
EJL juhatuse koosoleku protokoll nr. 199

kuupäev: 12.12.2018
koht: EJL
algus: 15:00
osalejad: Egon Elstein, Tõnis Kask, Lauri Väinsalu, Triin Sepp
puudusid: Sven Nuutmann, Toomas Tõniste, Arnout Lugtmeijer
koosoleku juht: Egon Elstein
peasekretär: Ott Kallas
protokollija: Katrin Remmelkoor

Päevakord:
1. Juhatuse koosolekute ja Liidupäeva ajad 2019 esimesel poolaastal

Ettepanek jätkata koosolekutega teisipäeviti kell 15.00-17.00.
Jaanuar - 29.01; 
veebruar - 19.02;
märts – 19.03;
aprill – 16.04;
mai – 14.05 kell 14.00;
juuni – 11.05

Liidupäev 14.05 kell 16.00

2. Hooaja lõpetamise kokkuvõte ja arutelu
Söök oli tavapärane, mittemidagiütlev. Kui 2017 lõpetamisel jäi sööki päris palju üle, 
siis sel aastal olid mõned asjad päris kiiresti otsas. Kas söögikoguse vähendamine 
inimese kohta oli siiski hea otsus? 2019 lõpetamissündmuse kontekstis tuleks see asi 
uuesti üle vaadata. Baaris võiks jookide hind olla kõrgem, seda eeldusel, et sel moel 
teeniks liit ka sellest natuke tulu.

Sündmuse toimumiskoht oli tore. Natuke oli ruumi vähe, mis oli ehk peole 
lõpptulemusena ka kasuks. Sündmuse toimumiskohas võiks olla rohkem istekohti, et 
need, kes vahepeal jalga soovivad puhata, saaksid seda ka teha. 2019 aastal  vaadata 
koht sellest vajadusest lähtuvalt.

Uus auhindamise süsteem oli hea ja 2019 on osas on soovitus jätkata sarnase 
ülesehitusega. Meeldiv oli, kui kõik vanusegrupid olid koos pjedestaalil ja ka piltidel. 
Auhindamine oli ladusam ja kiirem ning ei muutunud sel aastal väsitavaks.

Teenetemärkide saajate blokk sündmuse alguses oli meeldiv uuendus. 2019 võiks 
samuti jääda. Küll aga tuleks iga teenetemärgi saaja juurde lisada ka nii kirjalikult kui 
ka moderaatori poolt info, mis antud isikule taoline tunnustus otsustati omistada.  

Kõikidelt “aasta parimatelt” võiks 2019 aasta lõpetamisel moderaator küsida ka paar 
sõna kommentaariks. 
 



Mõelda see veelkord 2019 auhinnagala kontekstis läbi ühele auhinnale mitme 
tulemuse märkimine. Sel aastal tekitas mitu tulemust ühel medalil natuke segadust. 
Ettepanek on teha võitjaile iga tulemuse eest eraldi nii medal kui ka vajadusel karikas.

Esmakordselt kasutuses olnud tasuline piletisüsteem tekitas küsimuse, kas ikka on 
õiglane küsida piletiraha inimestelt, kes tulevad tunnustuse järele? Kuna on tegemist 
tänu- ja tunnustusüritusega, siis võiks see tänusaajale tasuta olla. Tänusaaja kaaslane 
aga võiks saada võimaluse soetada tasuline pilet. Kaaluda see aspekt 2019 kontekstis 
läbi. 
Toetajatele saata 2019 aastal tasuta kutse koos kaaslasega.

Kas on mõistlik saata inimesele kutse nii tasuta kui tasu eest sissepääsuga? Sel aastal 
sai mõni inimene neli kutset ja see tekitas segadust.

Asjaolu, et kutse saadeti sel aastal kogu purjetamisringkonnale (ca 1800 inimest), oli 
algatusena positiivne. Tore oli, et selleaastasel hooaja lõpetamisel oli näha ositi ka uut
rahvast. See annab kinnitust, et tasulise pileti süsteem mingis ulatuses on siiski 
mõistlik.

Moderaator ja DJ olid tasemel ning jätkata sarnase ülesehitusega. Meeldiv on ka, et 
purjetamishooaja lõpetamisel esineb ka purjetaja (Paomehed).

3. EOK Aasta Sportlase hääletus

Otsus: EJL hääled esitatakse järgnevalt:
Aasta sportlane MEES-
1. Ott Tänak
2. Nikolai Novosjolov
3. Heiki Nabi
4. Marko Albert
5. Esik Aaslav-Kaasik
Aasta sportlane NAINE-
1. Anett Kontaveit
2. Saskia Alusalu
3. Katrina Lehis
4. Kristina Kuusk
5. Kaidi Kivioja
Aasta treener
1. Jüri Käen
2. Indrek Tustit
3. Tristan Loy
Aasta võistkond
1. Jaht Olympic
2. Ott Tänak ja Martin Järveoja
3. Võrkpalli rahvusmeeskond
Aasta noor
1. Angeliina Maria Isabel Õunap



2. Aleksander Kuusik
3. Rasmus Maalinn
4. Kelly Sildaru
5. Stefan Arand

4. Muud küsimused
- EOK vastus EJL kirjale EOK noortetoetuse osas
Ott andis ülevaate kirjavahetusest ja tippkomisjoni seisukohtadest antud küsimustes. 
EJL tippspordikomisjon võiks uuesti lauale võtta teema, kuidas riigile ja EOK-le anda edasi 
teave, et kui täna on loodud purjetamisakadeemia, mis on parim platvorm uute 
olümpiapurjetajate kasvulavaks, siis kuidas saaks akadeemia ise korraldada 
purjetamistippude rahastuse sõltumata riigi ja EOK rahastussüsteemist.
Oti ettepanek on veelkord tippspordikomisjonis antud teemal maha istuda ja läbi rääkida, 
milline on liidu lõplik seisukoht antud küsimuses. Kõiki spordialasid ei saa rahastada ühe vitsa
ja süsteemi järgi.

Otsus: Tippspordikomisjon võtab asja uuesti lauale ja teeb ettepaneku teemaga 
edasiminekuks.


