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Sissejuhatus 
 

Kalevi Jahtklubi (KJK) arengukava on koostatud aastateks 2022 – 2030.  

KJK arengukavas käsitletakse järgmisi peamisi jahtklubi tegevusvaldkondi: 

• Klubiline tegevus ja purjetamine; 

• Arendus- ja majandustegevus; 

• Purjespordikool. 

Käesoleva dokumendi loomise eesmärgiks oli koostada läbimõeldud arengukava, mis aitab KJK 

tegevust suunata ning seda nii klubi juhatusele kui ka klubiliikmetele, koostööpartneritele ja teistele 

sidusgruppidele lahti mõtestada.  

 

Kalevi Jahtklubi tutvustus 

 

MTÜ Kalevi Jahtklubi (KJK) 

Aadress: Pirita tee 17, 11911 Tallinn 

Registrikood: 80075242 

Liikmeid: 763 (seisuga 26.09. 2022) 

MTÜ on 8. veebruaril 1948 asutatud VS Kalev Tallinna Jahtklubi õigusjärglane. 20. veebruaril 2017 

toimunud erakorralisel üldkoosolekul kinnitati jahtklubi nimeks Kalevi Jahtklubi. Klubi on üles ehitatud 

ja arendatud klubi eraisikutest liikmete poolt. MTÜ tegutseb Kalevi Jahtklubi põhikirja alusel ja on 

registreeritud 11. mail 2004 Tallinnas. 

Kalevi Jahtklubi on pikaajalisi traditsioone omav suurim jahtklubi Eestis, mis asub Pirita jõesuudme 

vasakul kaldal. MTÜ Kalevi Jahtklubi on kodusadamaks 161-le väikelaevale ning külalisalustele on 15 

kaikohta. KJK koondab igas vanuses purjetajaid ja meresõpru. KJK liikmed on võitnud medaleid 

olümpiamängudelt, maailma- ja Euroopa meistrivõistlustelt. Edukad on oldud nii olümpiaklassides, kui 

ka avamere- ja jääpurjetamises.  

KJK peamiseks tegevusalaks on purjetamise propageerimine, purjespordikooli pidamine, regattide 

korraldamine, kvaliteetse sadamateenuse ja muude purjetamisalaste teenuste pakkumine. 

Kalevi Jahtklubi visioon ja missioon 

 
Kalev Jahtklubi visioon on olla Eesti edukaim ja aktiivseim  purjetamise arengut suunav jahtklubi, 

mis ühendab purjetamis- ja huvimeresõidu harrastajaid ning kus toimuvad kõrgel tasemel 

purjetamistreeningud ja regatid. 
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Kalevi Jahtklubi missioon on mere- ja purjetamishuviliste ühendamine ning purjetamise igakülgne 

arendamine.   

KJK-l on kolm peamist tegevusvaldkonda: 

1. Purjetamisõppe pakkumine ja arendamine (Purjespordikool); 

2. Arendus- ja majandustegevus (sh sadam ja kinnisvara arendus); 

3. Klubiline tegevus ja regattide korraldamine. 

Kalev Jahtklubi eesmärk on: 

• Olla purjetamist propageeriv ja purjetamishuvilisi ühendav klubi;  

• Pakkuda klubiliikmetele ja külalistele kvaliteetseid ning mitmekülgseid teenuseid;  

• Pidevalt areneda, et olla üks parimaid kodu- ja külalissadam Soome lahe ääres; 

• Jätkata purjetamiseks vajaliku infrastruktuuri arendamist nii svertpaatidele kui kiiljahtidele. 

KJK osutab järgmisi teenuseid: 

• Sadamateenused nii klubiliikmetele kui külalisjahtidele  

• Klubihoonete- ja rajatiste rentimine ning kasutusse andmine; 

• Regattide ja ürituste korraldamine; 

• Koolituste ja õppetöö korraldamine noortele ja täiskasvanutele. 

KJK lepingupartnerid osutavad KJK territooriumil järgmisi teenuseid: 

• Noorte purjetamiskool (Rein Ottosoni Purjespordikool); 

• Restoran; 

• Purjede müük ja parandus; 

• Muud äriettevõtted, kes rendivad KJK-lt bürooruume. 

KJK müügitulu koosneb peamiselt sadamateenustest, renditeenustest, koolitusteenuste müügist ja 

reklaamiteenustest ning lisaks saadakse tulu liikmemaksudest, õppemaksudest, sihtfinantseerimisest 

ja annetustest.  

Toimkondade töö. KJKs on 4 toimkonda ja iga toimkonna töö eest vastutab määratud koordinaator. 

Toimkondades tehakse nö ettevalmistav töö, vajalikud ettepanekud kinnitab juhatus.  

Toimkonnad: 

1. Arendus- ja haldustoimkond 

2. Avamere võistlustoimkond                   

3. Purjespordikooli- ja koolitustoimkond 

4. Kommunikatsioonitoimkond 

Klubiliste ürituste korraldamine. Hooajavälisel ajal korraldatakse erinevad klubilisi üritusi, mis on 

oluliseks klubiliikmete omavaheliseks suhtluseks ja ühtekuuluvustunde tekitamiseks.  

Traditsioonilised klubiüritused hooajavälisel ajal on:  



4 
 

• klubiõhtud (mis toimuvad reeglina Jahtklubi restoranis), kus oma kogemusi jagavad huvitavatel 

teemadel klubiliikmed ning kutsutud esinejad;  

• veteranide traditsioonilised koosistumised  - “pannkoogiõhtud”; 

• kevadtalgud; 

• mere- ja purjetamisasjade kirbuturg, mis toimus esimest korda 2014. aasta aprillikuus; 

• koolitused – väikelaevajuhikoolitused, kohtunike koolitused, mida korraldab Eesti Jahtklubide 

Liit, aga kuhu on kaasatud ka KJK ja tema liikmed; esmaabi- ja päästekoolitused; jahtkaptenite 

seminar.  

Vastavalt klubi kodukorrale on hooaja pidulik avamine 1. mail, mil toimub ka hooaja esimene regatt 

ning hooaeg lõpetatakse oktoobrikuu viimasel laupäeval, mil viiakse läbi ka hooaja viimane võistlus. 

Vastavalt vajadusele kutsutakse kokku „KJK Kärajad“, mis oma sisult on klubi koosolek ning kus 

arutatakse hetkel päevakorras olevaid küsimusi ja probleeme. 

Koostöö teiste klubide, liitude, ühingute ja kootööpartneritega nii Eestis kui välismaal. Koostööd 

tehakse kõigi Eesti suuremate jahtklubidega, kõige tihedamalt Pärnu Jahtklubiga, Haapsalu Jahtklubiga 

ja Saaremaa Merispordi Seltsiga. Peamised koostööpartnerid väljaspool Eestit on Soomes HSK, NJK, 

Koivosaare jahtklubi, Saksamaal NRV. 

Kalevi Jahtklubi strateegilised eesmärgid aastaks 2030 

Kalevi Jahtklubi arendus- ja majandustegevuse eesmärgid 

 

1. KJK on populaarne ja turvaline jahisadam nii klubiliikmetele kui külastajatele.  

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused: 

• Jahtide turvalise seismise tagamine akvatooriumis.  

• Sadamakai kindlustamine. 

• Vee- ja kanalisatsioonivarustuse kaasajastamine/ väljavahetamine. 

• Autode ladusama parkimiskorralduse süsteemi loomine. 

• Klubi ja sadama territooriumi teede korrastamine/ vajadusel uue teekatte 

paigaldamine. 

 

2. Uus sadamahoone ja keskkond klubiliikmete tingimuste parendamiseks 

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused: 

• Uue sadamahoone ehitamine 

• Klubihoone renoveerimine, soojustamine ja küttesüsteemi kaasajastamine. 

 

3. Võimaluse tekkimisel KJK Pirita jahisadama akvatooriumi edasine laiendamine TOP-i 

sadama arvel.  

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused: 

• Strateegiline koostöö arendamine Pirita TOP-iga, sh läbirääkimised Pirita TOP-iga 

akvatooriumi laienemiseks Pirita TOP sadama arvel. 
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• Uute ujuvkaide soetamine ja paigaldamine (eelduseks akvatooriumi laienemine).  

 

 

Kalevi Jahtklubi klubilise tegevuse ja purjetamise eesmärgid 

 

1. Traditsiooniliste klubiliste tegevuste jätkamine 

2. Aastaringse sportimisvõimaluste loomine  

 

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused:  

 

• Uue sadamahoone koosseisus spordisaali ja jõulinnaku ehitus 

 

3. Klubi vormiriietuse kandmise tava taaselustamine (nt ürituste ja sündmuste 

kokkuleppimine, kus vormiriietus on oluline) 

4. KJK korraldab igal teisel aastal vähemalt ühe suurvõistluse (ORC, svertpaadid, match race 

jne).  

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused: 

• Strateegiline koostöö teiste Eesti ja välisriikide jahtklubide ning klassiliitudega, 

konkreetsete kokkulepete saavutamine suurvõistluste korraldamise osas. 

• Jahtlubi liikmete koolitamine võistlusametnikeks  

 

5. KJKs on loodud ja tagatud merepäästevõimekus läbi tehnilise baasi olemasolu ja koolituste 

korraldamise. 

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused: 

• Potentsiaalsete partnerite kaardistamine. 

• Tehnilise baasi ning koolituste korraldamisel koostöö arendamine võimalike 

partneritega.  

 

6. KJK jätkasb purjetamiseks vajaliku infrastruktuuri arendamist nii svertpaatidele kui 

kiiljahtidele 

 

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused: 

 

• Infrastruktuuri korrashoid ja uuendamine 

• Vajalike teenuste kättesaadavuse parandamine (purjetöökoja taasavamine) 

• Purjetamisvarustuse hoiustamise võimaluste suurendamine 

 

Kalevi Jahtklubi Purjespordikooli eesmärgid 
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Purjespordikooli arengusuunad aastateks 2022-2030 

1. KJK Purjespordikooli õpilased teadvustavad ennast kui KJK liikmetena. 

2. Hoida ja vastavalt võimalustele stabiilselt kasvatada purjetamise algõppe mahtu Optimist 

klassis nii õpilaste arvu kui PSK ressursside osas. 

3. Viia läbi tegevusi, mis soodustavad järjest rohkemate õpilaste edasijõudmist ning edukust 

Optimist klassist järgmistes klassides. 

4. Kaasata PSK tegevusse juurde huvigruppe uute sponsorite, vaderite, fännide, lapsevanemate 

näol. 

5. Tagada järjepidev noorte koolitus ja purjetajate juurdekasv. 

6. Treenerite kvalifikatsiooni tõstmine ja uute kvalifitseeritud treenerite lisandumine.  
7. Tänastest kooliõpilastest saavad aktiivsed klubiliikmed, kes jäävad purjetamise juurde.  
8. Koostöövõimaluste otsimine teiste klubidega välislaagrite ja kohalike treeningute 

korraldamiseks 
 

Arengukava elluviimine ja hindamine 
 
Kalevi Jahtklubi arengukava kinnitab klubi üldkoosolek. Arengukava koostamise, täiendamise, 

elluviimise, hindamise ja aruandluse eest vastutavaks on klubi juhatus. Vastutavaks koordinaatoriks on 

klubi ülem. 

Arengukava elluviimisse ja täiendamisse kaasab KJK juhatus klubiliikmeid, toimkondade 

koordinaatoreid, Purjespordikooli lapsevanemaid, Purjespordikooli treenereid ja vajadusel teiste 

huvigruppide esindajaid. 

 

 

 


