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TJK juhatuse koosoleku protokoll nr. 12 
 

kuupäev: 16. juuni 2022 
koht: TJK kaptenite kajut 

osalejad: Helena Raud, Margus Mets, Valdo Kalm, Egon Mats, Jüri Käo 
protokollija: Ott Kallas 

 
Päevakord: 

1. Uute liikmete vastuvõtmine 

2. Juhatuse koosolekute ajad 
3. Klubi piduliku riietuse arutelu 

4. Eelarve täitmise ülevaade 

5. Klubi medali disain ja tootmine 

6. Eskaadrisõidu korraldamine 
7. Muud küsimused 

- 

 

Otsused: 
1. Uute liikmete vastuvõtmine 
Juhatus otsustas vastu võtta uued klubiliikmed: 

Noorliige Kaur Villem Väiku 

Noorliige Remy Tupits 

Tegevliige Eric Paquay 
Tegevliige Madis Lämmergas 

 

2. Juhatuse koosolekute ajad 

Juhatus kinnitas kalendrisse järgmised koosolekute ajad: 
• 22.09 juhatuse koosolek kell 17-19 

• 20.10 juhatuse koosolek kell 17-19 

• 17.11 juhatuse koosolek kell 17-19 

• 15.12 juhatuse koosolek kell 16-18, hooaja lõpetamine ja üldkoosolek kell 18 

 
3. Klubi piduliku riietuse arutelu 

Juhatus arutas milline lahendus oleks hea vahevariant meie piduliku riietuse ja 

igapäevase sadamariietuse vahel.Praegused piduliku riietuse ja klubiriietuse kujundused 

on meil kodulehel siin: https://tjk.ee/?page_id=226 
Juhatus otsustas muuta igapäevase piduliku riietuse järgmiseks: 

Mehed – sinine pintsak klubi embleemiga, hele särk ilma lipsuta, püksid ja kingad 

sobivalt pintsakuga. 

Naised – sinine pintsak klubi embleemiga, hele särk, seelik või püksid ja kingad sobivalt 
pintsakuga. Kustutati naiste suvine vorm. 

Noored – polosärk klubi embleemiga, püksid ja kingad vabal valikul. 

 

4. Eelarve täitmise ülevaade 
Ott tutvustas eelarve täitmist aprilli lõpu seisuga. Juhatus võttis info teadmiseks. 

 

5. Klubi medali disain ja tootmine 

Klubi medalit on soov kasutada Tallinna Jahtklubi karikavõistlustel auhinnana ja 

puitalusele kinnitatuna klubi meenena. Sporrong tegi meile vapi ja rinnamärgi logo alusel 
kujunduse variandid medali tootmiseks.  

Juhatus otsustas vastavalt Sporrongi pakkumisele tellida 30 komplekti paelaga medaleid 

variandis B, 10 puitalusel medalit variandis A ja 100 karbis medalit variandis A. 
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Medali variant A: 

 
 
Medali variant B: 

 
 

6. Eskaadrisõidu korraldamine 

Juhatus arutas eskaadrisõidu üksikasju ning otsustas lõpliku ajakava ja registreerimise 
paika panemiseks koguneda eraldi koosolekule 28. juunil kell 16 kaptenite kajutis. Samal 

koosolekul arutatakse klubi ürituse läbiviimist Lohusalus karikavõistluste ajal. 

 

7. Muud küsimused 
- Eneseabi koolitus merel 

Juhatus arutas võimalust korraldada klubiliikmetele eneseabikoolitus merel koostöös 

Eesti Vabatahtliku Mere- ja Järvepäästega. Otsustasi kavandada esimene 

eneseabikoolitus 2023 aasta aprilli teises pooles. Koolitus kestab 4-5 tundi ja osaleda 
saab korraga 10-12 inimest. Osalustasu oleks ca 50 eurot. Klubiliikmete seas tehakse 

küsitlus selgitamaks kui palju liikmeid on koolitusest huvitatud. 

 

Egon Mats 

TJK kommodoor 
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