
EJL juhatuse koosoleku protokoll nr. 230

kuupäev: 12. aprill 2021
koht: Zoom videokeskkond
algus: 15:00
osalejad: Kalev Vapper, Tiit Pruuli, Sven Nuutmann, Toomas Tõniste, Marti Hääl, Andres 
Valkna
külalised: Tuuli Org, Margus Žuravljov, Külli Haav, Ott Kallas
protokollija: Ott Kallas

Päevakord:
1. Strateegia arutelu
2. Liidupäeva päevakorra kinnitamine
3. Garmin Purjetamise Võistlussarja (EMV ja EKV) ja regattide formaadi kinnitamine
4. Eesti edetabeli juhendi kinnitamine
5. Kommunikatsiooniplaani arutelu
6. Paralümpiakomitee liikmeks astumine
7. Rahvusvahelise Kohtunike seminari korraldamine
8. Muud küsimused
- Eesti rahvuslik jaht

Materjal:
1. Strateegia arutelu
Margus tutvustas strateegia koostamise hetkeseisu. Ettepanek on strateegia aruteluks 
teha eraldi koosolek, et ambitsioon, tegevused ja tegevuste prioriteedid üle vaadata.
Kalev ütles, et tänased tegevused tuleb ära kaardistada koos kulude ja inimressursi 
panusega, lisaks sellele tuleb vaadata tuleviku tegevussuundi ja neile vaja minevat 
ressurssi.
Otsus: Juhatuse strateegia koosoleku toimub teisipäeval, 20. aprillil kell 15-17 EJLs. 

2. Liidupäeva päevakorra kinnitamine
Juhatus arutas Liidupäeva päevakorda ja korralduslikke küsimusi.
Otsus: Juhatus otsustas korraldada EJL Liidupäev zoom videokeskkonnas juhul kui 
füüsilised koosolekud  ei ole lubatud 5. mai seisuga.
10. mail kell 16 algava EJL Liidupäeva päevakord:
- 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitori aruanne
- 2021. aasta hooaja alguse ülevaade
- EJL strateegia esitlemine
- 2021. aasta eelarve kinnitamine
- EJL põhikirja täiendamine

3. Garmin Purjetamise Võistlussarja (EMV ja EKV) ja regattide formaadi kinnitamine
Peale märtsi juhatuse koosolekut toimusid antud teemal arutelud 29er klassi 
treeneritega, võistlusametnike komisjoniga (protokoll), Optimist klassi liiduga. Kahjuks ei
ole formaadi osas Purjelaualiit lõplikku sisendit siiani saatnud.
Tuuli tegi ettepaneku, et 29er klassis võiks Eesti MV medalitele võistelda ilma 
vanusepiiranguta.
Otsus: Saavutusspordi komisjonile ja treenerite komisjonile tehti ülesandeks vaadata üle 
võistlusarvestused ja Eesti MV arvestused. 
Garmin Purjetamise Võistlussarjas sisalduvad Eesti Karika regatid on eraldi võistlussari ja
Eesti MV on eraldi võistlus.
Mai kuu juhatuses otsustatakse regattide formaat lõplikult.

4. Eesti edetabeli juhendi kinnitamine
Marti tegi ülevaate treenerite komisjoni arutelust.
Otsus: Ott paneb treenerite komisjoni koosolekute põhjal kokku edetabeli põhimõtete 
projekti ja saadab selle saavutusspordi komisjonile. Saavutusspordi komisjoni sisendiga 
edetabeli põhimõtete sisend läheb seejärel uuesti arutamisele treenerite komisjoni.

https://www.puri.ee/media/V%C3%B5istlusametnike-komisjoni-koosoleku-protokoll-210331.pdf


5. Kommunikatsiooniplaani arutelu
Juhatus arutas senist kommunikatsiooniplaani.
Tuuli ütles, et noori peaks kaasama ise sotsiaalmeedias purjetamist ja noortesarja 
populariseerima.
Kalev ütles, et pressiteated on väga vajalikud ja see osa peaks sisukamalt jätkuma. Väga
palju pressiteateid ei ole otstarbekas välja saata. Sotsiaalmeedias võiks avada keskkonna
kus noored saaks postitada videosid, fotsid ja tekste.
Tiit ütles, et on valmis oma jõuvarude piires aitama kaasa ning järgmiseks koosolekuks 
teeb paberi meediatöö parandamiseks.
Tiit ja Kalev töötavad meediatöö teemaga koos edasi.

6. Paralümpiakomitee liikmeks astumine
Parapurjetamise projektijuht Külli Haav tegi ettepaneku astuda Eesti Paralümpiakomitee 
liikmeks, et olla kaasatud puuetega inimeste spordi organisatsioonis ja et muuta 
sujuvamaks asjaajamist EPK-ga.
Otsus: Esitame liikmeks astumise avalduse Eesti Paralümpiakomiteele.

7. Rahvusvahelise Kohtunike seminari korraldamine
Ott tegi ülevaate võistlusametnike komisjonis arutatud World Sailingu kohtunike seminari
korraldamise võimalusest ja seminari esialgsest eelarvest.
Otsus: Juhatus otsustas küsida World Sailingult International Judge seminari 
korraldamise õigust 13-15. augustil ORC MMi lõpus kaasates koolitajatena sel ajal regatil 
osalevaid WS koolitajaid.

8. Muud küsimused
- Eesti rahvuslik jaht
Juhatus arutas rahvusliku jahi projekti ja edasisi tegevusi. Otsustati moodustada 
töögrupp rahvusliku jahi küsimusega tegelemiseks.

lõpp: 17:20 

Kalev Vapper 
Eesti Jahtklubide Liidu president 


