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TJK üldkoosoleku protokoll nr. 1 
 

kuupäev: 7. mai 2022 
koht: Haven Kakumäe seminariruum 

osalejad: 42 klubiliiget osales kohapeal või volituse kaudu 
koosoleku juhataja: Jüri Käo 

protokollija: Ott Kallas 

 
Päevakord: 

1. 2021 aasta tegevuste ülevaade 
2. 2021 majandusaasta aruande kinnitamine 

3. 2022 aasta plaanide tutvustamine 

4. klubi riiete tutvustamine 

5. uue kodulehe tutvustamine 
6. purjetamiskooli tutvustamine 

 

Sissejuhatus: 

Kommodoor Jüri Käo tervitas klubiliikmeid ja tutvustas Haven Kakumäe kui meie klubi 

kodusadama arenguid ja tulevikuperspektiive. Jüri pidas sadama jaoks väga oluliseks 
Tallinna Jahtklubi tegevusi ja arengut. Jüri tutvustas üldkoosoleku päevakorda ja tegi 

ettepaneku, et ta ise kommodoorina juhataks koosolekut ja peasekretär Ott protokolliks 

koosoleku. Kõik olid ettepanekuga nõus. 

 
2021 aasta tegevuste ülevaade: 

Jüri tegi ülevaate 2021 aastal toimunud klubi sündmustest. Koroonapandeemia tõttu 

talvisel perioodil ei saanud klubi suuri kokkusaamisi korraldada, kuid õnneks suvisel 

perioodil toimus aktiivne tegevus järgmiste sündmuste ja tegevuste näol: 
- Uue juhatuse ametisse asumine 

- Väikelaevajuhtide ja raadioside koolitused 

- Eskaadrisõit ümber Hiiumaa 

- TJK Karikavõistlused Lohusalus 

- Kaptenite kajuti ehitamine 
- Avamerepurjetamise MM-i kaaskorraldamine 

- Karl-Martin Rammo kaks sõiduvõitu Tokyos 

- Jaht Picasso ümberilma reis 

- Purjetamiskool: 3 sadamat ja 150 purjetajat 
 

2021 majandusaasta aruande kinnitamine: 

Ott tegi ülevaate majandusaasta aruandest, mille tulude maht oli 361360 eurot ja kulude 

maht 343710 eurot. Jüri tegi klubiliikmetele ettepaneku majandusaasta aruanne 
kinnitada. Kõik olid poolt. 

 

2022 aasta plaanide tutvustamine: 

Jüri andis juhatuse nimel ülevaate planeeritavatest tegevustest, millele keskendutatakse 
esmajoones: 

- Kakumäe purjetamise arendamine 

- Klubilise tegevuse arendamine 

- Purjetamiskooli arendamine 

- Uue kodulehe loomine 
- Klubi riietus Zhik 

- Graafika ühtlustamine 

- Eskaadrisõit Soome loodussadamatesse 

- Regattide arendamine 
- Toimkondade käivitamine 

- Koostöö Tilgu Sadama Jahtklubiga 
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Klubi riiete tutvustamine: 
Klubi riietuspartneri valimisel suheldi viie erineva brändiga ja valik tehti Zhiki kui 

võidupurjetamises maailma parima riietebrändi kasuks. Klubi riiete värvid on navy ja 

valge ning põhiriietuse hulka kuuluvad jope, polosärk ja nokamüts. Lisariietusena 

toodetakse t-särk, pusa, tormikad, soe müts, nokats ja lycra vest. Põhiriietuse näidised 
on klubis proovimiseks olemas ja tellimine toimub kuni 14. maini klubi kodulehel 

veebipoe kaudu. Riided on plaanis valmis saada juuni alguses. 

 

Uue kodulehe tutvustamine: 
Klubi uus koduleht on avaldatud, kuid sisu osas tuleb veel palju valdkondi täiendada ja 

lisada. 

Kaks põhilist lähtekohta kodulehe loomiseks olid: 

- Koduleht ülevaatliku avalehega 
- Veebipood postiteenuse ja makselahendustega 

Kodulehe avalehe pilt: 

 
 

Purjetamiskooli tutvustamine: 
Maria alustas kooli teemat uue strateegia tutvustamisest. 

Kooli arengumudel on siin: 

treeningtase 

  
vanus 

ühepaadi soovituslik  

vanus ja kaal 

kahepaadi soovituslik  

vanus ja kaal 

algõpe 7+ Optimist 7-12 (25+kg)   

võistlusspordi 
järelkasv + 

võistlussport 

10+ Optimist 10-14 (30-50kg) RS Feva 12-16 (90-120kg) 

  14+ Zoom8 14-16 (45-55kg) 29er 14-18 (110-130kg) 
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    ILCA4 14-17 (55-65kg)   

tippspordi 

järelkasv + 

tippsport, 

harrastussport 

16+ 
ILCA6 M15-18 N16+ (60-

75kg) 

49erFX M16-18 N16+ (120-

150kg) 

  18+ ILCA7 M17+ (75-85kg) 49er M18+ (150-170kg) 

Maria pidas kõige olulisemaks, et meie koolis on kõige lahedamad treenerid, lapsed ja 
lapsevanemad ning just see tervik kokku koos klubiga teeb võimalikuks purjetamise ja 

meresõidu eduka arendamise. 

 

Uued klubiliikmed: 
Jüri andis uutele klubiliikmetele Madis Ermo, Jüri Kuusk ja Feliks Mägus üle pintsaku 

embleemid ja rinnamärgid. 

 

Eesti Vabatahtliku Mere- ja Järvepääste tutvustamine: 
Andrus Poksi tutvustas 2014 aastal loodud organisatsiooni ja tänas klubiliikmeid Jüri Käo, 

Egon Mats, Armin Karu ja Jaanus Vool toetuse eest uue merepääste laeva soetamisel. 

 

Kommodooride rotatsioon: 
2021 aastal alustati klubis kommodooride rotatsiooni tavaga kusjuures iga kommodoor 

on ametis ühe aasta. Üldkoosolekule järgnes restoranis Puri kommodooride vahetuse 

tseremoonia kus Jüri Käo andis ameti ja kommodoori vimpli üle Egon Matsile. 

 

Klubi lipu heiskamine ja hooaja avaregatt: 
Kell 14 kogunesid klubiliikmed ja kooli purjetajad koos Haven Kakumäe lipuväljakule 

klubi lippu heiskama. Lipuväljaku treppidel tehti uhke ühispilt, ja seejärel mindi merele 

esmakordselt peetavat hooaja avaregatti purjetama. 

 
 

Jüri Käo 

TJK kommodoor 
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