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1. Liidupäeva ettevalmistamine
2. Eesti Purjetamisakadeemia rahastamine ja tegevusplaan
3. Partnersuhete juhi tööle võtmine
4. Rõivapartneri otsingute ülevaade
5. Eesti Finn Liidu EJL liikmeskonnast väljaarvamine

1. Liidupäeva ettevalmistamine

Arutati 16.05.2017 toimuva EJL Liidupäeva läbiviimise korralduslikke küsimusi.

2. Eesti Purjetamisakadeemia rahastamine ja tegevusplaan

Ott Kallas andis ülevaate Eesti Purjetamisakadeemia rahastamise seisust ja edasistest 
tegevusplaanidest. Rahalise poole pealt on Akadeemial olemas EJL eelarve siseselt osa 
riiklikust noortespordi toetusest, on olemas kokkulepped sponsoritega, tõenäoliselt tuleb 
ka EOK poolt väike treeneritoetus. Loodetud Tallinna linna toetust Akadeemiale kahjuks 
praegu ei tule. Läbi on räägitud kolme Akadeemia õppesuuna ja vastavate 
treeningbaaside juhtidega, kellest kaks on nõus rakendama baasi kasutamise tasu alles 
alates novembrist, kuid klubide poolt võetakse vastavate treenerite töömahtu ja palka 
maha. Kolmas on nõus Akadeemia treenerit ise täismahus edasi tasustama, meil tuleks 
maksta teatav lisatöötasu, kuid baasi kasutamise tuleks maksta alates juunist. 
Projekt on kokkuvõttes rahaliselt enam-vähem tasakaalus, kõigi kolme õppesuuna 
partnerid on valmis treeningtööga alustama ning meie pakutud tegevuskavaga nõus. 
Seega oleks treeningutega võimalik alustada 1. juunist. Tallinna linna rahastuse teemal 
tuleb tööd edasi teha.

Otsus: Purjetamise Akadeemia treeningtegevust alustatakse 1. juunist 2017.

3. Partnersuhete juhi tööle võtmine

5. mail lõppes tööleping partnersuhete juhi Helena Rattusega poolte kokkuleppel. Uue 
partnersuhete juhina on valmis tööle asuma sügisel antud ametikoha täitmise konkursil 
osalenud Katrin Jaaska.

Otsus: Katrin Jaaska kandidatuur partnersuhete juhi kohale ja temaga töölepingu 
sõlmimine kiideti heaks.

4. Rõivapartneri otsingute ülevaade

Ott Kallas andis ülevaate rõivapartnerluse teemal Adidas Sailingu ja Sportlandi/Helly 
Hanseniga toimunud läbirääkimistest ja nende poolt esitatud koostööettepanekutest. 
Adidas Sailingu poolt esitatud tingimused meile ei sobi ja seetõttu jätkame edasisi 
läbirääkimisi koostöölepingu sõlmimiseks Sportlandiga.

Otsus: Sportlandiga rõivapartnerluse koostöölepingu sõlmimine kiideti heaks.



5. Eesti Finn Liidu EJL liikmeskonnast väljaarvamine

Eesti Finn Liit on alates 25.04.2017 kustutatud Eesti mittetulundusühingute ja 
sihtasutuste registrist. Seega Eesti Finn Liit juriidilise isikuna enam ei eksisteeri. 

Otsus: Eesti Finn Liit kustutatakse EJL liikmeskonnast.
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