
KALEVI JAHTKLUBI JUHATUSE KOOSOLEK  

  

Kuupäev: 09.11.2021  

Kellaaeg: 16.00 – 19.30 

Koht: Kalevi Jahtklubi 

Osalesid: Kalev Vapper, Raido Notton, Tanel Tamm, Virgo Arge, Tammo Otsasoo, Piret Salmistu, 

Rene Treifeldt, Olev Roosma, Tõnu Tõniste. 

 

Koosoleku juhataja: Tõnu Tõniste  

Protokollija: Anu Rosenblad  

  

TEEMAD: 

- Spordikool 

- Muud teemad 

 

Spordikool 

Stefan de Vries esitas lahkumisavalduse 31.12.2021 seisuga, kuid soovib jätkata projektipõhiselt  

edasijõudnud laserisõitjatega. 

KJK spordikool peaks rohkem keskenduma algõppe andmisele ning edasijõudnutega tegeletakse 

projektipõhiselt, mitte spordikooli põhiosana. Samamoodi on eriprojektid välisregattidel osalemine 

ning nende organiseerimine.  

Täpsustada järgmiseks juhatuseks, mitu õpilast on hetkel spordikoolis, kuidas on seis õppemaksu 

tasumise ja KJK poolt tehtud välisregattide kulutuste tagasimaksmisega, üle vaadata õppelepingud. 

Otsus: KJK spordikooli fookus on purjetamise algõpe (igale paadiklassile ja vanuserühmale 

kehtestatud kindel arv veetreeninguid (treeningtunde) nädalas.) 

 

Muud teemad 

KJK eelarve - KJK eelarvet hakkame osakondade kaupa kokku panema detsembris koos uue 

klubiülemaga. 

 

Sponsorid – uurida ja kokku leppida järgmise purjetamishooaja sponsorlused (Amserv). Kas oleks 

võimalik sõlmida ka mitmeaastane sponsorleping?  



 

Võimalik hinnatõus – kuna tarbijahinnaindeks on tõusnud, siis võiks mõelda ka klubi hinnakirja 

muutmisele 5-10%. Täpsustada järgmisel koosolekul. 

 

Uus sadamahoone – Tanel Tamm tegi LHV-le taotluse laenu suurendamiseks pood-kohviku mahu 

jagu. Lisaks uurib, kas koostöös Alexelaga on võimalik uue maja juurde lisada ka elektriautode 

laadimisjaam. Esile kerkis ka uue hoone küttesüsteemi küsimus, kuna gaasi hind on hüppeliselt 

tõusnud, siis peaks veelkord üle uurima maakütte kontuuri paigaldamise võimalust Pirita jõkke. 

Täpsustame ekspertidega. 

 

Muhu Väin – Selle aasta Muhu Väina regatidirektor on Agnes Lill. Tema tasu ei ole veel kokku 

lepitud. Peavõistlusjuht on Jüri Sõber. 

 

Järgmise koosoleku teemad: 

- Rahvusklass 

- Võistluskalender 

- Muhu Väina regati parendusettepanekud 

- Ülevaade võlglastest, otsus võlgnike osas 

- KJK hinnakiri 

- Kalevi Purjespordikooli arengud 

 

Otsused: 

- KJK spordikooli fookus on purjetamise algõpe.  

- Välja arvata klubi liikmete seast: Kairi Kessler-Aho, Rene Altrov, Raul Taal, Erkka Jaakkola, 

Roger Niitmäe, Martin Mileiko. 

 

Järgmise juhatuse koosoleku toimumisaeg on 30.11.2021 kl 16.00. 

 

 

Koosoleku juhataja:    Tõnu Tõniste 

Protokollija:     Anu Rosenblad 


