösse
kaasata  klubide  treenereid  ja  muid  eksperte.  Eesti  koondis  treenib  ja  võistleb  koos,  kuna
Akadeemias  õppijad  on kõik  koondise  liikmed.  Akadeemia  roll  on  ka  treenereid  koolitada.
Treeningud on avatud klubide treeneritele, kes saavad neid jälgida, analüüsida.
Akadeemia on õppe- ja treeningasutus ning õppurid jäävad edasi oma senise klubi liikmeks.
Noorte tippspordi tabelis, mille alusel klubidele punkte arvestatakse ja raha jagatakse, jäävad
punktid liikuma endiselt samale klubidele, koolidele.
Akadeemia  kui  selge  toode  hästi  piiritletud  eesmärkide  ja  tunnustega  on  parem  väljund
sponsoritele. 
Akadeemia  rahastamiseks  on  vajalik  EJL  eelarves  korrektuure  teha.  Tänane  noortespordi
toetuste süsteem näeb ette, et Kultuuriministeeriumi poolt alaliitudele eraldatav rahasumma
on lubatud jagada selliselt, et 25% võib jääda alaliitu selle töö juhtimiseks ja korraldamiseks
ning  75% tuleb  kanda  klubidele  edasi.  EJL-is  on juba  pikemat  aega  jäänud  liitu  5% riigi
toetusest ja klubidesse, koolidesse läinud 95%. Soovime täna seda jaotust viia tagasi suhtesse
75/25.  Tegemist  on  nii-öelda  purjetajate  omafinantseeringuga,  mida  meie  omapoolse
panusena  vaatavad  ka  riik  ja  sponsorid.  Samas  kui  noored  lähevad  klubidest,
purjetamiskoolidest õppima ja treenima Akadeemiasse, siis pole neil klubidel ja koolidel vaja
enam teha kulutusi antud sportlaste treening- ja võistlusprotsessile. Rahaline kaotus klubidele
ja koolidele on kogu Eesti kohta aastas 12 000 eurot, mis jaguneb vastavalt noorte tippspordi
tabelile  klubide  peale  laiali.  Noor  jääb  endiselt  klubi  liikmeks  ja  kohalike  omavalitsuste
pearahad laekuvad jätkuvalt sinna. 
Oleme ISAF presidendilt Carlo Crocelt uurinud võimalusi ISAF-ist projektile eelarvetuge saada.
ISAF-il vastavaid vahendeid kahjuks pole, kuid Rahvusvahelisel Olümpiakomiteel on piisavalt
finantse ning seal oodatakse suurejoonelisi projekte, mida toetada.
Idee  on  laiendada  projekt  Balti  Purjetamise  Akadeemiaks,  kaasates  lätlasi,  leedukaid,
võimalusel  ka  venelasi  ja  soomlasi,  mis  aitab  ühtlasi  lihtsustada  finantseerimisvõimaluste
leidmist.
Näeme, et 150 000 eurone algkapital on piisav, et projektiga startida. EJL arenduskomisjon
arutab variante rahastamiskanalite leidmiseks. Samas on riskantne ehitada projekt üles vaid
sponsorite toele, mistõttu on oluline panna eelarve kokku mitmest erinevast blokist. 

Egon Elstein andis delegaatidele sõna küsimuste esitamiseks.

Rein Ottoson – kust täpsemalt tuleb eelarves kirjas olev treenerite palgaraha riigilt?

Ott  Kallas  –  mõeldud  on  palgatoetust,  mida  riik  täna  maksab  klubide  treeneritele
kategooriapõhiselt  ehk  kõrgema  kategooria  treeneritele.  Antud  toetust  võivad  ka  alaliidud
taotleda.

Rein Ottoson - kas vähem kui aasta ette hoiatades võetakse sel aastal klubidelt välja sõidetud
tulemuste eest saadavast toetusest 25% maha? 

Egon Elstein – vähenemine on 2016 planeeritud tegelikult 20%.

Rein Ottoson – grupi suurus on 6-8 sportlast ja üks treener. Kui treener läheb ühe sportlasega
tiitlivõistlustele kaasa, siis mida teevad sel ajal ülejäänud sportlased? Ja mitu sportlast igast
klassist näiteks ühepaatide gruppi pääseb?

Egon  Elstein  –  igal  grupil  on  üks  protsessi  juhtiv  treener,  kellel  on  õigus  kaasata  teisi
treenereid, ka klubidega koostööd tehes. 

Jüri Sõber – küsimus on noortespordi toetuse vähendamises ja punktide alusel raha jagamises.
Oleme oma purjespordikooli  survestanud  rohkem punkte  teenima,  inimesed  on  palju  tööd
teinud ning oleks ebameeldiv, kui sellega ei kaasnegi rahalist võitu. Ma pole Akadeemia vastu,
aga  ei  soovi,  et  klubide  toetust  vähendatakse.  Asi  tuleb treenerite  ja  klubide  juhatustega
korralikult läbi rääkida.



Tõnu  Tõniste  –  akadeemia  on  kadettide  ja  juunioride  koondise  visioon  noorte  ühiselt
treenimiseks ja  paremate tulemuste saavutamiseks.  Paljudel  tippudel ja Akadeemias trenni
tegevatel  noortel,  juunioridel  on aga  oma treenerid.  Milline  on suhe  tippude  treenerite  ja
Akadeemia treenerite vahel?

Egon Elstein – need detailid on vaja veel täpsemalt läbi arutada. Võtmekoht on siiski praegu
finantseerimine. Projekti elluviimiseks on vaja finantseerimise pool ära lahendada. Otsuseid me
siin täna aga ära tegema ei pea, see aeg on 2016 kevadisel Liidupäeval.

Tõnu Tõniste – millal Akadeemiaga alustada planeeritakse?

Egon  Elstein  –  optimistlikuima kava  järgi  soovime  alustada  treeningtegevusega  järgmisest
hooajast. Lapsed astuksid Audentesesse gümnaasiumisse septembrist, aga treeningprotsess
algaks maist.

Rein  Ottoson  –  Akadeemia  treenerid  peaksid  olema  vähemalt  magistrikraadiga.  Läänest
treenerite sissetoomist ma ei poolda. 

Paavo  Pettai  –  me  räägime  täna  põhimõttest,  kas  antud  arengukava  ja  struktuur  annaks
midagi  Eesti  purjetamisele juurde. EJL arenduskomisjon pole leidnud Akadeemiast paremat
alternatiivi ressursside ja  know-how koondamiseks. Talentide jaotus üle Eesti on juhuslik ja
Tallinnast väljaspool elavate purjetajate puhul on väike tõenäosus, et nad peale 18-aastaseks
saamist edasi purjetavad, kui neil ei ole väga tugevat vanemate rahalist tuge. Peame ehitama
süsteemi  astmeid,  mis  aitavad  viia  inimesi  Olümpiale  ja  medaliteni,  tekitama  sisemise
konkurentsi ning võimaldama purjetajatel, kes seda soovivad, töötada ühise treeninggrupina.
Tegemist  on  arengumudeliga.  Heal  tasemel  algõppe  käigus  selekteeritakse  talendid  välja,
järgmisel tasandil võtab keegi nad üle ja suudab loodetavasti viia järgmisele astmele. 

Aivar Kajakas – kindlasti ei tohiks kaduda side klubides ja Akadeemias treenijate vahel. 

Rein Ottoson – ma ei ole Akadeemia vastane, aga sooviksin mitmetes detailides diskuteerida,
et lõpptulemus saaks võimalikult hea.

Paavo  Pettai  –  Balti  Purjetamisakadeemia  võiks  potentsiaalsete  toetajatena  pakkuda  huvi
äriettevõtetele,  kes  opereerivad  kogu  Balti  turul.  Samuti  võiks  mitmekülgsem  suuremat
territooriumi kattev mõte meeldida Rahvusvahelisele Olümpiakomiteele. 

Egon Elstein – idee on veel tooriku faasis ning arutelud talve jooksul jätkuvad. Tahaksime aga
täna teada oma liikmete üldist meelsust – kas purjetajate kogukond soovib, et selline asi saaks
Eestis ellu viidud ja kas meil on mõtet projektiga edasi liikuda.

Rein Ottoson – edasi liikuda tasub kindlasti.

2. 2015. aasta eelarve täitmine ja 2016. aasta esialgse eelarve kinnitamine

Egon  Elstein  andis  EJL  2015.  aasta  eelarve  täitmise  ja  2016.  aasta  esialgse  eelarve
tutvustamiseks sõna Ott Kallasele.
Eelarve tulude poolel on riigi toetuse suurus Kultuuriministeeriumi info kohaselt 2016. aastal sama
nagu 2015. aasta eelarve täitmises. 31. oktoobri seisuga on laekumata veel noortespordi toetus,
mis tuleb aasta lõpus. Eesti Olümpiakomitee toetustes on 2015. aastal planeeritud 105 000 eurot
olümpiaettevalmistuse  toetuseks.  Kuna  olümpianormi  täitmisi  on  sel  aastal  üks,  Karl-Martin
Rammo poolt,  siis  sellest  lähtuvalt  on meil  järgmisel  aastal  üks C taseme sportlane -  Deniss
Karpak, ja kaks D+ taseme sportlast – Karl-Martin Rammo ja Ingrid Puusta. Eesti Olümpiakomitee
toetab järgmisel aastal Euroopa kontinendi kvalifikatsioonivõistlusteni meid tõenäoliselt veel ühe
sportlase jagu.  Olümpiaettevalmistussüsteem muutub peale  Rio  de Janeiro  Olümpiat  ja  alates
septembrist 2016 rakenduvat süsteemi me veel ei tea. Seega vastavaid summasid 2016 esialgse
eelarve projektis sees pole. Eesti Olümpiakomitee toetus on 2016. aastal 50% väiksem kui 2015.
aastal. Sponsorite toetuses on vähenemine 10%, kuna varasemalt saadud riigi toetust seal enam



sees pole. Fondide (Hasartmängumaksu Nõukogu ja Kultuurkapital) toetust loodame 2016. aastal
saada  samas  mahus  kui  2015.  Muude  tulude  all  on  plaanis  eelarve  tõus  15% seotuna  uue
liikmemaksusüsteemiga, mis rakendub 2016. aastast. Eelarve täitmises on muude tulude all rida
„muu“  planeeritust  suurem  seoses  Tallinna  linna  toetusega  jaht  Fortele  ning  ISAF  noorte
maailmameistrivõistluste  osavõtutasude  laekumisega  EJL-i,  mis  on  meie  poolt  ISAF-ile  edasi
kantud. Eelarve tervikuna on 2016. aastal 21% väiksem kui 2015. aasta planeeritud eelarve.

Tõnu Tõniste - meedisuhete ja sponsorluse alal on EJL-is inimene tööl,  aga ometi vastav rida
eelarves  väheneb.  Ilmselt  on  eelarve  pandud  kokku  konservatiivselt.  Kas  on  siiski  lootust
suurenemisele?

Ott Kallas – toome alati Liidupäevale konservatiivse eelarve. Kui konkreetseid kokkuleppeid pole,
siis vastavaid numbreid me eelarvesse sisse ei too. Sponsorluse osas eeldame, et koostöö jätkub
enam-vähem  samas  mahus  kui  seni.  Partnersuhete  juhi  osas  toon  välja,  et  meie  eelarves
sponsorluse maht kasvas 2015. aastal võrreldes algselt plaanituga. Talvisel perioodil on kindlasti
võimalik sponsorsuhetele rohkem keskenduda. 
Eelarve  kulude  poolel  on  tegevuskulude  all  noortespordi  toetus  Kultuuriministeeriumilt,  mida
alaliidud saavad reeglite kohaselt 75% ulatuses klubidele edasi kanda ja 25% ulatuses kasutada
liidu projektide ja koondise ning Akadeemia toetamiseks. Seni oleme EJL-is rakendanud suhet
95/5, kuid juhatuse ettepanek on, et edaspidi  oleks see suhe ka meil 75/25. Rahvusvaheliste
regattide toetuste all  on 2016. aastal  Eestis  toimuvad Zoom8 klassi  maailmameistrivõistlused,
Laser  Radial  klassi  U19  Euroopa  meistrivõistlused  ning  jääpurjetamise  noorte  ja  juunioride
maailmameistrivõistlused. Nimetatud võistlustel osalevad klassid on meie klassipoliitika püramiidi
osad, millest lähtuvalt nende regattide läbiviimist toetame. Lisaks toimuvad Eestis 2016 talisurfi
maailmameistrivõistlused, mis nimetatud püramiidi osaks pole ja seega eelarves ei kajastu. Küll
aga teeme omalt poolt pingutusi, et aidata saada selle võistluse korraldajatel toetust riigilt ja
fondidest. Suuri muudatusi tegevuskulude eelarves muus osas pole. Sihtotstarbeline toetus on
märgatavalt väiksem tulenevalt sellest, et riigi sihtotstarbelise toetuse maht on oluliselt väiksem.
Koondise  kuludes  sisaldub  sportlase  toetus,  mis  on  tulemuspõhine.  Kaks  sportlast  on  2016.
aastaks täitnud koondise  teise  taseme toetuse normi -  Deniss  Karpak ja  Ingrid Puusta,  kaks
paatkonda on täitnud kolmanda taseme kriteeruumi – Karl-Martin Rammo ning Marjaliisa ja Elise
Umb, noorte ja juunioride toetuse kriteeriumi on täitnud Keith Luur, Jakob Haud, Joosep Laus,
Rasmus Maalinn, Marie Pihlas, Melvin Aasav, Sten-Markus Andresson, Hugo Rasmus Vaino ja Uko
Rasmus Tiidemann ning avamerepurjetamise toetuse kriteeriumi on täitnud jaht Sugar 2. Need on
eelarvesse sisse arvatud vastavalt sportlase toetuse kriteeriumide juhendile. Treeneri toetuse real
sisalduvad Igor Trofymov ja Matthew Rickard. Eesti Olümpiakomitee olümpiaettevalmistustoetus
on sama summana nii kuludes kui tuludes. Purjetamise Akadeemia jaoks sisse kirjutatud summa
on osana sellest summast, millele tuleb sponsorlusi ja muid tulusid juurde leida, et projektiga
oleks võimalik alustada. Püsikuludes on vähenemine, kuna uute kaatrite sissemaksed on tehtud,
jäänud  on  vaid  igakuised  liisingmaksed,  kindlustused  ja  hooldused.  Meediakuludes  sisaldub
regattide filmimine. Püsikuludes suuri muudatusi eelarves pole. Tegevuskuludes on vähenemine
19%, koondise kuludes 36%, püsikuludes suurenemine 5%, eelarve on tervikuna 21% väiksem
kui 2015.

Tõnu Tõniste – liikmemaksu real on 2016. aastaks ette nähtud 2015. aastast suurem summa. Kas
seda maksu kogutakse klubide liikmetelt ja kas uus liikmemaksusüsteem on juba ära otsustatud? 

Ott Kallas - see otsus sai 2015 kevadisel Liidupäeval koos summadega paika. Rakendame uut
liikmemaksusüsteemi alates 1. jaanuarist 2016.

Tõnu Tõniste – klubid saavad alles hooaja lõpuks teada, kes reaalselt liikmemaksu maksis. Võib
juhtuda, et jaanuarikuu numbri alusel maksame rohkem ära kui meil hooajal tegelikult liikmeid
on.

Ott  Kallas  –  projekti  järgi  toimub  liikmeskonna  andmete  kogumine  ja  liikmemaksu  arvete
väljastamine jaanuaris. Arvestatud on sisse suurusjärgus 2000 füüsilist isikut läbi meie liikmete.
Kuni 18-aastased ja üle 65-aastased ei maksa liikmemaksu. 

Egon  Elstein  –  juba  2013  sügisesel  Liidupäeval  jagasime  infot,  et  võistluspurjetaja  litsents



rakendub 2015 kevadel ja uus liikmemaksusüsteem alates 2016. Purjetajad ei maksa otse liitu,
aga tekib uus süsteem, millejärgi klubi liikmemaks arvutatakse tema liikmete arvu põhjal,  á 10
eurot, välja arvatud kuni 18-aastased noored ja seeniorid.

Piret Salmistu – kas liikmemaksu number võetakse eelmise või jooksva aasta järgi?

Egon Elstein – liikmete arv deklareeritakse 1. jaanuari seisuga. Sellest tekib liikmemaksu suurus.
Makstakse hooaja jooksul. 

Jüri Sõber – noortespordi toetuse mudelit tahetakse muuta. Suhte 5%/95% asemel soovitakse
rakendada suhet 25%/75%. Meie klubis seda küsimust arutatud poleja seega ma klubiga läbi
rääkimata delegaadina täna otsustada ei saa.

Toomas Rammo – kas saan õigesti aru, et sportlase toetus olümpia-aastal väheneb, kuna meie
oma sisemised kriteeriumid on vähemal või rohkemal määral täitmata?

Ott  Kallas  –  meie  toetused EJL-i  omavahenditest  on kriteeriumide ja  juhendite  põhised.  Eesti
Olümpiakomitee toetused kujunevad hoopis teisiti. Olümpiakomitee toetus tõusis seoses Rammo
olümpianormi täitmisega järgmisest kuust märkimisväärselt ülespoole, D+ tasemele. EJL koondise
sportlaste  toetuse  kriteeriumid  on  tulemuspõhised,  vaatavad  ette  ja  määravad  vastavalt
tulemustasemele  toetuse ette  ära üheks,  kaheks või  kolmeks aastaks.  Kui vastavad vahendid
tekivad, siis suudame olla paindlikud ja juhatuse tasandil aidata Olümpiaks valmistumist.

Jüri Sõber - mida tähendab, et eelarve on esialgne?

Egon Elstein – lõplik eelarve kinnitatakse 2016 kevadisel Liidupäeval. Esialgne on eelarve seetõttu,
et täna meil ei ole teada riigi ega Eesti Olümpiakomitee eelarvest laekuvat summat. 

Ott Kallas - meil on tulupoole ära fikseerimiseks hetkel vähe lepinguid.

Mart Meiel – kas ennist teemaks olnud 25% puhul on võetud vastu juhatuse otsus, et vähendada
järgmiseks aastaks klubide tulupoolt noorte osas?  

Egon  –  selliselt  sõnastatud  punkti  ja  otsust  tehtud  ei  ole.  Antud  otsus  on  täna  esitletava
eelarveprojekti osa.

Mart  Meiel  –  seega  antud  eelarve  poolt  hääletades  kiidame  heaks,  et  noortespordi  toetust
vähendatakse?

Egon Elstein – jah.

Tõnu Tõniste – ettepanek on teha eelarve projektis korrektuur, et noorte tippspordi raha senist
proportsiooni ei muudeta, aga Akadeemia projektiga võiks siiski edasi minna. Akadeemia võiks
noortespordi rahastamissüsteemi sisse arvestada 2017. aastast.

Rein Ottoson – pooldan Toomas Tõniste ettepanekut.

Jüri Sõber – pooldan samuti Toomas Tõniste ettepanekut.

Egon Elstein – võimalik on panna otsustamisele kevadisele Liidupäevale proportsiooni muutmine.
Samas oleks see klubidele veelgi  järsem muudatus, kuna nende eelarved on siis  juba tehtud.
Samuti tähendab see tähendab raskusi Akadeemia käivitamisel.

Piret Salmistu – spordikoolid on praegu oma eelarved juba arvestanud senisest proportsioonist
tulenevate summade baasil.

Egon Elstein esitas Liidupäevale EJL-i juhatuse poolse ettepaneku Ott Kallase poolt Liidupäevale
esitletud EJL 2016. aasta esialgne eelarve kinnitada.



Ettepaneku poolt oli 5 delegaati.
Vastu oli 7 delegaati.

Juhatuse  poolt  Liidupäevale  kinnitamiseks  esitatud  EJL  2016.  aasta  esialgse  eelarve  projekt
heakskiitu ei leidnud.

Tõnu Tõniste – ettepanek on kinnitada EJL 2016. aasta esialgne eelarve, kus  noortespordi toetus
on arvestatud sama printsiibi järgi kui 2015.

Egon  Elstein  esitas  Liidupäevale  Tõnu  Tõniste  poolse  ettepaneku  kinnitada  EJL  2016.  aasta
esialgne eelarve juhatuse poolt välja pakutud kujul selle muudatusega, et  noortespordi toetust
eraldatakse sama printsiibi järgi kui 2015.

Ettepaneku poolt oli 9 delegaati.
Vastu oli 2 delegaati.
Erapooletu oli 1 delegaat.

Otsus: EJL-i 2016. aasta esialgne eelarve on Liidupäeva poolt kinnitatud.

3.  Andrus  Poksi  avaldus  EJL  juhatuse  liikme kohalt  tagasi  astumiseks  vastavalt  EJL  põhikirja
punktile  9.7.,  seoses  tema  Rio  de  Janeiro  Olümpiamängude  rahvusvahelise  žürii  liikmeks
kinnitamisega ISAF-i poolt

Egon Elstein – Andrus Poksi on esitanud Liidupäevale sooviavalduse EJL  juhatuse liikme kohalt
tagasi  astumiseks  vastavalt  EJL  põhikirja  punktile  9.7.,  seoses  tema  Rio  de  Janeiro
Olümpiamängude rahvusvahelise žürii liikmeks kinnitamisega ISAF-i poolt. Liidupäev on Andrus
Poksi EJL juhatuse liikmeks valinud ja seega saab teda ka antud ametikohalt vabastada. ISAF-is
on loodud komitee, kes tegeleb huvide konflikti vältimisega ja võistlusametnikel, kes on ametis
Olümpiamängudel ja teistel tiitlivõistlustel, on keelatud olla tegev rahvuslike alaliitude juhatustes
ja büroodes. Andrus Poksi  puhul oleks seega tegemist huvide konfliktiga. Kuna Andrus soovib
kohtunikutööd teha, siis on ta esitanud Liidupäevale antud avalduse. 

Piret Salmistu – kas juhatus jätkab kuueliikmelisena oma volituste lõpuni?

Egon Elstein - juhatus on arutanud, kas valida Andrus Poksi  asemele uus juhatuse liige, kuid
leidsime, et see pole vajalik, kuna praegusel juhatuse koosseisul on jäänud ametis olla vaid aasta
ning võime selle aja töötada ka kuueliikmelisena.

Egon Elstein esitas Liidupäevale ettepaneku Andrus Poksi vastavalt tema poolt esitatud avaldusele
EJL juhatuse liikme kohalt vabastada.

Ettepaneku poolt oli 19 delegaati.
Vastu oli 0 delegaati.

Otsus: Andrus Poksi on vabastatud EJL juhatuse liikme kohalt alates 24.11.2015.

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

Liidupäev lõppes kell 18:40

Protokollis: Riina Ramst

Egon Elstein
Eesti Jahtklubide Liidu president 


