
 

Tallinna Jahtklubi MTÜ    Reg. Nr. 80097657  tjk@tjk.ee 
Nooda tee 8, Tallinn     www.tjk.ee    Tel. +3725643914 

 

TJK juhatuse koosoleku protokoll nr. 11 
 

kuupäev: 19. mai 2022 
koht: TJK kaptenite kajut ja Teams 

osalejad: Helena Raud, Margus Mets, Harri Mikk, Valdo Kalm, Egon Mats, Armin Karu, 
Jüri Käo, Maria Veessaar 

protokollija: Ott Kallas 

 
Päevakord: 

1. Uute liikmete vastuvõtmine 
2. Klubi koondise loomine 

3. Kooli investeeringute plaani arutelu 

4. Klubi küsitluse põhjal plaani arutelu 

5. Eskaadrisõidu ettevalmistamine 
6. Juhatuse tööjaotuse arutelu 

7. Muud küsimused 

- Klubi lipu kandmine Kakumäe suures mastis 

- Treenerite tööriietus 

 
Otsused: 
1. Uute liikmete vastuvõtmine 

Juhatus otsustas vastu võtta uued klubiliikmed: 

Noorliige Mari Ottesson 
Noorliige Maru Reiter 

Noorliige Juta Koov 

Noorliige Mattias Kiviselg 

Noorliige Raul Ottesson 
Noorliige Helen Pais 

Noorliige Remy Tupits 

Noorliige Kertu Külaots 

Noorliige Tobias Reiter 

Noorliige Helen Ausman 
Noorliige Jasper Rufus Rytövaara 

Noorliige Victoria Sophia Riikoja 

Noorliige Ann Carolin Victoria Vürst 

Noorliige Susanna Maria Jõgi 
Noorliige Karl Tallinn 

Noorliige Erik Tallinn 

Noorliige Katarina Sofia Jõgi 

Noorliige Maria Aleksandra Vettik 
Tegevliige Brigita Sepp 

 

Sooviavalduse alusel arvati liimeskonnast välja Indrek Ilves, Martin Booth ja Veijo Roihu. 

 
2. Klubi koondise loomine 

Maria esitles klubi koondise loomise ideed ja koondise kandidaate. 

Juhatus kiitis idee ja koondise kandidaadid heaks. 

Klubi koondise materjal on Lisas 1. 

 
3. Kooli investeeringute plaani arutelu 

Maria esitles purjetamiskooli 4 aasta investeeringute plaani. 

Juhatuses arutati 2022 aastal koolile teise minibussi soetamise võimalust. Maria mõtleb 

selle vajaduse täpsemalt läbi ja seejärel tegeletakse küsimusega aktiivselt. 
2023-2025 aasta investeeringud pannakse tähtsusjärjekorda ja käsitletakse täpsemalt 

vastava aasta klubi eelarve koostamise juures. 
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4. Klubi küsitluse põhjal plaani arutelu 
Klubi küsitluse kokkuvõttev materjal kiideti heaks ja sellest lähtutakse klubi edasiste 

tegevuste kavandamisel. 

Esimese tegevusena planeeritakse korraldada klubi kokkusaamine Lohusalus 13. augustil 

kui sadamas on käimas Tallinna Jahtklubi karikavõistlused. Plaan on minna merele regatti 
vaatama ja õhtul koos sadamas einestada. Otile tehti ülesandeks Valdoga sadama 

kaikohtade osas läbi rääkida. 

Helena lisas, et varem on olnud kena traditsioon regati laupäeva õhtul klubiliikmete ja 

regatil osalejate ühine pizza või paella söömine. 
 

5. Eskaadrisõidu ettevalmistamine 

Käesoleva aasta eskaadrisõit on plaanis 21-24. juulil. Esimene päev on plaanis veeta 

Naissaarel ja sama päeva õhtul minna koos BÄNG etendust vaatama. Ott proovib 
broneerida esialgu 20 piletit etendusele. Teisel päeval sõidetakse Helsinki kanti ja sealt 

edasi lääne poole. Hanko kandist võivad väikesed paadid sõita koju tagasi ja suured 

jätkavad Ahvenamaa poole. Armin ja Margus tegelevad marsruudi täpsustamisega. 

Järgmisel koosolekul arutatakse täpsemat eskaadrisõidu plaani ja korraldamist. 

 
6. Juhatuse tööjaotuse arutelu 

Kommodoori ameti roteerumise järel arutati kas on tarvis juhatuse liikmete valdkondi 

muuta ja leiti, et muid muudatusi ei ole vaja teha kui et Jüri aitab Egonit majanduse 

valdkonnas. 
 

7. Muud küsimused 

- Klubi lipu kandmine Kakumäe suures mastis 

Juhatuses leiti, et sadamale annaks palju juurde meie klubi lipu pidev hoidmine sadama 
lipuväljaku kõrgeimas mastis. Püütakse kohtuda sadama juhtkonnaga, et seda küsimust 

koos arutada. 

 

- Treenerite tööriietus 

Treenerite poolt tuli ettepanek, et mõnel neist võib tarvis minna tormikaid rohkem kui 
klubi sümboolikaga tavariietust. 

Juhatus otsustas, et iga treener saab ise valida millist riietust ta eelistab ja klubi toetab 

soetamist varem otsustatud riietuse toetuse mahus. Ülejäänud osa maksab treener ise. 

 
- Klubi ja kooli fotokalender 

Arminilt tuli mõte teha 2023 aastaks klubi ja kooli ühine fotokalender, mida saaks 

kasutada ka müügiartiklina. 

Juhatus kiitis fotokalendri tegemise mõtte heaks. 
 

- Merepääste koolitus 

Juhatuses arutati ideed korraldada järgmise aasta kevadel merepääste koolitus. Otil 

paluti Andrus Poksiga seda küsimust arutada. 
 

 

Järgmine juhatuse koosolek toimub 16. juunil algusega kell 16:30. 

 

Egon Mats 
TJK kommodoor 
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Lisa 1. Klubi koondis 
 
2022. aasta Tallinna Jahtklubi Purjetamiskooli koondis vastavalt 2021a. edetabelile:  
 
Ühepaadid: 
Raul Ottesson, Ann Carolin Vürst, Susanna Jõgi, Maria Aleksandra Vettik, Karmel Elis Purje, Juta Koov, 
Katariina Roihu, Katarina Sofia Jõgi, Eliise Raamat, Mattias Kiviselg, Remy Tupits 
 
Kahepaadid: 
Ann Carolin Vürst - Kertu Külaots, Maru Reiter - Kaur Villem Väiku, Maria Aleksandra Vettik - Juta 
Koov, Juuso Roihu-Henri Roihu, Jasper Rufus Rytövaara-Tobias Reiter, Helen Ausman-Helen Pais 
 
Sportlased kinnitavad oma soovi TJK koondisesse kuuluda hiljemalt 10. mail. 
Sportlane saab koondises olla ühes paadiklassis.  
 
 
Koondisesse kuulumise tingimused: 

● Sportlane on Tallinna Jahtklubi liige (või noorliige) 

● Sportlane on olnud eelmisel hooajal Eesti Edetabeli 50% sees 

● Sportlane on osalenud eelmisel hooajal TJK Parima Purjetaja võistlusel (erand 2022a 
koondise kinnitamisel) 

● Sportlane esindab võistlustel Tallinna Jahtklubi ning kannab võistlustel TJK esindusriideid  

● Sportlane osaleb antud hooajal vähemalt 75%-liselt Eesti Edetabeli regattidel ning vähemalt 
75%-liselt TJK treeningutel,  osaleb TJK laagrites 

● Sportlane täidab regulaarselt treeningpäevikut 

● Sportlane on eeskujuks endast noorematele sportlastele ning käitub lugupidavalt 
treeningutel ja võistlustel 

 
 
Koondislased hüved: 

● Sportlane saab klubi poolt esindussärgi ja lycra vesti 

● Sportlane saab välisregatil osalemise toetust maksimaalselt 300 eurot (kahepaat 500 eur 
paatkond) ühe regati kohta. Kui  samal regatil osaleb mitu koondislast, siis on TJK koondise 
toetus maksimaalselt 1000 eurot regati kohta.  
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