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Arutelu Liidupäeval 10.05.2021

EJL ROLL

Eesti Jahtklubide Liit toetab ja arendab purjesporti
ja huvimeresõitu Eestis
EJL keskendub Liidu liikmete ühistest huvidest lähtudes sportimiseks ja merel
vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste ja võimaluste loomisele
Purjetamist arendab iga purjetaja ja loota saame ikka ennekõike iseendale.
Peame arvestama, et EJL võimekus meie eest midagi ära teha on piiratud
EJL keskendub koostöö korraldamisele ja toetava keskkonna loomisele
valdkondades, mida meie liikmetena näeme kõige olulisematena
EJL ülesanneteks on tegevused, mida on kõige mõistlikum lahendada ühiselt.
Valikute tegemisel peame olema targad ja keskenduma kõige olulisemale, et
suudaksime ettevõetu ära teha
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EJL STRATEEGIA KAVA

Tegevusplaanideni jõudmine algab hetkeseisu
täpsustamisest ja eesmärkide kokkuleppest

1.

TÄNANE TAUST

A. Tänane olukord – vaade
olulisematele numbritele mis
iseloomustavad tänast
olukorda
B. Trendid – mis on maailmas
purjetamises muutumas
C. Liikmete ja teemagruppide
sisend - mis on meie jaoks
kõige olulisem?

2.

AMBITSIOON JA
EESMÄRGID

3.

TEGEVUSPLAAN JA
KOKKULEPE

Ambitsioonide ja eesmärkide
kokkulepe

Tegevussuunad kokkulepitud
eesmärkide poole liikumiseks

Peamised eesmärgid ja
mõõdikud, mille kaudu saame
hinnata eesmärkide poole
liikumist

Tegevussuunad eesmärkide
saavutamiseks ja põhimõtted,
mille alusel valime
konkreetseid tegevusi

Osapoolte laiapõhjaline kaasatus kokkulepete saavutamiseks on eriti oluline
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TÄNANE TAUST LÜHIDALT

1A

Edasiliikumiseks on loodud hea alus
Tänane seis on
ala populaarsuse
ja laiapinnalisuse osas
parem kui kunagi enne

Purjetamine on populaarsem kui kunagi enne
- Jahtklubide liikmeid 2074
- Purjetamiskoole 15
- Spordiregistris harrastajaid 1511 (438 EMV sarjas)
- Treenereid 34
- Aluste ja väikelaevajuhitunnistuste arv on kõrgeimal tasemel kui kunagi
enne
Noorte kaasamine on kasvav ja seis selles osas parem kui kunagi varem.
Purjetamine on süsteemselt meedias nähtav
Oleme suutnud edukalt Eestisse tuua mitmeid tiitlivõistlusi
Mereturism areneb jõudsalt ja peale Covid kriisi on oodata kiiret taastumist
Külastused
Alused
Inimesed

?

Kuid on ka
teemasid mida
tahame parandada

2010
9 462
20 458

2012
7 326
22 714

2014
10 896
35 161

2016
12 778
29 857

2018
15 900
43 988

2019
14 561
57 538

Meie tulemused maailma tasemel ei ole rõõmustavad ja Olümpiast osavõtt ja
tiitlivõistluste medalid olümpiaklassides tunduvad järjest kättesaamatumad
Noorteklassidest lahkujate purjetamise juures hoidmine on kujunemas
suureks väljakutseks
Treenerite vähesus ja treeneri ameti atraktiivsus - Noorte purjetamise juurde
toomine eeldab treenerite arvu kasvu

Allikas: Top 10 Trends in the Boating Industry. https://linchpinseo.com/trends-boating-industry/ The future of UK sailing https://www.yachtingmonthly.com/news/future-uk-sailing68018?utm_source=facebook.com&utm_campaign=socialflow&utm_medium=social&utm_content=ym&fbclid=IwAR1o65oVhJaQ6KjgnSHx36GeTiaOI_bqbXiFJo0J0lNxMeBdLm2Z2zoAV4A
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1B

TRENDID PURJETAMISES LAIEMALT

Oluline on valikute tegemisel arvestada
purjetamismaailma arengutega
Trendid laiemalt

Ligipääsu barjäärid muudavad purjetamise konkurentsipositsiooni uute
harrastajate kaasamisel ja purjetamise juures hoidmisel järjest keerukamaks:
20..40 jala suuruste jahtide tootmine väheneb vähendades ka võimalusi
noorteklassidest edasi liikumiseks. Põhiostjad on vanusegrupis 50+
Uue põlvkonna huvi olla jahtkubi liige ja jahi omanik on tulevikus langustrendis
- vana omandimudel, mida eelistab 50+ segment ei ole piisvalt atraktiivne ja
uus põlvkond eelistab järjest enam paindlikkust ja lihtsa ligipääsuga
alternatiivseid lahendusi (rentimine, ühekordne kasutus vms, mida pakuvad
mitmed muud spordialad)
Olümpiale jõudmine ja medalite võitmine muutub järjest keerukamaks ja
eeldab konkurentidega sarnast ettevalmistusvõimekust ja tugevat finants- ning
tugisüsteemi.
Väljakutseks kujuneb finantstoetus noorte purjetamise juures hoidmiseks. Kui
esimestes klassides alates Optimistist on noortel tugev vanemate tugi, siis
mida vanemaks saadakse, seda suuremaks muutuvad kulud ja seda väiksemaks
omafinantseering.

Allikas: Top 10 Trends in the Boating Industry. https://linchpinseo.com/trends-boating-industry/ The future of UK sailing https://www.yachtingmonthly.com/news/future-uk-sailing68018?utm_source=facebook.com&utm_campaign=socialflow&utm_medium=social&utm_content=ym&fbclid=IwAR1o65oVhJaQ6KjgnSHx36GeTiaOI_bqbXiFJo0J0lNxMeBdLm2Z2zoAV4A
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1C

LIIKMETE SISEND ARENGUVAJADUSTEST

EJL liikmed näevad täna mitmetes valdkondades
arendamisvajadust
Purjetamise
populaarsus ja
lai kandepind

Tähelepanu purjetamise populariseerimisele ja meedias kajastamisele.
• Tiitlivõistluste toomine piirkonda.
• Väiksematele klubidele tähelepanu pööramine treeninglaagrite, võistluste korraldamisel,
et toetada kohapealset purjetamise arengut.
• Huvimerepurjetamise, keskkonnateadlikkuse ja mereohutuse esiletoomine.

Erinevate
sihtgruppide
kaasatus

Erinevate sihtgruppide purjetamise juures hoidmine vajab suuremat tähelepanu: lahendused
peale noorteklasse, jääpurjetamise traditsioonide hoidmine, suurem seenioridega
arvestamine, lohe ja foili, kui uute olümpiaklasside esiletoomine.

Süsteemne
tippude
arendamine

Süsteemne lähenemine tippude leidmiseks ja arendamiseks
• Klasside arendamisel maailma arengutele toetumine ja Eesti piiratud võimalustega
arvestamine.
• Noorte sportlikkuse arendamine alates Optimist klassist.
• Purjetajate füüsilisele ettevalmistusele suurema tähelepanu pööramine.

Lai ja avatud
koostöö

Parem koostöö tippude arendamiseks, sh treenerite koostöö.
• Akadeemia funktsioonide täpsustus ja eesmärgistamine.
• Tänaste võimaluste parim ärakasutamine ka noortele: näiteks kliinikumid, match race ja
team race treeningud. Laiem sh ka väliskompetentside kaasamine
Koostöö ja kaasatus laiemalt kogu purjetamises

Organisatsiooni
arendamine

Selgete funktsioonidega organisatsiooni ülesehitus.
• Konkreetsed sihid komisjonidele, Selged ülesanded ja ootused erinevatele osapooltele.
• Rahastussüsteemi uuendamine/täpsustamine vastavalt muutunud fookustele

Allikas: Liikmete esindajate tagasiside märts 2021
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2.

PEAMISED EESMÄRGID

EJL peamised ambitsioonid ja eesmärgid
A

Purjetamise
lai kandepind

Eesmärgiks on tuua purjetamise juurde järjest
rohkem inimesi lastest seenioriteni
KPI: Aluste ja jahiomanike arv, klubide ja spordikoolide liikmete
arv, läbiviidud võistluste ja neil osalejate arv,
meediapublikatsioonide arvukus

B

Tulemused
rahvusvahelisel
areenil

Eesmärgiks on tagada purjespordi rahvusvaheline
konkurentsivõime ja meie sportlaste edukas esinemine
tiitlivõistlustele
KPI: Tiitlivõistlustel osalemine ja edukus võrreldes eelmise
perioodiga

C

Purjespordirahva EJL eesmärgiks on tagada oma liikmete rahulolu läbi süsteemse ja
ühendamine
läbipaistva toimimise ning laiapõhjalise koostöö ja kaasatuse
KPI: Liikmete rahulolu hinnang, mõõtjate, võistlusametnike,
treenerite koolituste arv, vabatahtlike arv

Allikas: Liikmete esindajate tagasiside hinnang ja avatud strateegia arutelu märts 2021
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3

TEGEVUSSUUNAD

Eesmärkidega on seotud üldised tegevussuunad
A

Purjetamise
lai kandepind

1. Lahendusteni jõudmine noorteklassidest
lahkuvate noorte purjetamise juures hoidmiseks
2. Treenerite ja võitlusametnike arendamine
3. Toetus purjetamise tutvustamisel noortele ja ka laiemalt
4. Meedias purjespordi pideva kajastuse tagamine

B

Tulemused
rahvusvahelisel
areenil

1. Purjespordi arengumudeli kokkulepe ja selle vormistamine
harrastus-, võistlus- ja tippspordi ning erinevatele
sihtgruppidele suunatud tegevustes
2. Rahvusvaheliste tulemuste saavutamiseks vajaliku
treenerite kompetentsi ja koostöö arendamine
3. Rahvusvaheliste tiitlivõistluste Eestisse toomise toetamine
4. Purjetamisakadeemia ja koondise funktsiooni täpsustamine

C

Purjespordirahva
ühendamine

1. EJL organisatsiooni, klassiliitude, komisjonide funktsioonide
täpsustamine alates selgetest eesmärkidest kuni koostöö
kokkulepeteni
2. Laiapõhjaline kaasatuse praktikate juurutamine
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Allikas: Liikmete esindajate tagasiside hinnang ja avatud strateegia arutelu märts 2021

EJL SISEMINE ARENG JA HALDUSFUNKTSIOONID

Lisaks täidab EJL olulisi toetus- ja tugifunktsioone
1

Finantseerimise leidmine
1. Koostöö sponsoritega ja neile suunatud toodete väljatöötamine
2. Rahastuspõhimõtete täpsustamine
3. Toetuste leidmine akadeemia rahastamiseks
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Ausa võistlemise tagamine
1. Mõõtjate koolitamine ja teenuse kättesaadavus
2. Varustuse kontrolli haldus
3. Jahtide mõõdukirjade väljaandmine
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Registrite ja kalendrite haldus
1. Puri.ee kui purjetamise keskse infoplatvormi arendamine
2. Üle-eestilise võistluskalendri, Eesti meistrivõistluste, Eesti võistlussarjade
haldamine
3. Purjejahtide ja võistluspurjekate registri haldamine
4. Purjetajate ja purjekate andmebaaside süsteemi loomine ja ristkasutatava
keskkonna kasutuselevõtt
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