
 

 

KALEVI JAHTKLUBI JUHATUSE KOOSOLEK 

 

Kuupäev: 07.12.2022 

Kellaaeg: 16:00 – 19:20 

Koht: Kalevi Jahtklubi 

Osalesid: Olev Roosma, Tõnu Tõniste, Tanel Tamm, Piret Salmistu, Ain Roosma, Raido Notton, Rene 

Allik, Rene Treifeldt 

Puudus: Tammo Otsasoo 

 

Koosoleku juhataja: Tõnu Tõniste 

 
PÄEVAKORD: 

1. 2023.a. eelarve kava 
2. 2023.a. hinnakirja kinnitamine (täpsustada ka võistluste hinnakiri ja veteranide liikmemaks) 
3. Võlglaste KJK liikmeskonnast väljaarvamine (KJK kodukord P.6.4.)  
4. Uue sadamahoone hetkeseis  
5. Uute liikmete vastuvõtmise kord - täpsustada järgmisest aastast plaanitud KJK uute liikmete 2 

korda aastas vastuvõtmise korda (näiteks märts ja juuni (või september), osade kandidaatide 
kutsumine juhatusse jne). 

6. Muud teemad: uued liikmed, KJK lõpupeo tulud/kulud, jõulupreemiad, mõne noorte-võistluse 
korraldamine sel suvel, parkimiskorralduse muudatus, 2023 laserite võistluse korraldamine. 

 
  
___________________________________________________________________________ 

 
1. 2023.a. eelarve kava – Ain saadab juhatusele kahe-kolme päeva jooksul lõpliku eelarve tabeli, 

mis sisaldab uue hinnakirja tehtuid arvestusi. 
 

2. 2023.a. hinnakirja kinnitamine (täpsustada ka võistluste hinnakiri ja veteranide liikmemaks) 

• Sadamateenuste hinnatõus 20% ringis 

• Draakonite kokkulepe – Kui kõik KJK deklareeritud jahid tasuvad oma kaikoha tasu 
(esialgne kokkulepe oli 9 jahti + lisatoetus), mis tänaseks on 17 draakonit ning lisatasu 
kokkulepe võib ära jätta.  
Vahemärkus: Kalevi Jahtklubis on 17 draakoni deklaratsiooni, kellest 2 ei ole klubi 
liikmed. On teada, et 2023. aastal lisandub vähemalt 1 deklaratsioon veel. 

JUHATUSE OTSUS: Draakonid ise jagavad 2 kai kohta ja lisasummat EDL ei tasu, eeldusel et 
deklareeritud Draakon klassi jahte on rohkem kui 15 (KJK kirjas 17). 

 

• KJK Klubihoone kommunaalkulud üürinikele – Ain arvutab üle ning lisakulude 
esitamine pannakse paika rendilepingu uuendamisel/sõlmimisel. 

• Hinnakiri punkt 1.5 Pensionär (mitte veteranliige) – KUSTUTADA. Kõik tavaliikmed, kes 
on pensioni eas, maksavad liikmesmaksu sarnaselt tavaliikmele.  



 

 

• Hinnakiri punkt 5.2. Rendihind pikaajalistele rentnikele m²/kuu – KUSTUTADA. Kõik 
kokkulepped sõlmitakse rentnikega lepingute, mitte hinnakirja alusel. 

• Lisada LISA-LIIKMEMAKSU nimistusse punkt 3.22 Parkimine klubiparklas (vt. 
Päevakorra punkt 6.2. Parkimiskorralduse muudatus) 

 
 

3. Võlglaste KJK liikmeskonnast väljaarvamine (KJK kodukord P.6.4. KJK liikmed, kellel on 
liikmemaksu või sisseastumismaksu võlgnevus seisuga 1. november, arvatakse juhatuse 
otsusega põhikirja punkt 2.4.1 alusel KJK liikmeskonnast välja.). 
 
JUHATUSE OTSUS:  
1. Arvata KJK liikmeskonnast välja kõik võlgnevusega isikud ning lootusetult laekumata arved 
bilansist maha kanda. 
Maha kanda arved isikute ja ettevõtete arved: Rein Kapper (veteran), Erkki Aulis Tuominen 
(veteran), Mai Männiko (veteran), Avraam Hasin (veteran), Jüri Josepson (veteran), Tõnu 
Kapper (veteran), Kalevi Mattila (veteran), Eve Reet Tammet (veteran), Vladimir Ziterov 
(veteran), Andres Männart (tavaliige), Patrick Tammsaar (eraisik), Hea Vesi OÜ, Admiral Trade 
OÜ, Tõnis Luik (endine liige), Jaanus Tamme (endine liige), Daniel Henry Maks (endine 
noorliige), Andres Männart (liige, välja arvata võlgnevuse tõttu), Gaius Mets (liige, välja arvata 
võlgnevuse tõttu), Riiman One OÜ, JOD35 Purjetajate Selts MTÜ, Helen Pais (arve 202056).  
 
2. Kõik veel kehtivad kokkulepped ja bartertehnigud, mis on sõlmitud klubiliikmete ja näiteks 
sadamateenuste vahel lõpetada ning omavahelised teenused teostatakse tulevikus kõik arvete 
alusel. 
 

4. Uue sadamahoone hetkeseis – läbirääkimised ja sobiva lahenduse leidmine alajaama 
teemadel kestavad.  
 

5. Uute liikmete vastuvõtmise kord 
Alates 2023. aastast võetakse uusi liikmeid vastu 3 korda aastas (hooaja alguses, vastavalt 
vajadusele suvekuudel ning enne purjetamishooaja lõppu). 
Valikuliselt kutsume juhatuse koosolekule kohale ka uute liikmete kandidtaate, et teha tutvust 
uute liikmeks pürgijatega. 
 

6. Muud teemad: 
6.1. Uued ja väljaastuvad liikmed 
Uued liikmed (7): Egle Abramauskaite-Kivisikk, Henri Tauts, Kaspar Raus, Risten Reintam, 
Martin Aruja, Kristjan Kööp, Bo Aaron Kooser. 
 
Välja arvatud liikmeid (11) seoses võlgnevustega: Kapper Rein (veteran), Erkki Aulis Tuominen 
(veteran), Mai Männiko (veteran), Avraam Hasin (veteran), Jüri Josepson (veteran), Tõnu 
Kapper (veteran), Kalevi Mattila (veteran), Eve Reet Tammet (veteran), Vladimir Ziterov 
(veteran), Andres Männart (tavaliige), Gaius Mets (tavaliige). 



 

 

 
6.2. Parkimiskorralduse muudatus klubiparklas – alates 01.02.2023 kaotame ära KJK 
parkimiskelladega parkimisõiguse klubiparklas, sest meil puudub igasugune ülevaade kui palju 
KJK parkimiskellasid ja kellele neid jagatud (ostetud) on. Klubiparkla on mõeldud klubiliikmele 
ning koha omamine on klubiliikme õigus ja privileeg.  Uue süsteemi alusel saab iga KJK klubiliige 
soetada endale ühe parkimiskoha õiguse ning autonumbreid saab liige läbi EuroPark Parnter 
programmi lisada ning vajadusel muuta ise. Sadamaala parkimisload hakkvad samuti läbi 
EuroPark Partner programmi käima ning sadamas parkimisloa soetanud isik saab automaatselt 
õiguse ka klubiparklas parkida.  
Sadamaala parkimine maksab 2023. aastal uue hinnakirja alusel 130.- eur ning klubiparkas 
parkimine hakkab maksma ligikaudu 15.- eurot aastas. Parkimisõigust saab osta kalendriaasta 
kaupa ning kõik KJK liikmeskonnast lahkunud liikmed, kaotavad õiguse parkimisele 
kuupäevaliselt välja astumisega. 
Kõik parkimisload klubiparklas väljastab soovi ja arve alusel liikmetele klubiülem ja -sekretär 
ning sadamas hoiab kontrolli, haldab arveid ja õigusi sadamakapten.  
EuroPark jätkab kontollide teostamist mõlemal parkimisalal.  

 
6.3. Laadimislahendus Alexela  – võtta kõrvale võrdlevad pakkumised  
 
6.4. 2023 võistlused – Kalevi Jahtklubi annab EJL märku, et on valmis korraldama suvel 2023 Eesti 
meistrivõistlusi või karikasarja võistlusi ILCA klassidele.  
 
 
Järgmine koosolek: Jaanuar 2023 (täpsustame jooksvalt). 
 

Koosolek kuulutati lõppenuks kell 19:20 
 
Koosoleku juhataja:   Tõnu Tõniste 
Protokollija:    Piret Ausman 

 
Koosoleku protokolli juurde on lisatud LISA 1 (2 lk) ja LISA 2 (1lk). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
LISA 1. 
HINNAKIRI 2023 
 

 Kalevi Jahtklubi 2023. a hooaja HINNAKIRI  
   

  TEENUSED JA TASUD KALEVI JAHTKLUBI LIIKMETELE 
2023 

hinnakiri, € 

1. Liikmemaksud   

1.1. liikmeksastumise maks 200 

1.2. auliige on vabastatud liikmemaksust - 

1.3. tavaliige 120 

1.4. veteranliige 10 

1.6. noorliige  20 

1.7. üliõpilasest tavaliige kuni 24.a  (avalduse esitamisel) 20 

      

2. Õppemaksud   

2.1. Kalevi Purjespordikooli õppemaks - talvine õppemaks (nov. - aprill k.a) / kuu 55 

2.3. õppemaks kui ühest perest 2 või enam õpilast (talvine/suvine) / kuu 45 / 95 

2.4. Kalevi Purjespordikooli õppemaks - suvine õppemaks (mai - sept. k.a) /kuu 125 

2.5. algõpetuse kursus (8 x) 100 

      

3. Lisa-liikmemaks (sõltub klubi vara kasutamise ulatusest)   

3.1. svertpaadi hoidmine staapelplatsil (navigatsioonihooajal) 155 

3.2. svertkatamaraani hoidmine staapelplatsil (navigatsioonihooajal) 295 

3.3. Melges-klassi jahi hoidmine (sisaldab treileri ja jahi hoidmist ja 12 tõstet) 960 

3.4. Draakon-klassi jahi hoidmine (sisaldab treileri ja jahi hoidmist ja 12 tõstet)* 1100 

3.5. klassikaline puujaht (Folk, Hai) 850 

3.6. kaikoha kasutus kiiljahile pikkusega kuni 9,49 m 1200 

3.7. kaikoha kasutus kiiljahile pikkusvahemikus 9,5 m –11,49 m 1800 

3.8. kaikoha kasutus kiiljahile 11,5 m - 13,49 m 2400 

3.9. kaikoha kasutus kiiljahile 13,5 m ja üle 3100 

  Jahi pikkuse arvutuse aluseks on mõõdukirja LOA   

  
Punktides 3.1-3.9 toodud hinnad kehtivad KLUBILIIKMETELE navigatsioonihooajal 
(aprill-oktoober)   

3.10. sadamas parkimine * 130 

3.11. kuuri kasutamine  400 

3.12. runduki kasutamine 120 

3.13. staapelplats navigatsioonihooajal m²/ kuus m²(treilerid sh tiimi buss) (mai-okt) 6 



 

 

3.14. staapelplats navigatsioonivälisel hooajal  m²/kuus (nov-apr) 6 

3.15. jahtide talvine hoiustamine staapelplatsil m²/kuus (nov-aprill, sisaldab 2 tõstet) 1.5 

3.16. kraana kasutus EUR/tõste (kuni 45 min) 50 

3.17. paadirent OPTIMIST / suvehooaeg (mai - sept k.a.)  300 

3.18. paadirent ZOOM8 / suvehooaeg (mai - sept k.a.) 400 

3.19. paadirent RS FEVA / suvehooaeg (mai - sept k.a.) 500 

3.20. paadirent 29er / suvehooaeg (mai - sept k.a.) 800 

3.22. Parkimine klubiparklas 2023.aasta 15 

  Klubi lepingulistele partneritele kehtivad tasud punktides 3.1.-3.16. määratud   

  suurustes, millele lisandub käibemaks.   

4. SADAMA TASUD KÜLALISTELE   

4.1. kaikoht kiiljahile kuni 10,00 m /päev 30 

4.2. kaikoht kiiljahile 10,01 m ja üle /päev 35 

4.3. kaikoha kasutus kiiljahile pikkusega kuni 9,49 m (mitte KJK liige) 1800 

4.4. kaikoha kasutus kiiljahile pikkusvahemikus 9,5 m –11,49 m (mitte KJK liige) 2700 

4.5. kaikoha kasutus kiiljahile 11,5 m - 13,49 m (mitte KJK liige) 3600 

4.6. kaikoha kasutus kiiljahile 13,5 m ja üle (mitte KJK liige) 4500 

4.7. kraana kasutus EUR/tõste 130 

4.8. väravakaart (deposiit) 30 

      

5. KLUBI TEENUS   

5.1. Kapteni Kajuti üür €/h 20 

5.3. sadamas elektri kasutamise tasu ööpäevas 5 

5.4. pesumasina + kuivati kasutamine /kord 8 

- Punktides 4 ja 5 sisaldavad hinnad käibemaksu 

 - Punktides 3.5.-3.9. ja 4.3.-4.6. toodud hinnad sisaldavad kaikohta navigatsioonihooajal 
 - Jahtide talvine hoiustamine 2022/2023 talveks (november-aprill) on 1.00 EUR/m²/kuu (jahi pikkus x 
laius)  

    ja sisaldab kahte kraanatõstet KJK poolt organiseeritud päevadel. 

 - Voolumõõtja kasutuse korral esitatakse arve vastavalt voolumõõtja näidule. 

 - Elektritasu arvestus kaldakaabli seinaühenduse alusel (kui kaabel ühendatud, siis päev arvestatud). 

 - Purjespordikoolidele ei kohaldata punkti 3.1. 

 - Liikmemaksude ja tasude maksetähtpäev on 15.03.2022 
 
 
 
 
 
 



 

 

LISA 2. 
KJK PSK HINNAKIRI 2023 
 

 
 
 

tasu arvestus

KJK Noorliikme liikmemaks / aasta 1x aastas

Õppemaks KJK noorliige  / kuu November - aprill

Õppemaks KJK noorliige / Kuu Mai - september 

2 või enam last ühest perest November - aprill

2 või enam last ühest perest Mai - september

Paadi rent

Optimist 300.-€* Mai - september

Zoom 8 400.-€* Mai - september

RS Feva 500.-€* Mai - september

29er 800.-€* Mai - september

Teenused

Täiskasvanute algkursus (16h) RS Quest Pakett: 8 x 2h 260.- € *

Laste algkursus (16h)  Optimist Pakett: 8 x 2h 100.- € *

Purjetamisriiete rent (kuivülikond) 20.-€*/kuu

                                                                               *mitte KJK liikmele lisandub käibemaks

   KJK noorliige kuni 18 eluaastat või avalduse alusel õppides ülikoolis kuni 24 eluaastat

√  Mitteliikmed ja juriidilised isikutele lisandub hinnale käibemaks!

√  Okoobrikuu on puhkekuu ja trenne ega tasustamist ei toimu!

√ Õppemaks kehtib ühe paadiklassi kohta

√ Kalevi Jahtklubi liikmed saavad treeningute eest tasuda lisaliikmemaksuna väljastatud arve alusel.

√ Kõik KJK Purjespordikooli õpilased on KJK klubi liikmed (ehk noorliikmed).

ÕPPEMAKSUD 2023

KÕIK PAADIKLASSID

20 €

55 €

125 €

45 €

95 €


