
EJL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr.2

kuupäev: 7.detsembril 2004.a.
koht: TOP õppeklass
algus: 15:00 
kohalolijad: juhatus - K.Kruuv, T.Tõniste, M.Lilienthal, J.Alver, E.Mats, 
J.Käo, A.Altjõe
sekretär – Kersti Gregor
külaline - Ott Kallas

Päevakord:
1. Juhatuse töökorraldus.
Koosolekute toimumisajad:
Jüri Käo: teeb ettepaneku juhatuse kooskäimiseks kord kuus kindlal 
nädalapäeval ja ajal ning vajadusel võib korraldada lisakoosolekuid.
Otsus: Juhatuse koosolekud iga kuu teisel kolmapäeval kell 15-17 
TOP peakontori nõupidamiste saalis (2.maja 3.korrus). Kuni 
hooaja alguseni fikseeriti järgmsed kuupäevad: 12.01, 09.02, 
09.03, 13.04, 11.05.
Aseesimehed:
Jüri Käo: teeb ettepaneku määrata kolm aseesimeest: Egon Mats– 
organisatsioon ja majandus, Toomas Tõniste – välissuhted, Krista 
Kruuv– võistlussport
Otsus: EJL aseesimehed on: Egon – organisatsioon ja majandus, 
Toomas – välissuhted, Krista – võistlussport.
Tööplaan:
Egon: teeb ettepaneku võtta see teema arutamisele järgmisel juhatuse 
koosolekul, mis toimub terve päeva lõunast õhtuni.
Otsus: Väljasõidukoosolek (strateegia, tegevusvisioon, kalender, 
noorte punktitabel) toimub Pärnu Jahtklubis alates 12:00.
2. Komisjonid.
Ott: teeb ettepaneku luua komisjonid vastavalt uutele EJL 
arengusuundade programmile kui spetsialistide töögrupid ja määrata 
juhatuse poolt komisjonidele juhid.
Marko: töögrupp ei ole hea nimetus, kui otsust välja töötav üksus – 
siis sobib paremini komisjon.
Ahto: komisjon toimib kui tööüksus, mis töötab välja projekti. 
Seejärel presenteerib komisjon projekti juhatuses ja juhatus kinnitab 
projekti otsuseks kui on korras.
Otsus: töögruppide nimetuseks jääb komisjon. Ott pakub välja 
järgmisel juhatuse koosolekul komisjonide juhid ja valmistab ette 
komisjonide reglemendi projekti, mis saadetakse juhatusele 
tutvumiseks üks nädal enne koosolekut



3. Eesti purjetamiskoondis.
Ott: Koondis on pikem teema ja nõuab arutelu enne projekti esitamist.
Krista: teeme juhatuse poolt projekti valmis ja saadame treenerite 
komisjoni arutamisele.
Otsus: Ott teeb koondise projekti esialgse visiooni valmis 07.01 
ehk nädal enne koosolekut.
4. Eelarve
Egon: vaatame üle 2004 eelarve ja võtame selle aluseks 2005 aasta 
kulude planeerimisel. Tuleb selgeks teha, kust tuleb raha ja kas saab 
seda suurust mõjutada.
Kersti: Riigi toetus tuleb Kultuuriministeeriumist (noorte ja 
täiskasvanute tippspordi toetus) ja EOK-st. EOK toetus on konkreetse 
sihteesmärgiga.
Toomas: EOK-s on konkreetne toetuste arvutamise süsteem. 
Kultuuriministeeriumis on rohkem subjektiivne toetusnumbri 
kujundamine.
Otsus: Eelarve tuleb arutusele järgmisel juhatuse koosolekul.
5. 2004.a. kalender
Ott: Kalendri tegemisel tuleb alustada kolme suuregati jaoks “aukude”
leidmisega. Peaks arvestama, et meile tähtsates klassides ei oleks 
kattumist ISAF Grade 1 suuremate regattidega ning EM ja MM-ga, 
mis toimuvad Euroopas. Need augud on 2005 kalendris leitud: 20-
30.06, 20.08-30.09. EJL poolt valitud kolm regatti peaks moodustama 
klasside edetabelites lõviosa, mille alusel toimib koondise valik. 
Edaspidi võiks kolm regatti meie olemasoleva nelja suurema keskuse 
vahel ringelda ja Eesti MV peaks roteeruma nende kolme regati seas 
paigast paika. Ettepanek konkreetselt regattide jaoks: 24-26.06 TJK 
KV Lohusalus, 26-28.08 Roomassaare Regatt ja Eesti MV 
Roomassaares, 23-25.09 Tallinna Regatt (edasiarendus Tallinna 470 
Regatist) Pirital. Peame arvutama läbi, kas on võimalik regatid viia 
läbi osavõtumaksu baasil + kohaliku omavalitsuse toetus. Eesmärk on 
EJL-st mitte maksta regattide korraldusele peale. EJL peab kujundama
välja toimiva regati formaadi, regati juhendi ja purjetamisjuhiste 
tüüpvariandi.
Egon: TJK on nõus Oti poolt selgitatud tingimustel oma regatti 
laiendama ilma EJL toetuseta.
Ott: 470 Liit on arutanud Tallinna Regati läbiviimist ja nõus TJK-ga 
sarnaselt regatti korraldama.
Otsus: EJL kolm suuregatti on: 24-26.06 TJK KV Lohusalus, 26-
28.08 Roomassaare Regatt ja Eesti MV Roomassaares, 23-25.09 
Tallinna Regatt (edasiarendus Tallinna 470 Regatist) Pirital. 
SMS-le tuleb vastav ettepanek teha ja selgitada regati formaati. 



EJL võistluskalender tuleb kinnitamisele järgmisel juhatuse 
koosolekul.
6. Meedia
Jüri: Ratsaspordile on teinud suurepäraselt PR-tööd firma Corpore, 
neilt peaks võtma konsultatsiooni purjetamise meediasuhtluse 
parandamiseks. Tehtud purjetamise mediamonitooring näitas, et 
purjetamist kajastatakse väga vähe.
Otsus: Plaanime veebruari juhatuse peamiseks arutlusteemaks 
meedi.
7. Jooksvad küsimused

- Pärnu Jahtklubi soovib saada Muhu Väina korraldusõigust 
2006 aastaks, kuna PJK saab 100-aastaseks.

Otsus: arvamused on poolt, kuid enne lõplikku otsust peaks 
olema kooskõlastus teiste klubide, kes Muhu Väinaga 
seotud.
- Merili Randma soovib, et EJL esitaks taotluse 

Hasartmängumaksu nõukogule Jääpurjetamise DN klassi 
MM osavõtuks USA-s.

Otsus: EJL ei hakka esitama taotlusi eraprojektide 
rahastamiseks, seda peaks tegema asjaga otseselt seotud 
Jääpurjetamise Liit. EJL võib vajadusel anda kaaskirja.
- puri.ee veebileht on aegunud ja ei võimalda infot üles panna
Otsus: eelarve arutamise juures käsitletakse ka uue 
veebilehe tegemisega seonduvat

8. sekretariaadi töökorraldus
- Juhatuse liikmed arutasid EJL tegevjuhtimise töökorraldust.
Otsus: 1. Lõpetada tööleping EJL vastutava sekretäri 

Kersti Gregor´iga 10.12.04.a.
2. Sõlmida tööleping EJL peasekretäri ametikoha täitmiseks Ott 

Kallas´ega tööleasumisega 13.12.04.a.
3. Volitada juhatuse esimeest allkirjastama töölepingu lõpetamise

kokkuleppe Kersti Gregor´i ja töölepingu Ott Kallas`ga

Kõik otsused võeti vastu ühehäälselt.
Koosolek lõppes kell 17:00
Allkirjad:
Krista Kruuv
Jaan Alver
Marko Lilienthal
Toomas Tõniste
Ahto Altjõe
Egon Mats
Jüri Käo
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