
KALEVI JAHTKLUBI JUHATUSE KOOSOLEK  

  

Kuupäev: 09.02.2021 

Kellaaeg: 17.00 – 21.00 

Koht: Kalevi Jahtklubi  

Osalesid: Kalev Vapper, Lauri Kurvits, Tõnu Tõniste, Raido Notton, Olev Roosma, Tanel Tamm, 

Hard Perk, Rene Treifeldt, Virgo Arge, Tammo Otsasoo, Stefan de Vries, Andres Tamm. 

 

Koosoleku juhataja: Kalev Vapper  

Protokollija: Anu Rosenblad  

  

TEEMAD: 

- KJK Purjespordikooli peatreeneri Stefan de Vries tutvustus ja plaanid 

- ORC MM ettevalmistused (A. Lill)  

- Kokkuvõte majandusaastast ja 2021 eelarve (L. Kurvits)  

- Uue sadamahoone ehitamise hetkeolukord (Ü. Mark) 

- Muud teemad 

 

Stefan de Vries tutvustus ja plaanid PSK-s 

Stefan on 40 aastane hollandlane, kes on purjetanud 6-elusaastast alates. Treenerina töötanud 17 

eluaastast, 2006 aastast alates ametlikult. 2012 aastal sai Hollandi olümpiakoondise treeneriks. Peale 

olümpiat oli Eesti Jahtklubide Liidus spordidirektor. Viimased 4 aastat oli Türgis Fenerbahce klubi 

peatreener.  

PSK teiseks treeneriks on 8. veebruarist Imre Taveter, kokkulepped on olemas 4 suvetreeneriga, 

lisaks abistab ka Mart Meiel. Laser 4.7, Zoom8 ja 29er klasside sõitjatega kõik sujub, Optimist klassi 

lastega on pisut keerulisem olnud.   

Märtsis on plaan alustada suuremat kampaaniat laste purjetamistreeningutele kutsumiseks. Lisaks 

on mõte sel suvel korraldada purjetamise algkursusi ka täiskasvanutele RS Questidega.   

 

ORC MM ülevaade 

Agnes Lille ülevaade ORC MM korraldamisest. NoR on eelmisest aastast väljas ja SI-ga hetkel 

tegeletakse. Finantsiliselt poole pealt võib hetkseisuga kinnitada, et veepealse osa saab tehtud. 



Tallinna linn on oma toetuse andnud, millega saab ka maapealset programmi teha. Paigas on  žürii 

ja pooled kohtunikud. Hetkeseisuga on registreerunud 119 purjekat, nendest ca pooled ka 

osavõtutasu ära maksnud. C gruppi, kus on kõige rohkem registreerunuid, tahaks väga suuremaks 

teha, kuid viimane sõna jääb ORC-le. Plaanis on ORC MM-i reklaamida ka Saksa ja Rootsi 

avamerepurjetajatele, et A ja B gruppi rohkem osalejaid tuleks. 

 

Eelarve 2021 

Selle aasta uuendusena on eelarvesse pandud ka regatid.  

Spordikooli hinnakirja hetkel ei muuda, veehooaja alguses vaatab üle. 

Uue maja ehituse real on hetkel arhitekt Ülar Margile lepingu järgi maksmata osa.  

EL toetusprojekti kaudu renoveeritava küttesüsteemi lepingud ja detailid vaadatakse 

arendustoimkonna järgmisel koosolekul üle.  

Klubis on plaanis teise korruse ja fuajee sanitaarremont ning vitriinkapi ehitus Kapteni kajutisse. 

Sadamasse on plaanis teha juurde 2 uut kaikohta, klubi kaatritele poom ja invakraana. Lisaks 

korrastada ujuvkaide valgustus, veekraanid ja luua uus jäätmekäitlussüsteem (prügi sorteerimine).  

Uuendusena hakkab sellest aastast sadama autovärav toimima ainult mobiiliga, jalgvärav jääb siiski 

kaardiga avatavaks.  

Juhatuse otsus: võtta kogu Klubihoonele renoveerimisprojekt ja hinnapakkumine.   

 

Sadamahoone 

Eelmisel arendustoimkonna koosolekul ette pandud muudatused on Ülar Mark sisse viinud 

(rendipindade spetsiifika ja spordikooli osa). Erinevatelt pankadelt on saadud ka laenupakkumised. 

Selguse huvides võiks uue maja äripindade potentsiaalsed renditulud läbi arvutada.  

Juhatuse otsus: uue sadamahoone laenu asjus minna põhjalikumatele läbirääkimistele Swedbanki, 

LHV ja Luminor pangaga.  

 

Muud teemad:  

- Kommunikeerida klubiliikmetele sadamas parkimise ja ka uue autoväravast sissepääsemise 

teema järgmises uudiskirjas.   

- Järgmisel koosolekul arutada sadamaplaani: jahtidega seotud võlgnikud, erikokkulepped 

sadama territooriumi jm KJK vara kasutamise osas jne. Andres valmistab ette. 



- ettepanek täiendada Muhu Väina Regati korraldamise juhendit/greenbook’i. Kas olemasolev 

on piisav või peaks seda ikkagi edasi arendama? Viimase regati hea kasumlikkuse ja teisiti 

tegemiste valguses oleks vist nagunii vaja suunist anda regati korraldajale, kas jätkata sama 

joont, teha varasema standardi järgi või midagi vahepealset?  

 

Juhatuse otsused: 

- Võtta kogu Klubihoonele renoveerimisprojekt ja hinnapakkumine   

- Uue sadamahoone laenu asjus minna põhjalikumatele läbirääkimistele Swedbanki, LHV ja 

Luminor pangaga.  

- Klubi liikmeks vastu võtta: Tiit Paananen, Anatoli Sokolov, Gaius Mets, Sakari Rinne, Lauri 

Andressel, Dmitrii Frolov. 

- Klubi liikmete hulgast isikliku sooviavalduse alusel välja arvata Lars Ottoson ja Illimar Lepik 

von Wiren. 

 

 

Koosoleku juhataja:    Kalev Vapper 

Protokollija:     Anu Rosenblad 


