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TJK juhatuse koosoleku protokoll nr. 14 
 

kuupäev: 20. oktoober 2022 
koht: TJK kaptenite kajut ja Teams 

osalejad: Helena Raud, Valdo Kalm, Egon Mats, Jüri Käo, Armin Karu, Maria Veessaar 
protokollija: Ott Kallas 

 
Päevakord: 

1. Bussi soetamise koosoleku ülevaade 

2. Eelarve täitmise ülevaade 
3. Fotokalendri koostamine 

4. Hooaja lõpetamise kava ja tunnustamised 

5. Klubi riietuse tellimise ettevalmistamine 

6. Klubi sündmuste talvine plaan 
7. Muud küsimused 

- Mariale kooli spordibaaside lepingu volitus 

 

Otsused: 

1. Bussi soetamise koosoleku ülevaade 
Bussi koosolekul 13. oktoobril osalesid Egon, Jüri, Maria ja Ott. 

Viking Motorsi poolt tehtud pakkumise põhjal on esimese aasta kulud ca 10500 eurot, 

millest kasutusrendi sissemakse ca 4000 eurot on ühekordne kulu ning kasutusrendi 

kuumaksete, kindlustuste ja hoolduste kulu ca 6500 eurot aastas ajavahemikul 2023-
2027. 

Otsustati bussi küsimus edasi lükata novembri kuusse kui peaks olema selge eelarve 

täitmine 2022 ja eelarve plaan 2023 aastaks. 

 
2. Eelarve täitmise ülevaade 

Ott tegi ülevaate eelarve täitmisest septembri lõpu seisuga. Juhatus võttis info 

teadmiseks. 

 

3. Fotokalendri koostamine 
Maria on aastaid teinud kooli fotokalendrit. Järgmise aasta fotokalender võiks koolil ja 

klubil olla ühine. Sündmusi on meil hooaja jooksul toimunud palju ja trükikõlbulikku 

pildimaterjali peaks jätkuma. Maria ja Ott koguvad kokku valiku paremat fotomaterjali 

klubi ja kooli sündmuste kaupa. Armin, Maria ja Ott lepivad 3. või 4. novembriks kokku 
töökoosoleku kus valitakse välja 13 parimat fotot klubi ja kooli sündmuste kaupa. 

 

4. Hooaja lõpetamise kava ja tunnustamised 

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

sündmused on plaanis istuvas stiilis. Hooaja lõpetamisele on plaanis kutsuda parimad 

noorpurjetajad koos vanematega. Hooaja lõpetamisele registreerimine avatakse kodulehe 

poes 1. novembril ja suletakse 1. detsembril. 
Ajakava: 

Üldkoosolek seminariruumis kell 18: 

- 2022 kooli sündmuste ja tegevuste ülevaade 

- 2022 klubi sündmuste ja tegevuste ülevaade 

- 2022 eelarve täitmise ülevaade 
- 2023 plaanide tutvustamine ja esialgne eelarve 

- Klubi ja kooli toetajate tunnustamine 

- Aktiivsete klubi inimeste tunnustamine (toimkondade aktiivsed liikmed, regattide 

abistajad, …) 
- Parimate kooli purjetajate tunnustamine 

- Kakumäe 49er GP sarja üldvõitjate autasustamine 
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Õhtusöök restoranis Puri kell 20 

Maria ja Ott panevad järgmiseks juhatuse koosolekuks kokku tunnustamiste nimekirja 
ettepanekud. Üldkoosolek koos hooaja lõpetamisega on osalejatele tasuta. Restoranis 

Puri õhtusöögi tasu on 60 eurot. Menüü osas räägivad Jüri ja Ott restoraniga läbi. 

 

5. Klubi riietuse tellimise ettevalmistamine 
Klubi riietuse tellimise võimaluse kohta on küsitud hooaja sees nii kooli kui klubi poolelt. 

Kuna siiditrükk nõuab suurt tootmiskogust siis peaks tegema talve jooksul ainult ühe 

tootmise. Zhiki Euroopa lao andmetel on veebruaris ja märtsis kõige parem toodete 

saadavus. Otsustati avada klubi veebipoes riiete tellimine infoga, et tooteid tellitakse kuni 
märtsini ja seejärel kohe korraldakse klubi sümboolika riietele kandmine. 

 

6. Klubi sündmuste talvine plaan 

Juhatus koostas talviste klubiõhtute projekti:  
- Klubiõhtu Enn Kunila kunstikogu külastusena. Jüri räägib Ennuga läbi kas veebruaris 

saab korradlada näituse külastuse 

- Klubiõhtu Viljandis mis sisaldaks klubiõhtut Viktor Siilatsi Shloss Fellinis aprilli alguses 

reedel, ööbimist ning laupäeval Ugala teatri külastust neile kes soovib. Armin ja Valdo 

räägivad Viktoriga läbi kas aprillis saab Viljandi klubiõhtut korraldada 
 

7. Muud küsimused 

- Mariale kooli spordibaaside lepingu volitus 

Egon allkirjastab Maria jaoks volituse kooli spordibaaside lepingute sõlmimiseks. 
 

 

 

 
Egon Mats 

TJK kommodoor 
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