
KALEVI JAHTKLUBI JUHATUSE KOOSOLEK 
 
Kuupäev: 12.09.2019 
Kellaaeg: 18.00 – 20.50 
Koht: Kalevi Jahtklubi (Pirita tee 17, Tallinn) 
Osalesid: Kalev Vapper, Tõnu Tõniste, Olev Roosma, Piret Salmistu, Tammo, Otsasoo, Hard Perk, Rene Treifeldt, 
Lauri Kurvits 
Puudus: Tanel Tamm 
Protokollija: Mari Raus 
 
PÄEVAKORD: 
1. Hetkeseis uue sadamahoonega (L. Kurvits) 
2. KJK eelarve ja majandustegevuse ülevaade (L.Kurvits) 
3. Järgmise hooaja võistluskava (L. Kurvits) 
4. Muud teemad 
 

 
1. Hetkeseis uue sadamahoonega 

Eesmärk on välja valida 1 büroo, kes alustab projekteerimist. Arhitektuurikonkurssi ei korralda. 
Tänase seisuga on alustatud kruntide ühendamisega (notari juures on tehtud vajalikud toimingud ja 
hetkel toimub maa mõõdistamine, mis peaks lõpule jõudma hiljemalt detsember 2019). 
Muinsuskaitse tingimused on võetud. Nüüd on edasi vaja suhelda Linnaplaneerimise Ametiga (maa 
sihtotstarbe teema).  
 
Klubiülem kogub kokku kõik olemasolevad materjalid sellel teemal ja paneb paika arhitektiga kohtumise 
aja. Järgmiseks koosolekuks (oktoober) teeb klubiülem ülevaate projekti hetkeseisust. 

 
2. KJK eelarve ja majandustegevuse ülevaade  

-  Hetkeseisuga on esimese poolaasta eelarve täitmine üldjoontes plaanipärane.  
 

- Järgmiseks hooajaks saab teha mõned kaikohad juurde kuna osad uue ujuvkai äärsed kaikohad annab 
teha kitsamaks. Uurida kas viimast kaid saaks pikemaks ehitada?  

 
- Sailinvest tegi KJK-le staapelplatsi rendi arve (suvi 2019 kohta). KJK teeb omakorda arved nendele, kes 

sellel platsil oma asju hoidsid (mõned remonditavad/vanad jahid, suured veoauto treielerid jms). Sellest 
informeeriti klubiliikmeid hooaja alguses. 

 
- Teha vajalikud ettevalmistavad tööd, et KJK sadamas saaks 2020 hooajal nn autosuvilate platsi edukalt 

välja rentida. Elektriühendused, pinnase ettevalmistus jms. 
 

- KJK-s tegemist vajavate (remondi)tööde nimekiri 2019. Järgmiseks koosolekus (oktoober) tuleks 
planeeritavate tööde umbkaudsed maksumused kirja panna ning teostamise tähtajad üle vaadata. 
Prioriteedid: torni katuse remont, kaameravalve, kaiserva ekspertiis/remont. 
 

- Kuna KJK vajab töökoja pinda enda kasutusse (sh talvine paadihoiu ruum), siis sellest tulenevalt oleks 
vajalik R&R Boat OÜ rendileping üles öelda.  

 
3. Järgmise hooaja võistluskava 

-  Viimsi vald soovib teha uue avamere regati. Võistlusrada võiks olla nö Viimsi servas, et pealtvaatajad 
saaksid seda jälgida nt Viimsi vabaõhumuuseumi alalt. Vaja oleks leida sellele regatile toimumise aeg (ja 
korraldusmeeskond) tihedas regatikalendris. 

 
- Taotleme ORC MM 2021 korraldamise õigust. Presentatsioon on ette valmistatud. Novembri lõpus 

selgub milline riik saab seekord ORC MM 2021 korraldamise õiguse. 
 
 

 



4. Muud teemad 
- 2019 Muhu Väina regati direktor Agnes Lill teeb järgmisel koosolekul selle aasta regatist põhjaliku 

kokkuvõtte.  
Arutati järgmise aasta võimaliku marsruudi üle.  

 
- Liikmemaksu võlglasi on ca 40 (täisliikmed), lisaks mõnikümmend võlglast noorliikmete ja veteranide 

hulgas. Võlglastele saadetakse korduv meeldetuletus, maksetähtajaga 30. september. 
 

- Klubi liikmeks soovivad astuda: Silver Meejärv, Mihkel Pukk, Anti Puutsa, Ivo Tiits, Illimar Lepik von 
Wirén. Noorliikmed, kes soovivad astuda täiskliikmeks: Tavo Annus ja Uko Rasmus Tiidemann. 
 

- Hooaja lõpetamine toimub 16. novembril Lillepaviljonis, esinejaks on seekord Laura Prits. 
Ettevalmistused juba käivad. Tõenäoliselt suureneb oasvõtutasu summa, peale eelarve lõplikku üle 
vaatamist. 

 
 
Järgmise koosoleku aeg: teisipäev 15. oktoober kell 18.00. 
 

 
OTSUSED: 

1. R&R Boat OÜ rendileping üles öelda. 
2. Klubi liikmeks vastu võtta: Silver Meejärv, Mihkel Pukk, Anti Puutsa, Ivo Tiits, Illimar Lepik von Wirén, 

Tavo Annus ja Uko Rasmus Tiidemann. 
 
 
 
Kinnitas 
 
Kalev Vapper 
Kommodoor  


