
EESTI JAHTKLUBIDE LIIDU LIIDUPÄEVA PROTOKOLL
Kuupäev: 10.05.2021
Koht: Zoom videokeskkond
Algus: 16.00
Delegaatide arv: 20
Koosolekut juhatas Eesti Jahtklubide Liidu (EJL) president Kalev Vapper

Päevakord:
1. 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitori aruanne
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Eesti Jahtklubi Liidu president Kalev Vapper tervitas Liidupäeva koosolekust osavõitjaid ning 
tutvustas koosoleku päevakorda, peale mida tegi ettepaneku nimetada end koosoleku 
juhatajaks ning protokollijaks Ott Kallase (Kallas). 

Ettepanek kiideti heaks.

1. 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitori aruanne

Ott Kallas tutvustas osalejatele 2020. aasta majandusaasta aruannet. 
Aruande esimene osa on tegevusaruanne, millest andis põhjaliku ülevaate sügisesel 
Liidupäeval Egon Elstein, endine Eesti Jahtklubide Liidu president. Toona oli tegevusaruandest 
puudu kaks asja: uue juhatuse valimine ning Eesti Jahtklubide Liidu hooaja lõpetamine, mis oli
COVID-19 piirangute tõttu läbi viidud ringireisina Eestis, millest võtsid osa Ott Kallas, Kalev 
Vapper ning Riina Ramst. Muus osas täiendusi ei ole. 

Koosoleku osalejatele anti võimalus küsimuste küsimiseks, mida seekord ei tekkinud. 

Kui küsimusi ei ole, siis liigume edasi majandusaasta aruande eelarve juurde. Majandusaasta 
aruandes on välja toodud kõik numbrid ning saatsin välja ka eelarve täitmise tabeli ning 
peatun mõnedel punktidel, mille täitmine on olnud teistmoodi võrreldes eelmise aasta 
kevadega kinnitatud Eesti Jahtklubide Liidu eelarvega. Esiteks, tulude osas oli meil COVID-19 
viirusest tingitud olukord, mille tulemusena ei saanud meid toetada toetajad, kellega olime 
eelnevalt kokkuleppeid teinud, õnneks avanes riigi poolt abi taotlemise võimalus, mida me ka 
taotlesime ja mida meile ka riigi eelarvest anti. Tänu sellele saime oma tegevustega 
plaanipäraselt jätkata. Tuludes, riigi eelarve osas, on meil päris suur suurenemine "Muu 1.3" 
all, kus on kirjas riigiabi. Olümpiakomitee toetustest on kirjas, mida eelarves ei olnud, 
varustuse (paadid, kaatrid, muu varustus) ära toomine Austraaliast merekonterneri näol, kuna 
olümpia regatt lükkus COVID-19 piirangute tõttu edasi. Antud kulu maksis kinni 
Olümpiakomitee. 
Eelmine aasta tuli fondide toetusi kokku Kultuurkapitalist rohkem, kui oli eelarves kirjas. Selle 
põhjuseks on 2021. aasta I kvartali laekumine detsemberi, 2020. aasta, kuus. 
Parapurjetamise kulud on väiksemad, kui eelarves märgitud. Küll aga ei tähenda see seda, et 
seda tegevust oleks finantseeritud vähem, vaid osad kulud, mis parapurjetamise projekti 
raames tehti, maksti kinni Eesti Paraolümpiakomitee poolt. 
Kulude osas on oluliselt väiksemad numbrid EOK toetuste kasutamise osas, nii treeneri kui ka 
noorte ettevalmistuse osas. Need kõik on väiksemad seoses sellega, et treeningute ja 
võistluste maht oli oluliselt väiksem eelmisel aastal. 
Akadeemia all "Talvelaagrite kulu", kevadel me seda vähendasime seoses kevadel ära jäänud 
laagritega, aga samas, päris aasta lõpus tulid juba uue talve asjad peale. 

Koosoleku osalejatele anti võimalus küsimuste küsimiseks, mida ei tekkinud.

Koosolekul loeti ette audiitori aruanne, peale mida anti võimalus küsimuste küsimiseks. 

Kalev Vapper -  kui küsimusi ei ole, siis paneme 2020. aasta majandusaruande hääletusele. 



Kas kiidate majandusaasta aruande heaks? 

Üle poole koosolekul osalenud liikmetest kiitis majandusaasta aruande heaks. 

Kalev Vapper – asume järgmise päevakorra punkti juurde. 

2. 2021. aasta hooaja alguse ülevaade ja plaanide tutvustamine

Kalev Vapper kommenteeris juhatuse tegevust. 
Mul on hea meel, et oleme kokku saanud tegusa juhatuse. Mul on hea meel, et juhatusel on 
õnnestunud end ka rakendada aktiivse tegijana meie purjetamise kogukonna tegevuses. See 
muudatus, et meie juhatuse liikmed on komisjonide juhid või komisjonide tegusad liikmed, on 
kasuks tulnud, tänu millele saame asju ilusasti ära teha. Väga toimekad on olnud treenerite 
komisjon, avamere komisjon, saavutusspordi komisjon – need kolm komisjoni on meil väga 
hästi tegutsenud. Ka tehniline komisjon on kenasti hakkama saanud, oleme korraldanud 
mitmeid koolitusi: võistlusametnike koolitused, treenerite koolitused. Oleme paika saanud väga
olulisi asju, oleme muutnud võistluste formaati. Täna oli meil juhatuse koosolek, kus me 
arutasime edetabeli moodustamise uusi põhimõtteid. Neil on sel aastal päris palju muudatusi, 
Eesti Meistrivõistlused saavad senisest suurema osakaalu. Sel aastal, vaatamata pandeemiale 
loodame, et saame läbi viia kaks suurvõistlust Folkboot Gold Cup ja ORC MM, peale selle on ka 
olümpiamängud, kus kaks meie purjetajat Karl-Martin Rammo ja Ingrid Puusta meie au 
kaitsevad. Samuti on sel suvel Tallinna oodata ka Tall Ships Race´i, mis on ka ilus 
purjetamissündmus. Usun, et kui ajakava võimaldab ja keegi Muhu Väinas ei osale, siis ta saab
Tall Ships Race´i vaatama minna. Tänu pandeemiale oleme juhatusega veebikeskkonnas Zoom
tegutsenud, mis ei ole meie teotahet pärssinud – oleme päris kenasti hakkama saanud. Kuid 
nüüd annaks sõna Otile, kes räägib konkreetsemalt. 

Ott Kallas – Kalev rääkis enamus asjad ära, väga detaili ma selle koosoleku formaadis minna ei
saa. Võistlusametnike koolitused on meil kõik peetud, atesteerimine on meil veel ees, see osa 
on meil edukalt tehtud. Treenerite koolitused on meil ka tehtud. EKR 3, EKR 4 ja EKR 5 
osalejate arv on olnud hea. Eesti Meistrivõistluste osas juhatus tegi põhimõttelise muudatuse. 
Meil oli teatavasti Eesti Meistrivõistluste sari 2015. aastast alates kuni eelmise aastani, ja see 
muudeti ära üheks, Eesti Meistritiitlit otsustavaks võistluseks – jutt käib noorte ja olümpia 
klassidest. Selle taga on ka mõte, et aktiveerida osalust naaberriikide võistlustel. Üks 
suurvõistlus oleks meil ja et purjetajatel tekiks kalendrisse rohkem vaba ruumi, et nad saaksid 
lähiriikides ka purjetamisvõistlustel käija. Meresõbra programm on meil kokku pandud ja 
eelmisel nädalal läks see veebi ülesse, Ingeldrin Aug on selle projekti vedaja ning suvi on 
kaetud ja registreerumine programmi on hetkel hästi aktiivne. Eriliste purjetajate osas käib 
meil ka aktiivne tegevus Külli Haava eestvedamisel, kelle algatusel kogu puuetega inimeste 
purjetamine alguse sai ning büroo poole pealt proovime ka aidata, kui midagi vaja on. 
Paraolümpiakommiteega on meil toetusleping ka sõlmitud ja oleme ka astunud Eesti 
Paraolümpiakommitee liikmeks. Rahvusvaheliste regattide osas on meil kolm suurt tiitlivõistlust
Tallinnas, lisaks minu teada ei ole veel ära jäetud Tall Ships Race´i.  

Kalev Vapper – vaatamata koroonale tuleb meil tegus aasta ja ma usun, et me võtame seda 
aastat tõsiselt ja meie võistlustest osavõtt saab olema tihe, vähemalt niipalju kui koroona meil 
võimaldab. Järgmine päevakorra punkt on meie strateegia esitlemine. 

3. Eesti Jahtklubide Liidu strateegia esitlemine

Kalev Vapper – mul on hea meel tervitada Margus Zuravljovit, kes meiega on loodetavasti juba
liitunud. See strateegia on selline suur ja tõsine asi ja me otsustasime, et selle kokku panekul 
kaasame professionaali, kes sellega iga päev tegeleb. Me oleme koos väiksemas seltskonnas 
seda iganädalaselt arutanud ja ilmselt on ka Margus teie käest erinevaid asju ja tagasisidet 
uurinud, aga ma annaks nüüd sõna Margusele, kes teeks strateegiast kokkuvõtte.

Margus Zuravljov – Täpsustuseks veel, et me paneme seda strateegiat kokku, ta on täna 
sellises formaadis, kus ta on teie ees mustandina, mis tähendab, et konkreetse sisendina saab 
teda veel täiendada ja parandada. Pärast seda, kui Liidupäeval kõik üle räägime ja parandused 



sisse viime, siis peale seda juhatus kinnitab selle lõplikus sõnastuses ja versioonis. Ma ei käiks 
teda üle slaidide kaupa. Ettepanek on, et vaadake teda ja küsige lõpus, aga ma räägiks paarist
teemast, mis selle protsessi käigus tähtsamate asjadena ülesse jäid. Kõige olulisemaks ma 
pean seda, et me tegime üsna suure ringi kõikide Jahtklubide Liidu liikmete esindajatega ja 
tegime ka ühe avaliku arutelu. Selle tulemusena tuli päris palju teemasid, millest üks kõige 
olulisem formeerus täiesti eraldiseisvaks eesmärgiks, mille nimi on meil nüüd "Purjespordi 
rahva ühendamine". See on oluline sellepärast, et aja jooksul me oleme kas lihtsustamise või 
kiirendamise huvides, et mingid asjad tehtud saaks, jätnud mingisuguseid teemasid arutlemata
ja täna, kui me kogusime sisendit, tuli palju küsimusi selle kohta, et mis see Jahtklubide Liit 
teeb, mis need rollid võiksid olla ja mis need peaksid olema ning kui hästi me peaksime neist 
aru saama. Selle tulemusena jõudsime sinnamaale välja, et me kahtepidi käsitleme seda 
purjespordi rahva ühendamist. Esimene mõte on selles, et me peame suutma Jahtklubide Liidu
funktsioonid muuta hästi selgeks ja loogiliseks ja arusaadavaks kõigile. Erinevate komisjonide 
toimimine, juhatuse toimimine, otsustamise põhimõtted peaksid olema kõikidele ühtselt 
mõistetavad. Sinna juurde kuulub ka liikmete soov, et Liidupäev ja infovahetused võiksid olla 
hästi tegevuste põhised, et me ei räägiks nii palju taustast, finantsist ja sellistest keerulistest 
tavalistest asjadest, mis on administratiivsed, vaid et räägiksime sellest, mis me päriselt 
teeme. Teine oluline osa on kõikide kuulamine. Arvamusi on meil palju, purjetajad on vahva 
seltskond ja meil ei ole edasiminekuks muud head võimalust kui proovida seda kandepinda viia
otsustele võimalikult laiemaks. Ühe asjana tahan kindlasti ära märkida, et meil sellist ootust ei 
ole, et pärast seda strateegiat hakkab asi palju lihtsamini minema kui enne, ilmselgelt on 
paljudes asjades erimeel ja juhatusega me nüüd arutasime ka, et mis siis teha, kui meil on 
erinevad arvamused ja jõudsime üldise otsustamise põhimõtte juurde. Juhul kui on nii, et meil 
on väga erinevad arvamused või jaguneme pooleks, et siis me proovime mõelda selle peale, et
milline on rahvusvaheline praktika ja kui me saame sellele toetuda, siis võtaks selle aluseks 
otsuse kujundamisel. Aga üldjuhul me otsiks siiski konsensust ja üksmeelt edasiminekuks. 
Kaks eraldi teist eesmärkide kategooriat on purjetamise lai kandepind ja tulemused 
rahvusvaheliselt. Need on sellised  tegevused, mida Jahtklubide Liit on alati teinud. Me kõrvalt 
ütleks ka, et seis on parem kui kunagi enne, aga see ei tohi meid laisemaks teha laia 
kandepinna osas. Tulemused rahvusvaheliselt on teema, mille osas me oleme hetkel olukorras,
et iga aasta väike edasiminek on meile suur asi. Rahvusvaheliste tulemuste osas on üks selline
suur asi, mille me oleme kokku pannud. Selle nimi on "Purjespordi arengu mudel" ja see vajab 
uuendamist. Ta on täna sellises olukorras, kus erimeelsusi on palju ning suuri küsimusi on 
väga palju, mille tulemusena me peame vaatama seda korra tervikuna, sest teemade eraldi 
lahendamine enam ei aita, vaid  terviklik arengumudel tuleb läbi käija. Kahjuks on see pikk 
töö, kuid mu sõnum juhatusele on see, et see on midagi, mida suhteliselt kiiresti algatada, 
sest  arengumudeli vestlused eeldavad professionaalset sisendit, mida saavad teha valdkonna 
spetsialistid ja see võtab aega. Tegevuste osas ma rohkemat ei räägi, vaid näitaksin teile 
tegevuste maatriksi pilti. Iga tegevus, mille me jahtklubide liidus käsile võtame, on vaja ära 
kaaluda. Iga tegevus peab olema seotud eesmärgi saavutamisega. Teiseks on oluline, palju 
nad ressursi nõuavad, praegu peame eelistama neid, mis ei võta palju raha ja mida saab kiirelt
tehtud. Põhimõtteliselt me soovime seda, et iga tegevus, kas viidud läbi või ära jäetud, oleks 
põhjendatud. Kas on küsimusi?

Kirstel Oitmaa, Eesti Purjelaualiit – mina küsiks ja täiendaks, et kindlasti nendes tegevustes 
sisalduks ka purjelaua temaatika, et preagu kui ma vaatan eesmärki A tegevus neli punkt kaks
"Koolides purjetamise tutvustus", et siis ka purjelaualiit oleks nendes erinevates tegevustes 
kenasti sees. 

Margus Zuravljov – täiesti nõus ja kommentaar veel sinna ka, et purjelaua teemad puudutavad
nii väjatöötavat arengumudelit kui ka mõningaid tegevusi, mis on seotud ka Akadeemia 
funktsiooni ja kõikide muude selliste üldiste tegemiste teemaga. Purjelaua info oli meil seal 
hästi kaasatud, et ei tohiks olla see ühekülgne. Sama tahaks öelda ma ka kohe, et ma väga 
toetan Pärnust tulnud algatust selleks, et jääpurjetamine ei jääks välja. Täpselt samasuguses 
formaadis oleks mõistlik läheneda ka meie eri aladele. See on ühtepidi see, et me kogu seda 
purjespordi rahvast ühendaksime, aga teistpidi meil on kõik need valdkonnad vaja Jahtklubide 
Liidu kaudu ühtlaselt ära katta. 

Kalev Vapper – kas on veel küsimusi? Kui ei ole, siis aitäh Margus ja me läheme edasi oma 



järgmise punkti juurde. 

4. 2021. aasta eelarve kinnitamine

Kalev Vapper – meil on vaja 2021. aasta eelarve kinnitada. Sellega seoses annaksin nüüd sõna
järjekordselt Otile. 

Ott Kallas – 2021. aasta eelarve, siin seda strateegiatööd ei kajastu. Sisuliselt on tegemist 
tavalise eelarve vaatega ja siia on pandud sisse kõik tänased teadmised erinevatest toetustest 
ja tegevustest, mis meil praegu toetuste mõistes lubatud on ja tegevused, mis meil täna 
käimas on. Esimene, tulude osas, on meil riigieelarveline toetus, see on jaotud liidu toetuseks 
ja noorte sporditoetuseks, millest mõlemad siis arvutatakse EOKs Kultuuriministeeriumis 
väljatöötatud kriteeriumite alusel. Sisuliselt seatakse spordialad pingeritta ja siis jagatakse 
riigitoetust spordile sedakaudu, ja meie puhul mõõdetakse purjetajate arvukust. Selle 
mõõtmise eelduseks on see, mida ma panen paljudele Jahtklubide Liidu liikmetele südamele, 
et väga oluline on, et te täidaksite ära spordiregistri ankeedid oma tegevuse mahu, purjetajate
arvu osas. See aruandlus on väga oluline, see tuleb kõik spordialade võrdlevasse tabelisse 
sisse, purjetajate arvukus, treenerite arvukus ja spordiala edukus rahvusvahelisel areenil – 
need on põhifaktorid, mis ala kas tõstavad või langetavad selles spordialade edetabelis. Edasi 
EOK toetus, need on praktiliselt kõik nimelised toetused nii meie parimatele sportlastele kui ka 
nende treeneritele kui ka toetus olümpiale mineku osas. Sponsorluse toetus, siin on nüüd 
erinevad alajaotused, siin on EJL´i  noorte olümpiapurjetamise võistlusega seotud toetus 
Garminilt ja Meresõbra sees on ka toetus. Samuti on ka omavalitsuste toetus, mis on ka 
personaalne vastavalt esitatud taotlustele kulude katteks. Fondide toetus on tavapärane 
number meil siin, tõenäoliselt meil siin see laekumiste rütm jääb paika ka aasta lõpus. 
Akadeemia toetused on tavapärased, erasektori toetus on selles valdkonnas tühi. Muude tulude
osas on kõik tavapärane, kontojääk on meil päris suur, aga sellest ma eelnevalt rääkisin. 
Suurenenud on parapurjetamise osa. Külli Haaval õnnestus riigilt välja rääkida 
parapurjetamisega seotud kraana ostuks vahendid, et saaks puuetega inimesi paati tõsta. 
Kulude poolest tegevuse osas ei ole siin suuri muudatusi eelmise aastaga võrreldes. Koondise 
osas on ära näidatud EOK erinevad personaalsed toetused. Akadeemia osas on meil ka üsna 
tavapärane pilt. Püsikulude osas on meil töötajad, hetkel olen ma üksi ja praegu vähemalt 
minu enda mõte, vastavalt võimalustle, tuleks töötajate asja vaadata ja otsustada. Ostetud 
teenuste osa on natukene suurenenud, väike kulu on seotud strateegia tööga ja teine kulu on 
raamatupidamisega seotud. 

Kas on küsimusi?

Lauri Kurvits – eelarve rida 3.5. on baaside kulu ja kui me loeme eelmise aasta eelarve 
täitmise seletuskirja, siis see on Akadeemia treeningbaaside kasutamise kulud ROPK ja Tallinna
Jahtklubi. Teatavasti ROPK´l ei ole baasi, vaid ROPK kasutab sümboolse tasu eest Kalevi 
Jahtklubi baasi, et kas baaside kulu rea pealt võiks ka Kalevi Jahtklubi A baasi eest Akadeemia 
kasuks mingi kuluhüvitise saada. 

Ott Kallas – seal seletuskirjas on tõepoolest kirjas nii eelmise aasta eelarve täitmise osas kui 
ka käesoleva aasta selgitustes kirjas, et need on tavapärased õppetasud, mida me tasume nii 
kahepaatide kui ühepaatide õpilaste kulu eest vastavas koolis, mis on selle Akadeemia töö 
läbiviimiseks kokku lepitud. Ehk Tallinna Jahtklubi ja ROPK, et Lauri Kurvitsaga me eelmine 
aasta sellest ka Kalevi Jahtklubis rääkisime ja selliseid selgitusi ma sinna andsin ja sellega 
otseselt arvestatud ei ole, et eks ta ole siis arutamise küsimus. 

Kalev Vapper -  mina omalt poolt kommenteeriks seda, et suuresti on selle aasta eelarve paika 
pandud juba varasemalt, et siin väga suuri muudatusi me ei saa ega saanud teha ja ma arvan,
et järgmise aasta ettevalmistuses on meil juhatusena palju suurem vastutus ja suuremad 
võimalused neid muudatusi sisse viia ja ma usun, et neid muudatusi ka tuleb, sest me oleme 
siin muutmas seda edetabeli süsteemi ja ma usun et natukene ka meie fookused muutuvad. 
See toob endaga kaasa ka eelarve muudatusi, aga nendest me saame rääkida sügisesel 
Liidupäeval. Hetkeseisuga on see eelarve selline nagu ta on. Kui rohkem küsimusi ei ole, siis 
ma panen hääletusele. Kes on selle poolt, et 2021. aasta eelarve sellisel kujul kinnitada. 



Alo Murutar – ma soovin, et minu täiendus käiks protokollist ka läbi. Mul on kaks sõbralikku 
soovitust. Esiteks selle Jahtklubide Liidu strateegia teine lause ütleb, et Eesti Jahtklubide Liit 
toetab ja arendab purjesporti ja huvi meresõidu vastu Eestis, siia võiks lisada ka 
sisevetepurjetamise. Teine asi on see, et kui me räägime purjespordi laiast kandepinnast ja 
selle kandepinna laiendamisest sisevete teemal, siis me teeme päris suuri pingutusi, et olla 
pildil ja saada tuge ning tähelepanu ja mingites kohtades võiks olla ära nimetatud, et me 
oleme saanud professionaalset abi ja ka meedia ja organisatsioonilist abi. Need on need kaks 
asja, mis ma tahtsin siin lisada. 

Kalev Vapper – see läheb protokolli ja tegelikult me oleme seda arutanud. On olnud ka neid 
mõtteid, et meie geograafiat tulebki laiendada ja see on vaieldamatult üks eesmärk, et me 
saaksime selle purjetamise geograafia Eestis ka lõuna poole aktiivsemaks muuta.  

Elmo Saul – mina toetan Alo ettepanekut. 

Otsus vastu võetud ühehäälselt. 

Kalev Vapper – meil on jäänud veel üks päevakorra punkt, mis räägib põhikirja muudatusest. 

5. Eesti Jahtklubide Liidu põhikirja kinnitamine

Kalev Vapper – siin on kaks ettepanekut. Üks neist käsitleb põhikirja juhatuse teemal, ehk 
juhatus on käesoleva põhikirja järgi viie kuni seitsme liikmeline. Ettepanek on muuta põhikirja 
selliselt, et me valiksime juhatuse viie kuni üheksa liikmelisena. See number tuli juhatuse 
koosolekult, kus me seda teemat arutasime. Esimene ettepanek ongi, et me valiksime omale 
neljaks aastaks viie kuni üheksa liikmelise juhatuse. Teine ettepanek on see, et me valime 
juhatuse liikmete seast asepresidenti. Minu ettepank on see, et me valiksime juhatuse seast 
asepresidentiks Sven Nuutmanni ja ma kohe ka põhjendan. Sven on olnud väga tegus muutusi
algatama ja neid ka ellu viima ja ta on Lääne-Eesti purjetamise üks tugevamaid eestvedajaid, 
vaatamata sellele, et ta ise elab Tallinnas. Meil on selliseid sõnakaid ja tegusaid mehi vaja ning
arvan, et Sven võiks seda rolli täita, aga täna me hääletame selle ettepaneku eest. Lisaks 
soovime juhatusse vastu võtta ka Tuuli Oru (Org), mida me samuti täna hääletame. 

Otsus vastu võetud ühehäälselt. 


