
EJL juhatuse koosoleku protokoll nr. 201

kuupäev: 19.-27.02.2019
koht: EJL
algus: 15:05
osalejad: Egon Elstein, Tõnis Kask, Triin Sepp, Lauri Väinsalu, Sven Nuutmann (e-maili 
teel)
peasekretär: Ott Kallas
turundus ja partnerlus: Kati Remmelkoor
protokollija: Riina Ramst

Päevakord:
1. Mõõdukirjade tasude kinnitamine
2. EJL tippspordi mudeli kinnitamine
3. Ülevaade Purjetamise Akadeemia tegevustest
4. Parapurjekate soetamise kinnitamine
5. Meediatöö arutelu
6. Muud küsimused
- Joonas Kiisleri taotlus

1. Mõõdukirjade tasude kinnitamine

Ott Kallas andis ülevaate EJL tehnilise komisjoni ettepanekust lisada ORCi ja ORC Club 
mõõdukirjade hindadele seoses Offshore Racing Congress’i poolt litsentsitasu 
suurendamisega vastavalt 6 ja 4 eurot.

Otsus: juhatus kinnitas ORCi mõõdukirja hinnaks enne 01.06 130.00 eurot ja alates 
01.06 168.40 eurot ning ORC Club mõõdukirja hinnaks enne 01.06 72.40 eurot ja alates 
01.06 95.20 eurot. Korduvat 2019 ORCi või ORC Club mõõdukirja tellides kehtib 01.06 
eelne hind.

2. EJL tippspordi mudeli kinnitamine

Ott Kallas andis ülevaate EJL tippspordi mudeli projektist. Mudeli eesmärk on anda liidust
väljaspool seisvatele osapooltele selge ülevaade meie arusaamadest ja lähenemisviisist 
tippspordi osas ning tagada riiklik tippspordi rahastamine vastavalt meie spordiala 
vajadustele.
Juhatus arutas ja täiendas EJL tippspordi mudeli projekti. Leiti, et vajalik on veel 
täiendav mudeli kooskõlastusring EJL juhatuses e-maili teel.

3. Ülevaade Purjetamise Akadeemia tegevustest

Ott Kallas andis ülevaate Purjetamise Akadeemia ühepaatide, kahepaatide ja surfi 
treeninggruppide 2019 talvelaagrite plaanidest ja eelarvetest.
Vaadati läbi Akadeemia 2019. aasta eelarve ning arutati Akadeemia tegevuse 
rahastamise võimalusi. Akadeemia 2018. aasta eelarve täitmine ei ole veel valmis.

4. Parapurjekate soetamise kinnitamine

Ott Kallas andis ülevaate koostöös parapurjetamise eestvedaja Külli Haavaga koostatud 
parapaatide võrdlustabelist ning Külli Haava ja eelmisel aastal treenerina 
parapurjetamise projektis osalenud Peeter Siniväliga toimunud paatide valiku arutelust, 
mille tulemusena esitatakse EJL juhatusele ettepanek tellida Sotsiaalministeeriumi poolt 
meile parapurjekate soetamiseks eraldatud toetuse vahenditest 1 RS Venture Connect 
SCS paat koos Power Assist Packi ja Joystickiga ning 2 Hansa 303 Wide paati 
parapurjetamise versioonis. RS Venture on kiire ja moodne kolme purjega parapaat, 
millega saab purjetada kuni 6 inimest ja paati saab seadistada nii puuetega inimeste kui 
ka puueteta inimeste õppepaadi versiooniks. Paadile saab paigaldada kaks kõrvuti 



asetsevat para-turvaistet ning elektroonilise lisaseadme abil võivad paati juhtida peaaegu
kõik sügava puudega inimesed. Seega selle paadi kasutus on väga universaalne, alates 
algõppe ja proovimise algtasemest kuni kiire kolme purjega purjetamiseni välja.
Hansa 303 Wide on väike ja hästi lihtne parapaat, kus saavad purjetada kuni 2 inimest 
kõrvuti istudes. Tavaliselt purjetavad parapurjetajad selle paadiga üksi ja ka võistlustel 
on ta laialt kasutatav üksi purjetamise paadina. Kahe Hansa 303 paadiga on võimalik 
teha algõpet, edasijõudnutel harjutada võistlemist ja samuti osaleda välisregattidel.
Ott Kallas andis ülevaate kohtumisest Paralümpiakomitee esindajatega. Tõenäoliselt on 
võimalik saada Paralümpiakomiteest toetust parapurjetamise projekti tegevuskulude 
katmiseks (ürituste läbiviimiseks).

Otsus: tellitakse 1 RS Venture Connect SCS paat koos Power Assist Packi ja Joystickiga 
ning 2 Hansa 303 Wide paati parapurjetamise versioonis. 

5. Meediatöö arutelu

Kati Remmelkoor andis ülevaate ideest viia läbi purjetamiskogukonna põhine 
sihtotstarbeline toetuskampaania neljale EJL allüksustele: Purjetamisakadeemia, 
Meresõber, Purjetamise Eesti MV ja Erilised purjetajad. 
Juhatus arutas toetuskampaania läbiviimise korraldust.
Kati Remmelkoor andis ülevaate purjetamise meediakajastuse alasest koostööst ERR-i ja 
Postimehega. ERR-iga on olemas kokkulepped 2019. aasta olulisemate võistluste 
kajastuse osas. Postimehega toimunud kohtumisel arutasime samuti purjetamise 
kajastamist. Postimehe purjetamise rubriiki paneme liidu poolt ise uudiseid üles, lisaks 
kirjutab Jaano Martin Ots Postimehesse pikemaid artikleid purjetamise ja merenduse 
teemadel.
Kati Remmelkoor ja Ott Kallas andsid ülevaate kohtumistest ning suhtlusest 
asjassepuutuvate osapooltega jääpurjetamisvõistluste meediakajastuse teemal. Vastav 
koostöö jääpurjetamise organisatsioonidega ei ole võistluspaikadest kohapealse info 
edastamise ning foto- ja videopildi tootmise osas piisavalt hästi toiminud.
Juhatus arutas meediatöö korraldust. Leiti, et nii EJL liikmetele kui sportlastele oleks 
vajalik viia läbi meediatöö alased koolitused ning koostada vastav standard või 
tegevusjuhend süsteemse tegevuse tagamiseks.

6. Muud küsimused

- Joonas Kiisleri taotlus

Ott Kallas andis ülevaate EJL tehnilise komisjoni ettepanekust omistada Joonas Kiislerile 
rahvusliku mõõtja litsents avamerejahtide purjede ja taglase mõõtmiseks.

Otsus: Joonas Kiislerile omistatakse rahvusliku mõõtja litsents pädevusega 
avamerejahtide purjede ja taglase mõõtmine.

Egon Elstein
Eesti Jahtklubide Liidu president


