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Päevakord:
1. Kokkuvõte juhatuse 4 aasta tööst aastatel 2013-2016
2. 2016.  aasta  eelarve  täitmine  ning  2017.  aasta  tegevuskava  ja  esialgse  eelarve

kinnitamine
3. Juhatuse kandidaatide esitlemine ja juhatuse valimine

EJL president Egon Elstein esitas EJL juhatuse poolt ettepaneku valida Liidupäeva juhatajaks
Egon Elstein, protokollijaks EJL peasekretäri assistent Riina Ramst ja häältelugemiskomisjoni
liikmeteks Andres Laul ja Raul Kalep.

Ettepanek kiideti heaks.

Egon Elstein tutvustas Liidupäeva päevakorda.

1. Kokkuvõte juhatuse 4 aasta tööst aastatel 2013-2016

Egon Elstein andis ülevaate juhatuse tööst.
Juhatus  on  töötanud  regulaarselt  ning  tänase  seisuga  on  2016.  aastal  peetud  kokku  12
koosolekut.  Juhatuse  tegevuse  aluseks  on  2013.  aastal  kinnitatud  EJL  arengustrateegia.
Juhatus alustas seitsmeliikmelisena, kuid Andrus Poksi juhatuse liikme kohalt lahkumise järel
on töötanud 2016. aastal kuueliikmelisena.
EJL liikmeskonda astus märtsikuus Narva Purjespordi- ja Jahtklubi ning meie liikmete hulgast
lahkusid tänavu Toila Sadama Jahtklubi ja Noorte Mereklubi Vigri. Lahkumise põhjusteks olid
klubides reaalse tegevuse mitte toimumine ja liikmemaksuvõlad EJL ees. Praegu on liidul 34
liiget.
EJL büroos on täna tööl kaks inimest - peasekretär ja assistent. Kevadeni oli lisaks tööl poole
kohaga partnersuhete juht, kes maikuust ametist lahkus. Kogemuse põhjal mõistsime, et poole
kohaga partnersuhete juhi töö ei ole see, mida me vajame, aga etteheiteid meil ametis olnud
inimesele pole. Ootasime partnersuhete juhilt eelkõige sponsorraha toomist. Tema initsiatiivil
sai  alguse  pop-up  merekooli  Meresõber  projekt,  et  purjetamist  propageerida  ja  noori
purjetamise juurde tuua, milliseid eesmärke projekt ka täitis. Riik toetas Meresõbra projekti 30
000 euroga, samuti toetasid seda kohalikud omavalitsused, kus merekool töötas ja purjetamist
tutvustati, tähtsustades purjetamist kui spordiala ja vaba aja viitmise võimalust. Samuti oli
projektil  paar  eraettevõttest  sponsorit.  Allkirjastamisel  on  leping  EV100-ga,  kes  on  valmis
projekti  veel  järgmised  kaks  aastat  30  000  euroga  aastas  rahastama.  Juuni  lõpuni  oli
projektipõhiselt ametis ka spordidirektor. Tema lepingu lõpptähtaeg oli  septembri lõpp, kuid
saades  teada,  et  projekti  sealt  edasi  ei  jätkata,  otsustas  ta  lahkumisavalduse  juba varem
esitada. Praegu näeme, et liidu eesmärkide täitmiseks on meil turundus- ja sponsorsuhete juhi
näol siiski vaja juurde kolmandat inimest ning homme ongi meil plaanis kohtumised kolme
kandidaadiga.
EJL  juures  töötab  kokku  seitse  komisjoni:  arenduskomisjon,  avamere  komisjon,  tehniline
komisjon,  treenerite  komisjon,  võistlusametnike  komisjon,  treenerite  kutsekomisjon  ja
võistlusametnike atesteerimise komisjon. Komisjonid käivad koos regulaarselt ja teevad ära
suure töö, valmistades ette otsuste ettepanekuid juhatusele.
Kehtivaid võistlusametniku litsentse on Eestis praegu kõigis kategooriates kokku 57. Treenerite
kutsekomisjon  käib  regulaarselt  koos  kaks  korda  aastas  ning  hetkel  on  atesteeritud
purjetamistreenereid meil 32.
Aasta  tähtsündmuseks  olid  Rio  de  Janeiro  Olümpiamängud,  kus  Eesti  oli  esindatud  viie
purjetajaga. Sportlased ja taustajõud küll kõigi tulemuste üle ei rõõmusta, küll aga oleme väga
rõõmsad  Ingrid  Puusta  11.  koha  üle.  Nüüd  algab  valmistumine  järgmiseks  OM-iks,  kust
loodame paremaid tulemusi.



Teist aastat järjest toimus EJL Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sari, mis hõlmas 11 regatti ja
16 klassi. Sari viidi teist aastat läbi formaadis, kus fliidisõidud peeti merel ja finaalsõidud kalda
lähedal professionaalsete kommentaatorite selgituste saatel, muutes need lihtsasti jälgitavaks.
Meil on Eesti Meediaga leping, mille tulemusel sai võistlusi Postimees Online's jälgida ja hooaja
lõpupoole kasvasid vaatajaandmed juba väga tubliks - Tallinna Nädala regatil jälgis finaalsõite
üle 1400 aparaadi. Novembri alguses toimunud World Sailing aastakonverentsil oli muuhulgas
arutusel purjetamise arendamine.  World Sailing komisjonil  on ülesanne leida finaalsõitudele
formaat, mis aitaks need võimalikult nähtavaks teha. Andrus Poksi abil oleme edastanud neile
info,  kuidas  finaalsõite  Eestis  tehakse  ja  meie  formaadist  on  saanud  eeskuju  maailma
purjetamisele.
EJL Avamerepurjetamise Eesti Karikas toimus teist aastat uues formaadis ja kõik plaanis olnud
regatid viidi läbi. Sarja lipulaevaks olev Muhu Väina regatt läks hästi korda ja selle eest suur
tänu  korraldajatele  Kalev  Jahtklubile,  Pärnu  Jahtklubile  ja  Saaremaa  Merispordi  Seltsile.
Tegemist pole lihtsa regatiga – tuleb mööda sadamaid ringi sõita ja korraldada nii võidusõite
kui sotsiaalset poolt.
Eestis tomusid sel hooaja neljad rahvusvahelised tiitlivõistlused. Veebruaris peeti Võrtsjärvel
talisurfi maailmameistrivõistlused ning Ice-Optimist klassi ja DN klassi juunioride MM, augustis
Saaremaal  Zoom8  klassi  MM  ning  Tallinnas  Laser  Radial  klassi  juunioride  Euroopa
meistrivõistlused. Kõik nimetatud võistlused olid väga kõrgetasemeliselt korraldatud. Avaldame
tänu korraldajatele – Kalev Allikveerile koostöös Eesti Purjelaualiiduga, Eesti Jääpurjetamise
Liidule, Saaremaa Merispordi Seltsile ja Kalev Jahtklubile.
Hooaja jooksul saavutati palju edukaid sportlikke tulemusi. Talisurfi MM-il võitsid eestlased ühe
kulla, kolm hõbedat ja kaks pronksi. Noorte ja juunioride jääpurjetamise MM-il tulid DN klassis
Pärnu Jahtklubist Rasmus Maalinnale kuld ja tüdrukute arvestuses Johanna Saarekesele hõbe
ning  Saaremaa  Merispordi  Seltsist  Kevin  Grassile  hõbe,  Ice-Optimist  klassis  Saaremaa
Merispordi  Seltsist  Daniel  Rüütelile  kuld  ja  Tallinna  Jahtklubist  Sten-Markus  Andressonile
pronks. Täiskasvanute Monotüüp-XV klassis saavutasid Ott ja Juhan Kolk EM-il  kulla ja DN
klassi MM-il Vaiko Vooremaa pronksi.
Avamerepurjetamise tiitlivõistlustel käijatest sai Katariina II EM-il teise ja Sugar 2 kolmanda
koha. Match Race purjetajad võitsid Euroopa meistrivõistlustel Mati Sepa käe all hõbemedali
ning Match Race maailma rankingus on Mati Sepp 11. kohal. Kokku on edetabelis pea 1400
purjetajat  ning konkurents  eesotsas  on väga tihe.  Formula  18  katamaraanide EM-i  võitsid
seenioride arvestuses Andres Laul ja Ain Roosma. Lenny võistkonna liikmed saavutasid Melges
24 EM-il amatööride seas teise ja üldarvestuses viienda koha, mis on väga tubli tulemus, kui
stardis on 80 paati 18 riigist. Häid tulemusi ja kohti oli meie purjetajatel loomulikult veelgi ja
parimaid autasustame sel reedel hooaja lõpupeol Tallink Spa & Conference Hotel'is.
Aasta alguses saime uudistest teada, et poliitikute poolt antav katuseraha spordile jagatakse
laiali sidemete või muude teenete alusel. EJL-ile ei olnud sellest rahast midagi ette nähtud.
Võtsime oma juhatuse kokku ja arutasime, mida teha, et rahastatavate alaliitude nimekirja
saada või  antud süsteemile  üldse  vastu hakata.  Kõik juhatuse liikmed olid  ühte  meelt,  et
üritame süsteemile vastu hakata. Meie saatust ja seisukohti jagasid ka mitmed teised alaliidud.
Täna  on  meil  teadmine,  et  algaval  aastal  enam  sel  moel  spordile  raha  ei  eraldata  ning
spordialaliitude vahel jagatakse ühtlasi täiendavalt varasema perioodi eest laiali 1 miljon eurot.
Kogu  riiklik  spordi  rahastamise  süsteem tehti  ringi  ja  selle  aluskriteeriume  muudeti.  Meie
seisukoht  on,  et  spordi  rahastamiseks peavad olema paigas kindlad kriteeriumid ja  see ei
peaks  toimuma  isiklike  sidemete  alusel.  Olime  muudatuste  algatajad,  kuid  ühel  hetkel
avastasime,  et  meile  algselt  planeeritud  rahasummad  hakkasid  oluliselt  vähenema.
Süvenesime protsessi veelgi põhjalikumalt ja saime teada, et Kultuuriministeerium jagab raha
kolme gruppi jaotuvate alaliitude vahel. Üle 60% summast jagatakse alaliitudele, kes tegelavad
olümpiaspordiga. Teine grupp on pallimängud ja kolmas miitteolümpiaalad. Selgus, et EJL on
ainulaadne alaliit - kuulume põhimõtteliselt esimesse gruppi, kus olevates teistes alaliitudes
peamiselt tegeldaksegi olümpiaspordiga, aga EJL-is tegeldakse olümpiaspordiga vaid 30% ja
mitteolümpiaspordiga (avamerepurjetamine, kiiljahid, surf, jääpurjetamine jne) 70% ulatuses.
Alustasime oma olukorra selgitamiseks läbirääkimisi Kultuuriministeeriumiga ja pöördusime ka
Eesti Olümpiakomitee poole, kelle asepresident Tõnu Tõniste meid väga palju ka aitas. Nii EOK
kui  ministeerium mõistsid olukorda ja  meie osas lubati  eraldi  komisjoni  otsus vastu võtta.
Lõplikke  numbreid  me  täna  aga  siiski  ei  tea  ja  oleme  eelarvesse  planeerinud  eeldatavad
summad. Loodetavasti selgub täpsem seis  lähinädalatel.
Vahva sündmus aasta esimeses pooles oli EOK presidendi valimised. Tõnu Tõniste oli valmis



EOK presidendiks kandideerima ning püüdsime talle  selles protsessis  omaltpoolt  abiks olla.
Presidendi ametit küll saada ei õnnestunud, aga asepresidendi amet on igati väärt saavutus ja
tagasiside põhjal on Tõnu üks töökamaid EOK asepresidente. On hea, et purjetajate hääl on
tippu välja kuulda.
2016 oli merekultuuriaasta. Meil on hea meel, et riik mereteemat väärtustab. Üritusi oli aasta
läbi  palju  ja  EJL  oli  aktiivselt  projekti  kaasatud  -  selle  raames  sündis  pop-up  merekool
Meresõber ehk mööda Eestit ringi sõitnud konteiner, kus on sees purjekas, aerulaud, kajakk ja
kite.  Meresõber  alustas  Narvast,  koostöö  sealsete  ringkondadega  oli  väga  hea ning  Narva
Purjespordi-  ja  Jahtklubi  on  ka  meie  liikmeks  astunud.  Üks  noormees  Narvast  oli  suvel
Tallinnas ka treenerikoolituse raames praktikat saamas. Narva on suuruselt Eesti kolmas linn,
seal saab kenasti  purjetada veehoidlal  ning soovime Narva Purjespordi-  ja  Jahtklubile  ning
sealsele purjetamisele abi osutada ja nõu anda. Lisaks Narvale käis Meresõber veel Pärnus,
Tallinnas,  Tartus,  Haapsalus,  Kuressaares  ja  Lohusalus.  Tallinnas  oli  asukoha  valik
ebaõnnestunud, kuid mujal õnnestus see hästi. Me küll ei tea, kui palju projektis osalenutest
päriselt purjetamise juurde tuleb, kuid kokku käis sealt läbi 900 last.
2016. aastal sai algatatud Purjetamise Akadeemia projekt, mille idee sündis küll juba 2015
kevadel. Töökorras projekt veel pole, sellega on vaja kõvasti edasi tegeleda ja teiste hulgas on
meile selle juures suureks abiks Rein Ottoson. Usume, et asi läheb ilusasti käima ja see on üks
meie  järgmise aasta  olulisemaid  tegevusi.  Praegu juba on kaks noort,  üks Pärnust  ja  üks
Saaremaalt,  Audenteses  õppimas  ja  osalevad  Rein  Ottosoni  Purjespordikoolis
purjetamistreeningutes.  Neil  on  võimalus  tipp-purjetamisse  jõuda,  kui  nad  tublisti  trenni
teevad. Pärnus ja Saaremaal oleks neil keeruline nii kaugele edeneda.
Ära märkimist väärivad Ingrid Puusta Läänemere ületus purjelaual ja võidu sõitmine jahiga
Premium. Need väga vahvad algatused tõid alale juurde promo ja meediakajastust ning Ingrid
on teistele sportlastele suurepärane eeskuju.
World  Sailing  aastakoosolek  toimus  4.-13.  novembril  Hispaanias  Barcelonas  ning  Eestist
osalesid  seal  Ott  Kallas  EJL-i  esindajana,  Andrus  Poksi,  Veiko  Rosme  ja  Agnes  Lill
võistlusametnikena ning Külli Haav, kes esines parapurjetamise teemal ettekandega. Käisin ka
ise aastakoosolekul kohal ning võib öelda, et see oli viimase kümne aasta kõige asjalikum ja
kõige paremini korraldatud World Sailing aastakoosolek.
Purjetamise toetajaid on palju, ka jahtklubidel, jahtidel, võistkondadel on omad sponsorid. EJL-
il  on lepingud Vopak E.O.S.-i,  Liviko, Mateki,  LTT, NG Investeeringute,  Marinepooli  ja Eesti
Meediaga, keda kõiki soovime väga tänada.
Tahaksin tänada ka täna ametist lahkuva juhatuse koosseisu liikmeid - Jüri Käo, Egon Mats,
Triin  Sepp,  Arnout  Lugtmeijer,  Toomas  Tõniste,  kes  on  lisaks  oma  ajale  panustanud  ka
materiaalseid  vahendeid  purjetamise  arengusse.  Suur  tänu  EJL  komisjonide  juhtidele  ja
liikmetele, kelle töö käib vabast ajast. Ilma võistlusametnike ja treeneriteta ei ole purjetajatel
vee peal palju teha. Suur tänu ka meie büroole koosseisus peasekretär Ott Kallas ja assistent
Riina Ramst.
Purjetamishooaja lõpetab Eesti Jahtklubide Liit pidulikult 25. novembril kell 19 Tallink Spa &
Conference hotelli restoranis Nero.

Egon Elstein andis delegaatidele sõna küsimuste esitamiseks.

Rein Ottoson – kas on tagasidet  Meresõbra projekti  osas, kui  palju rahvast  sellest  läbi  on
käinud? Propaganda on tore, aga palju neist inimestest on reaalselt purjetamisse tulnud?

Egon Elstein – seda me paraku ei tea. Tegemist on pilootprojektiga. Analüüsisime, mida saaks
edaspidi paremini teha. Ants Haavel teeb oma RS paatidega sarnast projekti, käies nendega
Eesti eri kohtades. Plaan on temaga koostööd teha - Meresõbra konteinerile võiks samasse
kohta nädala pärast järgneda Ants Haavel oma paatidega. Kindlasti kõik osalejad ei hakka
purjetamas käima,  aga paljud saavad ära proovida,  kas  ala  sobib  neile.  Tahame tegevust
rohkem eesmärgistada  -  anda  osalejatele  infot,  kuhu  nad  saavad  edasi  minna,  et  alaga
tegeleda  ja  ühtlasi  on  mõistlik  käia  kohtades,  kus  purjespordikool  on  ligidal.  Üks  asi  on
Meresõber kui  konkreetne projekt,  teine aga see, et soovime, et riigil  kui  rahastajal  oleks
püsivalt vastav rida eelarves, et harjutaks purjetamist iga-aastaselt toetama.

Rein  Ottoson  –  Meresõbrale  on  eelarves  üpris  suur  summa.  Neile,  kes  juba  purjetamist
armastavad ja sellega tegelevad, kulutame 65 000 eurot, nii-öelda tasuta lõunaid aga pakume
45 000 euro eest. Meresõbra projektis on kasutusel kõige moodsam varustus. Kui laps saab



hiljem teada, et purjespordikoolides polegi nii ilusad paadid ja tuleb maksta õppetasu 60 eurot
kuus, siis see on neile pettumus. Kursustel käivad ju teadupärast tasuta lõunate armastajad.
Inimesed,  kes  Meresõbra  projektiga  tegelevad,  peaksid  klubidega  suhtlema  ja  tegema
koostööd, kasutamaks riigi raha nii, et klubid ja koolid saaksid sellest osa endale. Kasutegur on
sel juhul suurem. Kokkuvõttes need 900 last ju purjetamiskoolidesse ei jõua. Samuti võiks
Meresõbra  projektis  osalenutele  panna  kohustuse  teatada,  kas  nad  hakkavad  üldse  edasi
purjetamisega tegelema.

Egon Elstein – ei usu, et see on mahavisatud raha. Tegemist on meie kommuunist väljastpoolt
tulnud rahaga, mida me ei oleks üldse saanud, kui poleks antud projekti ellu viinud. Ka siis, kui
tipp-purjetamisse neist 900 lapsest ükski ei jõua, ei saa ikkagi öelda, et tegemist on raisatud
rahaga. Kohalikud omavalitsused toetasid projekti samuti ilma kõhklemata suurte summadega.
Siin on mitte ainult laste treenimise vaid ka ühiskonna treenimise aspekt. Järgmine samm ongi
koostöö klubide ja purjespordikoolidega, et mitte konkureerida, vaid üksteist täiendada.

Priit  Rüütel  –  ka  minu  trennist  osales  Meresõbra  koolitusel  paar  last  ja  nad  olid  väga
vaimustuses.  Küsimus  on  sõpruses  merega,  pilt  on  palju  laiem  kui  ainult  purjetamine.
Haapsalus kohalik omavalitsus toetas projekti ja kohalikud lapsed said sellest osa võtta.

Egon Elstein – käidi merel, lapsi osales palju, riik ja kohalikud omvalitsused pidasid projekti
oluliseks.

Rein  Ottoson  –  samas  lapsed,  kes  on  juba  aastaid  purjetamas  käinud,  teevad  seda
lapsevanema  rahakoti  peal.  Vaid  osad  kohalikud  omavalitsused  annavad  pearaha.  Eesti
Meistrivõistluste sarjas võistlejatel on palju kulusid - võistluslitsents, kindlustus, stardimaks.
Purjetamise propageerimine on tore, aga raha tuleks suunata ka neile, kes on oma käe juba
purjetamisele andnud.

Egon Elstein – saame seda teha raha andja aktsepteeritavates piirides. Järgmisel aastal ongi
plaanis rohkem koostööd.

2. 2016. aasta eelarve täitmine ning 2017. aasta tegevuskava ja esialgse eelarve kinnitamine

Egon  Elstein  andis  EJL  2016.  aasta  eelarve  täitmise  tutvustamiseks  sõna  peasekretär  Ott
Kallasele.

Ott Kallas - minu jaoks oli käesoleval aastal kõige põhilisem üritus olümpiaregatil osalemine, mis
hoidis  terve  hooaja  püsivalt  liikumises  ja  oli  ühtlasi  nelja  aasta  töö  kulminatsioon  ning
energiaallikas, andes ka uusi mõtteid tulevikuks. See oli vahva üritus ning tahan tänada kõiki Rio
de Janeiro olümpiatiimi kuulunud purjetajaid ja treenereid. Meil oli hea koostöö ja tulin Olümpialt
tagasi rõõmsana. Samuti tahan tänada kõiki inimesi, kes Eestis olles aitasid hoida regatti elavana
nii telekanalite juures kommentaatoritena kui „Eesti purjetajad Rios” Facebooki lehel, kus jooksid
pidevalt päevakajaline informatsioon ja fotod Riost kohapealt. Sportlikud tulemused ei olnud päris
sellised  nagu  ootasime,  aga  lõppkokkuvõttes  tulime  auga  välja  ja  väikese  riigi  kohta  olid
tulemused siiski head. Saime väga head promo Eesti meedias ning nii sportlased kui treenerid
tulid selleks kohapeal materjali tekitamisega hästi kaasa. Võistkonna juhina oli mul Riost tagasi
tulles parem tunne kui Londoni OM-ilt naastes.
Eelarve täitmist puudutavad materjalid said EJL liikmetele reedel välja saadetud. Riigi toetuse osa
on eelarve täitmises vastav planeeritule.  EOK toetuste  osa on olnud plaanitust  suurem, kuna
tegime EJL-i poolt palju logistilist tööd OM-il osalemiseks ja EOK toetas meid nende tegevuste
katmisel.  Sponsorlustoetustest  on  osad  veel  laekumata  ning  Tallinna  Sadama  ja  Eesti  Lootsi
toetusi sel aastal üldse ei tule. Mõlemad küll soovivad meid toetada, aga sellele on takistused
Rahandusministeeriumi ja riigi tasandil. Tallinna Sadam oli huvitatud jätkama Purjetamise Eesti
Meistrivõistluste sarja peatoetajana, aga kahjuks polnud see reaalne neist sõltumatutel asjaoludel.
Muudes  tuludes  on  mõõdukirju  planeeritust  rohkem  ostetud.  Lisandunud  on  regattide
osavõtutasud,  kuna  saime  kevadel  tööle  oma  kodulehe  kaudu  regattidele  registreerimise
süsteemi. Tallinn Race'i tulusid ega ka vastavaid kulusid eelarve täitmises pole, kuna Tallinna linn
toetas  meid  küll  suurelt,  aga  summaga,  kuhu  pidi  mahtuma  ka  käibemaks.  EJL  on
käibemaksukohuslane ja poleks suutnud sellise summaga regatti ära pidada. Eesti 470 Klassiliit



seevastu oli mitte käibemaksukohuslasena regati korraldamisel efektiivne partner linnale. Regatt
ise sai sisuliselt läbi viidud nagu varem.
Kulude poolel  on noortespordi  toetuse väljamakseid veel  klubidele  teha.  Kuludesse on samuti
lisandunud regattide osavõtutasud, mille oleme korraldajatele edasi kandnud. Koondise osas on
EOK  OM-toetuse  rida  suurem,  seoses  olümpiaregatil  osalemisega  ja  seal  logistikakulude
katmisega. Püsikulude osas on pangakuludes suurenemine seoses pangalinkide kasutamisega EJL
veebipoes, kuhu oleme peale regattide osavõtutasude lisanud ka muid tooteid. Veebipoe loomine
on aidanud büroo administratiivset koormust märkimisväärselt  vähendada. Reklaamiteenuse ja
palga all on spordidirektoriga seotud kulud, mis on planeeritust väiksemad tema otsuse tõttu mitu
kuud enne lepingu tähtaega ametist lahkuda.

Egon Elstein andis delegaatidele sõna küsimuste esitamiseks.

Ants Väinsalu – kas on plaanis järgmisel aastal võistluslitsentsi tasu tõsta?

Ott Kallas – ei ole plaanis.

Egon Elstein – seoses täna toimuvate uue juhatuse valimistega ei ole praegusel juhatusel võimalik
palju asju 2017. aasta osas välja lubada. Igal juhul toimub uue EJL arengustrateegia koostamine
uue juhatuse poolt koostöös liidu liikmete ja bürooga järgmiseks neljaks aastaks, kuna praegune
strateegia lõppeb 2016. aastaga ära. Kindlasti toimuvad 2017 kõik Eesti regatid ning EJL egiidi all
peetavad  regatid  said  täna  juhatuse  koosolekul  kalendrisse  ka  ära  kinnitatud.  Jätkatakse
Purjetamise Akadeemia teemaga, samuti  on plaanis korraldada aprillis  2017 teine Purjetamise
Kongress.  Eestis  toimuvatest  rahvusvahelistest  regattidest  on kinnitatud Pärnu Jahtklubi  poolt
korraldatavad  Põhjamaade  noorte  meistrivõistlused.  Taolisele  minimaalsele  plaanile  vastab  ka
2017.  aasta  esialgse  eelarve  projekt,  mida  maikuu  Liidupäeval  korrigeeritakse,  kui  on  juba
täpsemalt teada ka riigipoolsed ja muud toetused.

Egon Elstein andis EJL 2017. aasta esialgse eelarve tutvustamiseks sõna Ott Kallasele.

Ott  Kallas  –  2017.  aasta  esialgse  eelarve  projekt  koos  seletuskirjaga  on  samuti  reedel  EJL
liikmetele välja saadetud. Eelarve projektis saame riigi toetuse osas teha vaid prognoosi. Oleme
uue toetuste korra osas Kultuuriministeeriumiga palju vaielnud ja teinud ettepanekuid, mis ilmselt
tulevad  lõplikku  toetamise  korda  sisse.  See,  et  meid  käsitletaks  nii  olümpia-  kui
mitteolümpiaalana,  2017.  aastal  ilmselt  ei  realiseeru.  Võimalik,  et  saame  lisatoetust  vastava
komisjoni  eriotsusega,  aga  seda  me  kindlalt  veel  ei  tea  ja  oleme  seega  eelarve  projekti
koostamisel  praeguse  toetamise  korra  projekti  põhjal  lähenenud  konservatiivselt.  Alaliidu
tegevustoetus ja noortespordi toetus on kokku 140 000 eurot, mis on 11%-line tõus võrreldes
2016. aastaga. EOK toetused peaksid vähenema 32% seoses sellega, et 2017 on mitte olümpia-
aasta ehk olümpiatsükli esimene aasta ja puuduvad kulud seoses olümpiaregatil osalemisega. EOK
on  muutnud  oma  toetuste  süsteemi  ja  Deniss  Karpak,  kes  enne  oli  C-kategooria
tulemuskriteeriumi  täitnud  sportlaste  seas  ja  suhteliselt  suurelt  toetatav,  on  oma  tänaste
tulemustega  ja  kriteeriumide  tõstmise  järel  koos  Karl-Martin  Rammo,  Ingrid  Puusta,  Kätlin
Tammiste  ja  Anna  Maria  Seppaga  C-taseme  lootustandvate  sportlaste  kategoorias,  kes  pole
tulemuskriteeriumit  täitnud.  Läbi  EOK on  ette  näha  tulu  ka  noorte  spordikoolituseks,  mis  on
mõeldud kahe Audenteses õppiva sportlase  kulude katmiseks.  EOK poolt  pole  enam alaliidule
laekuvat vanemtreeneri toetust, vaid selle asemel Deniss Karpaki, Ingrid Puusta ja Karl-Martin
Rammo isiklike  treenerite  toetused,  vastavalt  EOK  uuele  OM-ettevalmistustoetuse  süsteemile.
Sponsorlustoetuste  osas  näeme  hetkel  46%-list  langust.  Õnneks  on  mitmed  senised  suured
toetajad  kinnitanud  oma  jätkamist.  Üks  senine  suur  toetus  oli  spordidirektori  ametikoha
finantseerimisega seotud ja sellist kulu ega tulu meil enam pole. Fondide osas eeldame sama
suurt toetust kui 2016. aastal. Purjetamise Akadeemial on päris suur eelarve ning selle täitmiseks
on  pooles  mahus  ette  näha  sponsortoetust.  Muude  tulude  osas  näeme  29%-list  tõusu.
Suurenenud on trükiste tulud (2017 anname välja uue Purjetamise Võistlusreeglite raamatu ja
eeldame,  et  seda  ostetakse  ligikaudu  100  eksemplari).  2016.  aasta  eelarvesse  ei  olnud
planeeritud regattide  osavõtutasude  läbi  liidu  kandmist,  mis  2017. aastal  on  eelarvesse  sisse
pandud ja jätkub käesoleva aastaga samal viisil. 
Tegevuskulude  osas  on  2%-line  vähenemine  seoses  väiksema  arvu  rahvusvaheliste
tiitlivõistlustega,  mida  oma  eelarvest  toetame.  2017  toetame  vaid  noorte  Põhjamaade



meistrivõistluste  läbiviimist.  Eelarves  on  planeeritud  Purjetamise  Võistlusreeglite  raamatu
väljaandmise  kulud,  samuti  sisalduvad  eelarves  Purjetamise  Eesti  Meistrivõistluste  regattide
osavõtutasud. Koondise kulud vähenevad nii seoses EOK-st laekuvate tulude vähenemisega kui
sellega, et osaliselt on koondise treeninglaagrite korraldamisega ja võistlustel osalemisega seotud
tegevused  ja  kulud  suunatud  Purjetamise  Akadeemia  alla.  Purjetamise  Akadeemia  kuludes
sisalduvad treenerite palgad, treeneripaadid, kütusekulud, välisregattidel osalemine, paatide kulu,
talvelaagrid.  Spordidirektori  ametikoha  kadumisega  seoses  palgakulud  vähenevad  22%,  aga
samas  on  neis  kuludes  suurenemine  seoses  turundus-  ja  sponsorsuhete  juhi  palkamisega,
eesmärgiga tulevikus liidu tulude mahtu kasvatada.

Egon Elstein andis delegaatidele sõna küsimuste esitamiseks.

Tõnu Tõniste – Purjetamise Akadeemial tulude pooles moodustab palju sponsorlus, omavalitsus.
Kui  paindlik  see  asi  on  -  kas  kulud,  mis  on  planeeritud  (näiteks  treenerite  palgad  nendega
sõlmitavate lepingute alusel), kindlasti tehakse, ka siis kui tulu pool kokku ei tule?

Ott Kallas – enne pikemate ja numbriliselt suuremate lepingute sõlmimist peame olema selgelt
kindlad. Huupi ei saa tegutseda, aga meil on olnud eeljutte ja on lootust saada tulud kokku. See
on oluline projekt,  millega oleme sisulise poole pealt  suhteliselt  aeglaselt  liikunud, aga sellest
hetkest, kui mina töögruppi vean ehk alates spordidirektori ametist lahkumisest, olen püüdnud
klubide  ja  võtmeisikutega asju  arutada ja  neid  kaasata.  Põhiaur  läks  sel  aastal  siiski  Riosse.
Püüame teha hästi, aga mitte liialt rabeleda. Plaanime liikuda sellises rütmis, et kõigepealt saada
kokku seltskond, kelle jaoks Akadeemia mõeldud on, ja tulude pool klaariks, siis alles hakkame
kulutama.

Egon Elstein – Vopak E.O.S.-iga on olnud arutamisel Akadeemia teema. Enne ei teki kulusid, kui
on tulud ja enne me ei anna stardipauku, kui ei ole partnerit.

Arvet Tetsmann – kuhu noortespordi toetuse 25%-line osa  täpselt läheb? Kulude poolelt ei loe
seda välja.

Ott Kallas – muudatus on 20%. Nagu kevadisel Liidupäeval kokku lepitud, läksime üle süsteemile,
et senise 95% asemel, mis läks klubidesse, läheb nüüd 75% klubidesse ja ülejäänu on plaanis
Akadeemia heaks rakendada.

Arvet Tetsmann – Akadeemia kuludest ei loe seda välja. Mitu treenerit on Akadeemiasse mõeldud
ja kui suur nende töötasu hakkab olema? Töötasudeks on eelarves päris suur summa ette nähtud.

Ott Kallas – seal on arvestatud neli treenerit palgafondiga 2000 eurot kuus, terveks aastaks.

Priit Rüütel – praegu on neli treenerit ja saan aru, et kaks sportlast on Akadeemiaga seotud. Kas
kogu maht on nende kahe sportlasega tegelemiseks?

Ott Kallas – praegu on Audentesesse tulnud kaks noort Akadeemia projekti raames õppima. Rein
Ottosoniga sõlmitud kokkuleppe alusel  purjetavad nad sügisest Rein Ottosoni Purjespordikoolis
Raivo Randmäe treeninggrupis. Nemad kaks on ülejäänud tervikust üks väike osa. Projekti alla
käib kolm sektsiooni: surf, ühepaadid ja kahepaadid. Õpilaste arvuks on arvestatud ligikaudu 20.
Tegevusgrupp  on  oluliselt  väiksem  kui  täna  klubides,  aga  peaks  olema  sellevõrra  rohkem
tulemusele fokusseeritud.

Kalev Vapper - kas on selge, kus Akadeemia hakkab füüsiliselt paiknema?

Ott Kallas – plaani kohaselt esialgu nendes baasides, kus vastav treener ja lõviosa grupist täna
tegutsevad. Uut asukohta praegu ei genereeri.

Ants Väinsalu – kas koondise ja Akadeemia vahel on mingi piir, mingi eristav kriteerium? Pean just
silmas koondise laagrite rahastamisel Akadeemia rahast.

Ott Kallas – pigem hakkab tegevus olema Akadeemia ja sealsete treenerite käe all.  Koondise



laagrid meil täna reaalselt ei tööta ja rahastame olümpiasportlaste projekttegevusi, kes tegelikult
organiseerivad oma rida ise. Lisaks on olnud lühikeste projektidena klassitreeningud. Nende osas
on olnud erinevat tagasisidet – mõne arvates väga head, mõne arvates raha raiskamine. 

Ants Väinsalu – kas Akadeemia õpilased pole siis koondis?

Egon Elstein – Akadeemia õpilased on kõik koondises.

Ants Väinsalu – kuidas rahastatakse siis olümpiapurjetajaid, näiteks Rammot ja Karpaki? Nemad
ei ole Akadeemias?

Ott Kallas – meil on olemas eraldi tulemuspõhised kriteeriumid nende rahastamiseks. Sportlaste
isiklikud toetused, mis tulevad nii EOK-st kui meie enda eelarvest, on alles.

Ants Väinsalu – Akadeemia õpilastele tekitatakse treeninglaagrid kohapeal ja koondises vaatab
igaüks ise, kus ta saab treenida. Kas poles mõttekas rahastada koondise treeninguid? Akadeemias
olijad pole ilmselt potentsiaalsed Olümpiale pürgijad lähema kolme aasta jooksul. Tippudega on
vaja tööd teha, et keegi saaks ka järgmisele Olümpiale.

Ott  Kallas  – me rahastamegi  – meil  on isiklike  toetuste  kriteeriumid olemas.  Tahame püsivat
treeningtööd  liidu  poolt  finantseerida,  et  see  toimiks.  Et  mitte  ainult  Tokyo  OM-ile,  vaid  ka
järgmisesse olümpiatsüklisse oleks tõsiseid tegijaid. Pereprojektide najalt ei usu, et kasvu tuleb. 

Ants Väinsalu – ma ei ole vastu Akadeemiale, aga muretsen sellepärast, et koondisel on eelarves
täna oluliselt  vähem raha kui  Akadeemial.  Kui  koondis  saab järgmisel  aastal  vähem raha,  on
väiksem tõenäosus, et nad teevad hea tulemuse, et sealt pealt saada jälle uuesti raha.

Ott Kallas – koondiselt pole midagi praegu ära võetud, kriteeriume ei ole muudetud ja sportlaste
rahastamise alused on täpselt samad. EOK tugi on oluliselt väiksem terviksummana, aga see on
põhiliselt ühe sportlase, Deniss Karpaki arvelt. See on EOK otsus, mida me ei saa mõjutada. Muus
osas pole midagi muutunud, pigem toome väärtust ja raha juurde ning püüame seda efektiivselt
kasutada.

Tõnu  Tõniste  –  kas  Akadeemia  talvelaagrite  raha  on  mõeldud  talvel  laagrites  käimiseks  või
talvetrennidele? Mis kulu on talvetrennide kulu?

Ott Kallas – talvelaagrite kulu on talvel purjetamas käimiseks mõeldud. Talvetrennide kulu on
treeneri kulu ja baasi kulu.

Arvet Tetsmann – mida kujutavad endast kuutasud Akadeemia tuludes?

Egon Elstein – sportlase makstavat kuutasu.

Arvet Tetsmann – algul oli jutt, et sportlastele maksu pole.

Ott Kallas – võibolla on olnud selline jutt, aga mina seda pole rääkinud.

Arvet Tetsmann – praegu klubid kaotavad, saates oma sportlased Akadeemiasse, kui on kuutasud.
Sportlane teeb klubis ka edasi trenni, mitte ainult Akadeemias.

Ott Kallas – suuremas plaanis tahame tuua järelkasvu tasandile raha jurde, kulutada rohkem.

Rein  Ottoson – kuutasude asi  on  vaja  läbi  rääkida.  Kui  Akadeemia  kuuekuulist  talvetrenni  ei
kindlusta (ujulad, saalid treeneriga ja seltskond, kellega koos trenni teha), siis kas õpilane maksab
Akadeemiasse ja Akadeemia maksab tagasi spordikoolile? Kui mul läheb viisteist 18-25 aastast
noormeest, kes käivad mul kuus korda nädalas trennis, ära Akadeemiasse, siis minu juures nad
tasuta küll käia ei saa. Saalide ja ujulate üürimiseks kuluvad suured summad. Talvine kulu on
spordikoolil märksa suurem kui suvine. Õppemaksu maksmata ma kedagi uksest sisse ei lase.
Elujõuline spordikool peab raha akumuleerima, et suuta talvised kulud katta. Kulud on märksa



suuremad kui lastelt õppemaksust sisse tuleb. Lapsevanem ei hakka maksma nii Akadeemiasse
kui spordikooli. Akadeemial võib baaside rentimiseks raha olla, aga vabasid spordibaase ei ole
kusagilt võtta. Palju on veel läbi rääkimist, et hea mõte tuua noortele, kes tippsporti pürgivad,
lisaraha juurde, luhta ei läheks. Üks väga raske teema on õppemaksu värk. Siis saab lisaväärtust,
kui sportlased, kes on end juba näidanud hästi Eestis ning osa ka välismaal, on nõus Akadeemias
väiksemas grupis kvalifitseeritud treeneri all treenima kõik koos üle vabariigi.
 
Egon Elstein – selge on, et kahte õppemaksu ei tule maksta ja klubid ei hakka treenerile peale
maksma. Asi pole valmis, arutame seda veel ja kõik nõuanded tulevad kasuks. Seetõttu osaleb
Rein Ottoson meil ka Akadeemia töögrupis.

Rein Ottoson – spordikooli juhatajal oleks rumal takistada sportlase arengut. Tuleb leida kuldne
kesktee klubide ja  Akadeemia vahel,  et raha läheks neile,  kes tõesti  armastavad purjetamist.
Kõige paremat propagandat purjetamisele teevad meie noorte, juunioride ja täiskasvanute tipud.
Kõvasti on veel vaja heatahtlikult vaielda, et asjad paika saada. Tuleb asja ühiselt mõelda, et
saada parimad ja lihtsaimad ideed ning asi nii käima panna, et selleks oleks kasu, ka koondise
liikmetele. Kaasata tuleb ka meie tippsportlasi.

Ott  Kallas  –  oleme  selgelt  rääkinud,  et  me  ei  lõhu  midagi  ja  ehitame  süsteemi  tugevamate
klubidega koos. Eesmärk on kaasata süsteemi raha väljastpoolt juurde. Sportlased, kes tulevad
väiksematest klubidest, saavad liituda treeneri alla, kellel on kõige rohkem heal tasemel sportlasi.
Me ei tee paralleelset suurt kulutegevust juurde vaid pigem liidame kokku ja tahame koos teha.
Ka tänased Akadeemia treeneri kandidaadid on seda meelt, et me ei tohiks ära lõhkuda töötavaid
asju.

Rein Ottoson – kindlasti ei taha spordikool oma lapsi ära andes selle pealt kasu teenida. Kasu
tahaks  vaid  selles  mõttes,  et  sportlasel  oleksid  paremad  tingimused.  Mõte  ei  ole,  et  klubid
hakkavad Akadeemiale arveid kirjutama, vaid et õiged inimesed saaksid toetuse. Majanduslikud
küsimused on vaja omavahel ära vaielda, et spordikool ja eriti sportlane selle tõttu ei kaotaks.

Andreas  Aas  –  2018  Noorte  Olümpiamängude  kavas  on  lohesurf.  Kuidas  on  EJL  eelarves
planeeritud ettevalmistus selleks võistluseks?

Ott Kallas – Akadeemias on surfi sees mõeldud ka lohesurfi. Kui Noorte OM-ile pürgivaid noori
reaalselt  on,  näeme  seda  ettevalmistustegevust  nende  kulude  sees.  Purjelaudureid  ja  eriti
lohesurfareid on täna noorte seas vähe. Eraldi ridu lohesurfi jaoks eelarves täna ette nähtud pole.

Andreas  Aas  –  lohesurfarite  arv  ükskõik  mis  vanusegrupis  on juba ammu kordades  ületanud
purjelaudurite oma. Pole kindel, mis purjelauast saab nii järgmisel Noorte OM-il kui 2020 OM-il,
aga  meie  soov  on  saada  natuke  toetust  juurde,  et  asja  arendada  ja  teha  ettevalmistusi,  et
kvalifitseerida  noori.  Küsimus  on,  mille  eest  me  peaksime  seda  tegema.  Täna  valitakse  uus
juhatus ja ma tahaksin seda küsimust nendega kindlasti edasi arutada ja panna idanema mõtte,
et see on vaatemänguline sport ja tulevik, mis puudutab urban sporti. Kas lohesurfi treenerikutse
koha pealt on uues eelarves mingeid arenguid?

Ott Kallas - praegu ei ole, taotleme vahendeid edasi. Püüame teha endast sõltuva, et saada sinna
materjale. See on laiem teema – mitte ainult lohesurfi vaid ka muude noorte purjetamistreenerite
koolitamise süsteemi osas. Me ei oska täna sinna numbreid panna ja hetkel ei tea, kust me neid
vahendeid saame.

Andreas Aas -  mida saaks Lohesurfiliit  teha,  et teemale  suurem tähelepanu ja  parem tulevik
tekitada? Me ei tahaks enam kõrval oodata, vaid rohkem kaasa lüüa teie juures.

Egon Elstein – see on väga hea, kuid siin praegu on raske midagi kokku leppida. Mõistlik on tulla
meie  büroosse  ja  arutada  koostöövõimalusi.  Üks  juhatuse  kandidaat  on  meil  täna  ka
purjelaudurite esindaja. Mõte on rohkem koostööd teha, asi ongi rohkem kahepoolne.

Rein Ottoson – minu soovitus on lohesurfi treeneritel samamoodi purjetamistreeneritega Tartu või
Tallinna Ülikooli minna kehalise kasvatuse eriala omandama ja treenerikutse sinna juurde saada.



Ükskõik mis spordialal on näha, et alaliidu enda süsteem treenerite koolituses ei anna midagi.
Erialaselt  saab Lohesurfiliit  aidata neid inimesi lohepurjetamise spetsiifikaga.  Paljud purjetajad
sõidavad  ka  lohe  ning  purjelauaga  ning  paljud  purjelaudurid  on  head  lohetajad.  Saab  teha
ühistööd  ja  koos  asju  arendada.  Soovitage  noortel,  kes  tahavad  teisi  noori  õpetada,  ülikooli
minna.  Siis  on lihtsam saada riiklikke treeneri  toetusi  ja  lihtsam treenereid  majandada.  5.-7.
astme treenerite riiklikud toetused tõusevad 1. jaanuarist seoses kultuuritöötajate palgatõusuga ja
see on päris suur tugi. On hea, kui noored lähevad kooli, saavad töökogemuse ja siis saavad ka
riiklikule palgale. Nad on atesteeritud Euroopa standardite järgi. See on neile potentsiaal tõusta ja
erialaselt saavad nad end täiendada vastavalt oma alale. Noor võib talvel olla kehalise kasvatuse
õpetaja ja saab sel viisil kaks palka.

Egon Elstein – treenerite probleem on oluliselt laiem, meil on ka tavapurjetamise treeneritest täna
puudus ja uuel aastal peaks uue juhatuse üks olulisi suundasid olema treenerite teema laiemalt.

Andreas Aas – saan aru, et 2017 lohesurfarid saavad oodata 0 eurot?

Egon Elstein – lohesurfaritele eraldi eelarvet pole meil kunagi olnud. Lohesurfiliit on meie liidu
liige. EJL tugi on läbi võistlusametnike ja muu varaga võistluste korraldamisel. Ükski klassiliit ei
saa otse toetust.

Toomas Rammo – mida tähendab esialgne eelarve? See on ikkagi järgmise aasta eelarve, mida
me kinnitame uuele juhatusele?

Egon Elstein – päris nii see ei ole. On pikaajaline traditsioon, et eelarve kinnitatakse maikuisel
Liidupäeval. Põhjus on suuresti selles, et riigi eraldatavaid rahasid ei tea me enne, kui uus aasta
on käes.  See on prognoos. Päevakorras mainitud kinnitamine on eksitav.

Toomas  Rammo  –  Marinepool  on  sponsor,  aga  eelarves  on  kulurida  3000  eurot  Marinepooli
varustuse edasimüük. See ei lähe hästi kokku.

Ott  Kallas  –  Marinepooli  sponsorlus  loodetavasti  jätkub,  aga  edasimüük  tähendab  seda,  et
koondislastel on õigus Marinepoolist väga soodsa hinnaga varustust tellida. See kajastub nii tulude
kui kulude poolel.

Toomas Rammo – tulude poolel ma ei pannud tähele seda.

Ott Kallas – see on muude tulude all. Sama number kui kuludes.

Toomas Rammo – rida 2.4 koondise all on meedia. Kusagil mujal ma meediat ei näinud. Kas see
on kogu meediakulu ja kas see on koondise kanda?

Ott Kallas – see on kogu meediakulu.

Toomas Rammo – miks see on koondise kanda?

Ott Kallas – sest see on kõige rohkem seotud sponsorite heaks kulutuste tegemisega, et nende
nähtavus oleks olemas, mis on omakorda seotud koondise rahastamisega. Me presenteerime oma
praegustele toetajatele valdavalt  purjetamiskoondist,  näitame nende reklaame oma võistlustel,
mis on Eesti Meistrivõistluste sarjas, toodame selle kohta materjale ning saadame need ERR-i ja
mujale. Nii tuleb süsteemis ring kokku. See on koondise all, kuna on kõige rohkem seotud selle
sektsiooniga meie tegevuses.

Toomas Rammo – ja vastupidi - tipud on need, keda on võimalik müüa meediale. Lõputu ring.
Sellest vähesest 90 000 eurost läheb 4000 eurot meediale.

Ants Väinsalu – meediakulud võiksid ka Akadeemia all olla, kuna seda tuleb samuti promoda.

Ott Kallas – meediakulu on koondise all ühes kohas praegu.



Toomas Rammo – selge, et raha on vähe ja seda on palju vähem kui pool miljonit eurot. Palju on
transiiti nii tuludes kui kuludes, mis käib lihtsalt läbi. Kasvõi noortespordi raha 75%, mis antakse
klubidele ära.

Ott Kallas - seda on palju ja see peab kajastatud olema.

Egon Elstein – jääb vaid büroo kulu, muu lähebki edasi.

Ain  Roosma  –  sel  aastal  jäime  kahjuks  oma  info  edastamisega  natuke  hiljaks.
Kahepaadipurjetamine on minemas katamaraanide suunda, Nacra 17 on kinnitatud Olümpiale. On
olemas võimalus, et noored saavad seal, kus on vähem võimalust tegeleda purjetamisega (vähem
inimesi, vähem raha), teiste hulgas ka Eesti noored, minna ja tasuta proovida sõita Nacra 15
katamaraanidega, millel on vahetatavad sverdikaevud ja peetakse ka tiitlivõistlusi. Ainus kulu on
sõidukulu. Eelmisel aastal oli August Luure nõus minema, aga teist sõitjat me kahjuks ei leidnud
ning jäime rongist maha. Küll on meil see võimalus uuesti 2017. aastal, peame vaid ütlema, et
kandideerime. Kas EJL tuge sellele projektile saab? Me ei pretendeeri kõige kinni maksmisele.
Osaliselt maksame Katamaraanide Liidu poolt, osaliselt maksavad lapsevanemad, osaliselt toetab
klubi. Sel aastal oli Uus-Meremaal, sõidukulu võis olla kuskil 2000 eurot kokku. See ei ole väga
suur kulu, aga noor seda omast taskust suure tõenäosusega ei maksa, vanemad ka maksta ei
taha, aga kamba peale ei ole see summa väga suur. Kuna suundumus kiiretele ja lendavatele
paatidele on, siis mõnes mõttes oleme täna juba õige aja maha maganud. Järgmiseks Olümpiaks
on vaja potentsiaalseid osalejaid kasvatada, huvilisi on. Me ei küsi raha vaid ühistööd. Võtame
konkreetsed kulutused ka enda kanda, teeme seda praegugi. Nacra 15 on hüppelaud Nacra 17
peale minekuks. Meil ei ole praegu kumbagi.

Egon Elstein – peame neid asju jooksvalt ajama.

Ain Roosma - kas võiks mõelda tulevikus sellise eelarverea peale?

Egon Elstein – kindlasti mõelda võib. Tänase koosoleku vorm ei ole päris detailide arutamine. Aga
saame tõstatada teema.

Andreas Aas – milline on detailide arutamise vorm?

Egon Elstein – EJL büroos, komisjonides, lõpuks ka juhatuses. Liidupäev on rohkem vormistamise
koht. Täna eelarveridasid juurde me ei pane.

Ain Roosma – pidasingi rohkem silmas pikas perspektiivis.

3. Juhatuse kandidaatide esitlemine ja juhatuse valimine

Egon Elstein tutvustas uue juhatuse koosseisu moodustamise põhimõtteid ja kandidaate.
Täna  lõppevad  praeguse  juhatuse  volitused  ja  valida  tuleb  uus.  Käesolevaga  esitan  lahkuva
juhatuse poolt kandidaadid uude juhatusse aastateks 2016-2020. 
Koosseis  on  moodustatud  pidades  silmas  järgmisi  kriteeriume:  et  EJL  liikmeskond  oleks
võimalikult  laialdaselt  esindatud,  et  kaasatud  oleksid  nii  olümpia-  kui  avamerepurjetamine,
sportlased ja  võistlusametnikud,  et  kuulda oleks ka toetajate ja  lapsevanemate seisukohti,  et
säiliks järjepidevus.
Kandidaate  on  seitse,  sealjuures  vanast  juhatusest  on  nõus  järgmise  juhatuse  koosseisu
kandideerima neli inimest ja uusi inimesi on kolm. Kandidaatide tutvustus on EJL liikmetele ka
eelnevalt välja saadetud. 
Triin Sepp – Proeksport AS, product lead. Purjetamist alustanud Optimistil, edasi purjetanud 470
klassis ja avamerejahtidel. Rahvusliku taseme kohtuniku litsentsi omanik, EJL juhatuse liige 2012-
2016. Nelja purjetajast lapse ema, üks neist olümpiapurjetaja. Tallinna Jahtklubi liige.
Toomas Tõniste – LTT AS finantsjuht. EJL ekspresident, EJL juhatuse liige 16 aastat. Kahekordne
olümpiamedalist, aktiivne tipp-purjetaja Melges 24 klassis. Kalev Jahtklubi liige.
Arnout  Lugtmeijer  –  Vopak  E.O.S.  juhatuse  esimees,  EJL  juhatuse  liige  2012-2016,  EJL
Arenduskomisjoni ja Purjetamisakadeemia komisjoni liige, purjetajate isa, EJL suursponsor.
Sven Nuutmann – Eesti Meedia juhatuse esimees, alustanud Optimistil Hiiumaal, edasi purjetanud



Kadetil, 470 klassis ja avamerejahtidel. Kalev Jahtklubi juhatuse endine liige. Purjetamisele loonud
olulisi meediaväljundeid. Kalev Jahtklubi liige.
Tõnis Kask – Eesti Purjelaualiidu peasekretär ja juhatuse liige. Alates 2015. aastast atesteeritud
võistlusametnik.  Eesti  Purjelaualiidu  peasekretäri  ja  juhatuse  liikmena  viimased  5  aastat
purjetamise teemadega süvitsi tegelenud.
Lauri  Väinsalu  –  Lennusadama  jahtsadama  kapten.  Endine  Finn  klassi  tipp-purjetaja.  Kalev
Jahtklubi liige.
Egon Elstein – Strand Projekt  OÜ juhatuse esimees.  EJL  juhatuse esimees 2013-2016, Pärnu
Jahtklubi kommodoor 2007-2013, avamerepurjetaja. Pärnu Jahtklubi liige. 
Kõik kandidaadid on oma nõusoleku kandideerida andnud ja valmis järgmised neli aastat palju
oma aega purjetamisse panustama.

Egon  Elstein  andis  delegaatidele  sõna  küsimuste  esitamiseks  ja  omalt  poolt  uue  juhatuse
kandidaatide ülesseadmiseks.

Delegaatidel ei olnud küsimusi ega ettepanekuid alternatiivsete juhatuse kandidaatide osas.

Egon Elstein esitas ettepaneku hääletada väljapakutud juhatuse kandidaate ühtse nimekirjana.

Kõik delegaadid olid ettepanekuga nõus.

Egon Elstein esitas Liidupäevale EJL juhatuse poolse ettepaneku valida uus EJL juhatus aastateks
2016-2020 koosseisus  Triin  Sepp,  Toomas Tõniste,  Arnout  Lugtmeijer,  Sven Nuutmann,  Tõnis
Kask, Lauri Väinsalu ja Egon Elstein.

Ettepaneku poolt oli 21 delegaati.
Vastu oli 0 delegaati.
Erapooletu oli 0 delegaati.

Otsus: EJL juhatuse liikmeteks aastateks 2016-2020 on valitud Triin Sepp, Toomas Tõniste, Arnout
Lugtmeijer, Sven Nuutmann, Tõnis Kask, Lauri Väinsalu ja Egon Elstein.

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

Liidupäev lõppes kell 17:50.

Protokollis: Riina Ramst

Egon Elstein
Eesti Jahtklubide Liidu president 


