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TJK juhatuse koosoleku protokoll nr. 13 
 

kuupäev: 22. september 2022 
koht: TJK kaptenite kajut ja Teams 

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

protokollija: Ott Kallas 

 
Päevakord: 

1. Uute liikmete vastuvõtmine 
2. Eelarve täitmise ülevaade 

3. Sadama klientide kohustuslik vastutuskindlustus 

4. Jaht Anna-Maria kasutamine klubi liikmete poolt 

5. Veebilehel sündmuste info avaliku vaate arutelu 
6. Hooaja lõpetamise ja üldkoosoleku läbiviimise arutelu 

7. Muud küsimused 

- Meenemedali hinna kinnitamine 

- Koolile minibussi soetamine 

 
Otsused: 
1. Uute liikmete vastuvõtmine 

Juhatus otsustas vastu võtta uue klubiliikme: 

Tegevliige Annika Tallinn 
 

2. Eelarve täitmise ülevaade 

Ott tegi ülevaate eelarve täitmisest ja vajadusest eelarve ridade lõikes kirjete paigutus 

üle vaadata. Juhatus võttis info teadmiseks. Järgmise koosoleku päevakorda pannakse 
eelarve täitmise ülevaade augusti või septembri lõpu seisuga. Arutati koolile eraldi 

pangakonto avamist ja lepiti kokku, et Egon ja Ott arutavad seda küsimust 

raamatupidamisfirmaga. 

 

3. Sadama klientide kohustuslik vastutuskindlustus 
Erik Laidolt tuli ettepanek viia sisse Haven Kakumäe sadamas kõigi klientide alustele 

kohustuslik vastutuskindlustus. Seda põhjusel, et sadamas seisavad väga kallid alused 

mille tahtmatu kriimustamine või lõhkumine teise aluse poolt võib tekitada sadamas 

vaidlusi ja probleeme. 
Juhatus arutas ettepanekut ja Jüri info kohaselt on vastutuskindlustus nõutud paljudes 

Vahemere sadamates kuid ei ole nõutud Põhjamaade sadamates. Ott saadab Erikult 

saadud info edasi Haven Kakumäe sadamale. 

 
4. Jaht Anna-Maria kasutamine klubi liikmete poolt 

Erik Laidolt tuli ettepanek klubi jaht Anna-Maria kasutamise korra loomiseks. Tema 

ettepanek on jaht täiesti korda teha ja kehtestada jahi rentimise tingimused klubi 

liikmetele. Klubi hõbe- ja kuldliikmed saaksid jahti tasuta kasutada ühe päeva hooaja 
jooksul.  

Jaht on tehniliselt töökorras ja on olnud kasutuses kõigil klubi regattidel stardilaevana 

kokku 18 päeva. 

Juhatus arutas küsimust ja otsustas anda jahi korrashoiu ülesande Otile. Jahti 

kasutatakse ka edaspidi regattidel stardilaevana ja muudel puhkudel kasutatakse 
kokkuleppel Otiga. 

 

5. Veebilehel sündmuste info avaliku vaate arutelu 

Armin tõstatas küsimuse kas kõik klubi sündmuste infod peaksid olema avalikud 
kodulehel nagu näiteks eskaadrisõidu detailne info või peaksime osad lehed kodulehel 

kaitsma parooliga. 
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Juhatus arutas veebilehe küsimust ja otsustas, et edaspidi kuvatakse veebis ainult üldine 

sündmuse info koos sobivate fotodega. Detailne sündmuste info ja isiklikku laadi 
pildimaterjal saadetakse klubiliikmetele e-kirja teel. 

 

6. Hooaja lõpetamise ja üldkoosoleku läbiviimise arutelu 

Hooaja lõpetamine on plaanis 15. detsembril Haven Kakumäe ruumides alates kell 18 
koos üldkoosolekuga. Broneeritud on nii seminariruum kui ka restoran Puri. 

Juhatus otsustas, et sündmus toimub kaheosalisena s.t. esmalt toimub üldkoosolek 

seminariruumis ja seejärel hooaja lõpetamine restoranis. Mõlemad sündmused on plaanis 

istuvas stiilis. Hooaja lõpetamisele on plaanis kutsuda parimad noorpurjetajad koos 
vanematega ja samuti on plaanis kutsuda Haven Kakumäe sadama kliente hooaja 

lõpetamisele. Ott arutab restoraniga läbi menüü ja maksumuse võimalused. Hooaja 

lõpetamisele registreerimine avatakse kodulehe poes 1. novembril ja suletakse 1. 

detsembril. 
 

7. Muud küsimused 

- Meenemedali hinna kinnitamine 

Klubi meenemedalid on valmis ja karpidele tuleb veel lisada peale klubi logo. Tellisime 

100 medalit ja ühe medali tootmine maksis 24 eurot. 
Klubi juhatuse kinnitas meenemedali müügihinnaks 75 eurot. Meenemedalit ostes on 

klubiliikmel võimalik toetada klubi ja kooli. Lisaks kinnitas juhatus põhimõtte, et kõigi 

klubi sümboolikaga toodete müügihind on edaspidi kahekordne ostuhinna summa. Iga 

toote juurde lisatakse poes selgitus, et antud toodet ostes klubiliige toetab klubi ja kooli. 
 

- Koolile minibussi soetamine 

Maria koostas kirja Viking Motorsile koolile uue minibussi ostmise lähteülesandega. Klubi 

sai minibussi Peugeot Traveller sooduspakkumise Viking Motorsilt. Juhatus arutas koolile 
uue minibussi finantseerimise võimalusi ja otsustas, et Maria koostöös Otiga koostab 

kooli järgmise aasta eelarve ning seejärel toimub minibussi finantseerimise koosolek 13. 

oktoobril algusega kell 17 kaptenite kajutis. 

 

Egon Mats 
TJK kommodoor 
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