
EJL treenerite komisjoni koosoleku protokoll 

 

Aeg: 11.11.2021 kell 10.00 – 12.00 (14.15) 

Osalejad: Uku Kuusk, Isabella Glušauskaite, Marti Hääl, Raivo Randmäe, Imre Taveter, Rein 

Ottoson, Marko Lilienthal, Tõnu Tõniste, Toomas Tõniste, Tuuli Org, Maria Veessaar, 

Matthew Rickard, Madis Ausman, Mihkel Kosk, Liina Kolk,  

Protokollija: Sigrid Nahk  

 

Päevakord: 

1. Akadeemia arutelu  

Toomas Tõniste juhatas koosoleku sisse, tutvustades ja seletades, mida uus juhatus on pea 

aastaga teinud – vaadanud üle nii toetuste kui ka koondise moodustamise alused. 

Saavutusspordi komisjon on käinud korduvalt koos ja teinud mitmeid koosolekuid ning on 

omalt poolt pannud kokku nägemise/arusaama, mis on ühine kompromiss selle osas, et mida 

muuta ja mis suunas edasi liikuda.   

Noorte tippspordi tabeli -  tippspordi tabel koosneb kolmest osast, esimene on arvukus, teine 

on edukus ja kolmas osa on rahvusvaheline tulemus. Selle teise ja kolmanda võiks üritada 

kokku panna. Meie arust tuleks rohkem väärtustada rahvusvahelist tulemust ehk 

rahvusvahelistel regattidel võistlemist ja arvestada tuleb siin seda, et seda raha ei saa 

lapsevanemad. Tippspordi tabelis jagame me riigi raha, mis seadusega, on antud meile ja 

EOK poolt on kinnitatud mudel, et see on läbipaistev ja arusaadav. Selle muutmine peaks 

samuti olema laiapõhisem kokkuleppe, et saaksime sealt edasi minna.  Edaspidi lapsevaemad 

ei võida kulude osas, vaid võidavad hoopis klubid/spordikoolid.  

 

Edetabel – tegime muudatused, et edaspidi ei ole enam seda 66% märget sees, 

rahvusvahelised tulemused lähevad nüüdsest 100% arvesse, et kõik oleks võrdne. Kevadel 

oleme valmis teinud tabeli, millised võistlused lähevad arvesse. 

Eestist siis Eesti meistrivõistlused ja Eesti karikavõistlused. Välismaa regattidelt 

Olümpiamängud, maailmameistrivõistlused, Euroopa meistrivõistlused, Põhjamaade 

meistrivõistlused ja riikide meistrivõistlused. Võiksid olla ka mõned suuremad ja tuntumad 

rahvusvahelised regatid.    Kuid ennem lepiks veel kokku, millised suured rahvusvahelised 

regatid on veel need, mida tabeli arvestusse lisada. Kindlasti kuulame klubide ja klassiliitude 

arvamust, et ka nemad saaksid omalt poolt välja pakkuda seda, millised regatid oleksid head 

ja kus ka nemad tahaksid osaleda.  



Suured rahvusvahelised võistlused hakkavad nüüdsest tooma: 1. koht 65 punkti;  

Riikide meistrivõistlused ja Eesti meistrivõistlused: 1. koht 40 puntki; 

Eesti karikavõistlused: 1. koht 30 puntki. 

Enne tuleb muidu teha arvutusi, seda peaks tegema inimesed, kes seda süsteemi oskavad, et 

loogikavigu sisse ei tuleks.   

Piirangud – vähemalt 10 paati võistlemas ja vähemalt peab võistlus toimuma 2 päeva, kui 

tingimused ei ole täidetud, siis saadakse punktidest ainult 50%.  

EM ja MM lähevad arvesse siis kui on kas 15 riiki või 6 riiki ja 30 paati ja samas 

medalikategoorias. Kui meeskonnad hooaja jooksul muutuvad, siis saavad valida, millise 

meeskonnaga punktid arvesse lähevad.   

Eesti Koondis ja järelkasvu koondis –keeruline on hetkel öelda, kes seal on ja miks nad seal 

on. Mis eelise nad seal saavad, millised hüved neil on ja samas, et seal oleksid ka piisavalt 

head tulemused, et sinna saada.   

Ühest mudelit ei olegi võimalik teha, kuna meil on erinevad paadiklassid ning noored liiguvad 

ühes klassist teise. Lisaks ka konkurents on iga klassi puhul väga erinev. Saavutusspordi 

komisjon, vaadates suuri rahvusvahelisi tulemusi ning Eesti Edetabeli tulemusi ning SSL 

rangingut. Toetused ja koondise kinnitab lõpuks Jahtklubide Liidu juhatus.  

Optimistis, seal võiks edetabel olla üks aluseid selleks, et sinna koondisesse saada.  

Tiitlivõistluste lähetamise kord – Eesti Jahtklubide Liit on huvitatud, et tema liikmed osalevad 

rahvusvahelistel võistlustel, selleks eraldatakse meile ka riigi poolt toetusi, et me oleks 

esindatud tiitlivõistlustel. Eesti Jahtklubide Liit aitab lähetada Koondislasi ning järelkasvu 

rahvusvahelistele võistlustele. Lisada sinna üheks kriteeriumiks tulemuse – kui saavutad 

tulemuse, aga pole koondises, siis Liit hüvitab kulutused, et tekiks tagantjärgi toetuse saamise 

võimalus. Mõte selles, Eesti Jahtklubide Liit konkreetses hakkab ettevalmistamise püramiidis, 

hakkab toetama olümpiaklasse et Olümpiamängudele saatmist.  

Treenerite projektipõhine toetus – treenerid saavad EOK toetust tulemuste eest, teine millest 

räägime on Eesti Jahtklubide Liidu toetus – meie soov on, et koondis käiks mõnes laagris, 

mida meie aitame toetada, nendega kaasas peaksid olema ka treenerid. Meie tunnetus on, et 

see peaks olema projektipõhine, eelnevalt koostatud taotlus: kes plaanivad seda teha, mis nad 

seal teevad, kes seal osalevad ja mida nad üldse teha tahavad/plaanivad seal. Nende projektide 

alusel saab Eesti Jahtklubide Liit otsustada keda toetada rahaliselt ja keda mitte.   

Akadeemia – juhatuse poolt on otsus olemas, et see muudetakse ümber ja sellisel kujul, alates 

31.12.2021 see enam ei toimi.  



Saavutusspordi komisjon lähtub ennekõike tulemusest ja see on arusaadav, et see ei pruugigi 

kõigile meeldida. Milline võiks olla ühine arusaam meie ettepanekutest ja millised on 

alternatiivid, et kuhugi edasi jõuda? 

 

Rein Ottoson: esimene punkt, noorte tippspordi tabel- klubid on aastaid selle kallal tööd 

teinud ja on iga aasta klubid püüdnud veel demokraatlikumaks seda teha. Kodurahu 

säilitamiseks võiks see jääda samaks. Mina seda süsteemi ei muudaks, sest siis saavad ka 

väiksed klubid mingisugusegi võimaluse. 

Ottoson seletas oma ideed ja põhjendas, miks tema selle vastu on.  

Toomas Tõniste: siit tulebki välja see, et Eesti Jahtklubide Liidu poolt väljaantud 

maatriks/süsteemid muudab ka seda, mille põhjal klubid oma süsteeme muudavad. Teine 

murekoht on siin ka, me räägime olümpiapurjetamisest ja klubide tasemest ja siin lähevad 

need kaks omavahel hästi risti.  

Marko Lilienthal: meil on segamini läinud klubide purjetamine, Eesti Jahtklubide Liidu 

purjetamine ja siis saavutusspordi ehk Olümpia tasemel purjetamine. Selged vahed tuleb teha 

et klubide ja saavutusspordi purjetamine ei oleks omavahel segamini. Me ise näeme, et seal 

tuleks selgemad vahed teha, et klubide purjetamine ei läheks saavutusspordiga segamini.    

Raivo Randmäe: mille järgi seda vahet tehakse? Kas paadiklassi või ambitsioonide järgi? Sest 

klubi purjetaja võib olla väga hea saavutusspordi purjetaja.  

Marko Lilienthal: ambitsioonide järgi, seal võikski olla nii nagu Olümpiakomitee vaatab 

tulemust, siis saavutussport peaks vaatama ka konkreetset tulemust.  

Toomas Tõniste: klubi purjetamine ongi see noorte tippspordi tabel, sest riik annab, et meie 

jagaks klubidele ja spordikoolidele, et oleks arvukus, mida riik tahab ja et tekiks see 

kandepind ja hinnata seda, et nad käivad võistlemas ja et nad saavad boonust ja samas ootab 

riik tulemusi.  

Toomas Tõniste seletas nii rahade tekkimise ja jagamise süsteemi koosolekul osalejatele.  

Tuuli Org: raha küsimuse jätkuks – miks meil seda nii vähe on, meie eesmärk on sponsorit 

otsida, aga väga raske on seda leida, kui meil ei ole tulemust. Sponsorit ei huvita kes Eestis 

esimene on, neid huvitab rahvusvaheline tulemus. Lisaks täpsustuseks treeningute toetustele, 

need projektid ei ole mõeldud ühele õpilasele, vaid need on mõeldud klassipõhiselt, et saata 

lapsi välismaale laagrisse, kuid need ei pea kõik olema samast klubist. Pigem tahame 

soodustada klubiülest tegevust.  

Rein Ottoson: Tuulil on õigus, et raske on raha saada. Sponsorite hankimine on sportlaste 

enda asi. Kui rääkida sponsoritest, siis Eesti Jahtklubide Liidul peab kuskil kirjas olema, mis 



tehti Soome järgi, et ORC eelarve annab 10% noortele selle eest, et nad panevad purjedele 

reklaame. Klubil või spordikoolil on väga raske sponsorit leida, suuremalt jaolt on just 

lapsevanemad need, kes rahaliselt noori toetavad.  

Toomas Tõniste: katsuks natukene fokuseerida, et meil on täna arutelus koondise süsteem ja 

siis on meie toetuste paket, mismoodi ta välja võiks näha, kus on sees ka noorte 

tippsporditabel ja edetabel.  

Matthew Rickard: Mul on mõned küsimused Teile kõigile, et paremini aru saada, mida me 

üritame saavutada ja ühtlasi tooksin välja takistused, mis on olnud.  Hea oleks aru saada, mis 

on teie soovid ja ootused meile või kuidas te silmis peaksid sportlased saavutama Olümpiale 

väärilise taseme selle süsteemiga, mida teie meile hetkel pakute?  

Toomas Tõniste: see on sportlaste puhul väga erinev, osad vajavad rohkelt raha osad aga 

saavad vähemaga hakkama. Me räägime sellest, et Eesti Jahtklubide Liidul on liiga suur 

surve, et meil oodatakse, et me maksame kõik asjad kinni. Riik aitab toetada neid, kellel on 

võistluste eest ka tulemused olemas.  

Toomas Tõniste seletas Matthew Rickardile kuidas rahasüsteem olema hakkab.   

Matthew Rickard: asja mida ei tunnustata või millega ei arvestata on see, et inimene kellel ei 

ole platvormi et kuhugi saada – neid ei tunnustada, kui nad kuhugi jõuavad. On ideed, et 

klubid peavad toetama sportlasi, et nemad kuhugi jõuaks. Reaalsus on see, et Eestis ei ole 

selliseid ressursse, et midagi taolist saavutada.  

Matthew Rickard, Toomas Tõniste ja Tuuli Org arutasid ja seletasid rahade laekumist.  

Koosolekul toimus pikk arutelu, kuidas saadakse sponsoreid ja kui raske on raha leida, et 

toetada sporti.  

Toomas Tõniste: hakkaks pakkuma konkreetseid mõtteid ja ettepanekuid, et mida muuta ja 

mida paremaks teha. 

Maria Veessaar: Tegelikult see nägemus on õige, et on klubide etapp, siis on selline 

vahepealne etapp ja siis on olümpiapurjetamine, aga kes selle vahepealse etapiga tegeleb. Kui 

sa oled klubi treener, siis me saame loomulikult aru, et tippudega peabki käima välismaal 

võistlemas ja keegi ei ole kunagi selle vastu olnud ja on käidud klubidega niipalju kui on 

jõutud, kellel on olnud rohkem võimalik, kelle vähem. Kui tahetakse sellele vahefaasile kaasa 

aidata, siis igaühele 1000 eurot kätte, et see ei aita noori. Pigem see, mis aitab on 

treeningkeskkond. Enamus aega treenitakse niikuinii Eestis ning me ei peaks purjetamis üles 

ehitama sellele, et osad vanemad saadavad oma lapsi ainult välismaale võistlema, kuna neil on 

majanduslikult sellised võimalused. Eestis olev treeningkeskkond: ühised laagrid jne, see kõik 

peaks olema süsteemne. Teine asi, mis ohtu Eesti purjetamisele tekitab on see,  



see et me ei väärtusta võistlusi siin Eestis, me vähendame seltskonda, kes siin regattidel 

võistlevad. Nagu Marko ütles, ülioluline on see, et me hoiaks oma regatte tugevatena nagu 

nad ka nüüd on. Meil on omal klassides tugev konkurents, kus noored saavad areneda. Ka 

meie tipud peaksid võistlema Eestis, kus nad saavad noortele konkurentsi pakkuda. Kui me 

selle ära võtame, siis klubide tasand kukub ka laiali. Lisaks veel projektide puhul, kui me neid 

kirjutame, siis me siiski lähtume oma klubi sportlastest, mitte ei võtta ette edetabelit.  

Toomas Tõniste, Tuuli Org ja Maria Veessaar arutlesid projektide ja klassiliitude teemal koos 

ülejäänud koosolekul osalejatega.  

Raivo Randmäe: mul on konkreetne küsimus selle esimese puntki kohta, et kas teie see 

pakutav muutus päriselt ka midagi muudab midagi.  

Koosolekul toimus pikk arutelu punktide teemal – kuidas need kujunevad ja mis on muutuste 

eesmärk. Arutati 66% tekkimise osas ja selle osas, kui oluline on sportlaste jaoks koht 

edetabelis isegi siis, kui ei ole saavutatud kõrge koht. Lisaks arutati koosolekul rahalise toe 

leidmisest sportlastele mitmel korral.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


