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TALLINNA JAHTKLUBI 
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 3-2018 
 
Toimus: 29. mai 2018.a. kell 18:00 – 19:45 TJK Pirita kontoris 
Osalesid: Kuno Peek, Indrek Ilves, Maria Veessaar, Arvet Tetsmann, Veiko Pedosk, 

Margus Mets, Erik Laido, Alar Volmer 
Puudusid: Anna Pohlak 
Kutsutud: - 
 

PK 
Punkt 

Ülesande sisu Vastutav  Otsused 

1 PURJETAMISKOOL Maria  

1.1 UUTE ÕPILASTE VÄRBAMINE (3 uut rühma):  
turundus käib tähtajaga 05.06.  Huvilisi on tublisti 
Pirital ja Lohusalus, Kakumäel vähem.  

Maria, 
Indrek 

Teha täiendav turudusvoor, 
rohkem fookust Kakumäele 

1.2 PERSONAL/TREENERID: 
Vaja värvata 1 treener juurde.  

Maria 
Jätkata läbirääkimisi, vajadusel 
kaasata liikmeid 

1.3 VÄLJAÕPPEVAHENDID: 
Vaja hankida uus buss (8+1 kohta, konks), mida 
kasutataks peamiselt MAI-SEPT (6 kuud aastas). 
Muul ajal üksikud kasutused. 
 
Lohusalu osas on toetamise läbirääkimised 
käivitatud Lääne-Harju vallaga. Kohtumise järel 
saadetud õppevahendite toetamisvõimalusi 
tutvustavatele kirjadele pole saabunud vastukaja. 

Erik, 
Maria 

1. Korraldada pakkumised nii 
ostuks kui rendiks. 

2. Korraldada pakkumised 
bussi kleepimiseks toetajate 
logodega 

3. Jätkata diskussiooni Lääne-
Harju vallaga. 

1.4 KOOLI FINANTSMEETRIKA: 
Vaja koostada kooli ressursivajaduse mudel, et 
leida optimaalne rühmade-õppevahendite-
personali tasakaal-tasuvus.  

Veiko, 
Maria, 
Indrek 

Alustada teema käsitlemist 
pärast 2018.a uute rühmade 
käivitamist 

1.5 SUVINE LINNALAAGER (mitte TJK sportlastele): 
Palju korraldatakse nädalasi linnalaagreid. Klubil on 
olemas taristu, vahendid ja osaliselt ka personal 
purjetamislaagrite korraldamiseks. Võimalus 
teenida täiendavat tulu. 

Alar, 
Margus, 
Indrek 

Mudeldada toode Kakumäe 
sadama baasil, kui 
laagrid/laager toimuks 2019.a 
suvel. 

2 REGATTIDE KORRALDAMINE Indrek  

2.1 Match Race EuMV Kakumäel 08-12.08: 
Vaja leida  
1) kommentaator;  
2) 5-6 RIB paati;  
3) 3 abilist väliskülaliste hostimisel.  
 
Lisaks vaja teha promo ka TJK poolt. Samuti aidata 
leida nimesponsorit (pakett 8000€). 

Indrek, 
Alar, 
Kuno 

1. Indrekul leppida Alariga 
kokku kommenteerimise 
töö. 

2. Indrekul saata Kunole 
sisend kirja vormistamiseks, 
millega küsime RIB’e. 

3. Kunol uurida 
Merekaitseliidus läviisikuid. 

4. Koostada pressilist. 
5. Nimesponsori pakkumine 

saata TJK siselisti liikmetele 
 

2.2 Lohusalu Karikavõistlus, 24.-26.08: 
- kohtunikud olemas, vaja leppida kokku 

tasustamine. 

Indrek, 
Kuno, 
Erik, 

1. Indrekul värvata regati 
direktor ja juhendada 
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- sponsoritele tuleks saata kutsekirjad, sh nii 
rahalise kui ka kinkeasjade toetuse tegemiseks 
(Liviko, NG Investeeringud, Matek jt). 

- Võistlustrassi vahendid olemas kohapeal. 
- Võistluse juhend (Est&Eng) olemas puri.ee’s. 
- Karikad on tellitud. 
- Laupäeva õhtuks ei ole veel sadamas avalikku 

pidu. Samal õhtul tähistatakse muinastulede 
ööd ning vallavanem oli huvitatud koostööst. 

- Võistluse info TJK.EE lehel vajab uuendamist. 
- Võistluse tarbeks on vaja kokkuleppida 

abilaevastiku laenutamine-kasutamine. 
- Ürituse ajakava vaja kokku panna. 

Veiko, 
Anna  

ülejäänud tiimi 
moodustamist. 

2. Kuno saata laiali 2017.a 
ürituse eelarve, et teha selle 
baasilt uus (Veiko). 

3. Erikul rääkida kokku 
toitlustamine sadamaga 
(POC: Indrek Nõlva). 

4. Kunol viia läbirääkimised 
Lääne-Harju vallaga 
võistluse toetamiseks ja 
laupäevaõhtu sisustamiseks 

5. Annal saata laiali  võistluse 
info/kutse purjetajatele, 
partneritele ja pressile (siis 
kui koduleht on 
uuendatud). 

6. Veikol-Kunol saata kiri 
toetajatele. 

2.3 Kakumäe karikavõistlus 06.-08.07: 
- Võistluse info üleval puri.ee’s 
- Kohtunikud olemas, vaja leppida kokku 

tasustamine. 
- sponsoritele tuleks saata kutsekirjad, sh nii 

rahalise kui ka kinkeasjade toetuse tegemiseks. 
- Karikate osas on võimalik panna välja nimelised 

karikad (sponsori poolt) või valida tavalised. 
- Võistlustrassi vahendite ja abilaevastiku 

kasutamine tagada, 
- Ürituse ajakava vaja kokku panna ning luua 

võistluse koduleht (TJK.EE). 
- Lohusalu võistluse näitel moodustada 

korraldusmeeskond ja eelarve. 

Indrek, 
Kuno, 
Veiko, 
Anna 

1. Indrekul algatada 
korraldava meeskonna 
komplekteerimine. Lisaks 
planeerida toitlustamise 
võimalus sadamas. 

2. Kunol uuendada kodulehte. 
3. Veikol-Kunol saata kiri 

toetajatele. 
4. Annal saata laiali  võistluse 

info/kutse purjetajatele, 
partneritele ja pressile (siis 
kui koduleht on 
uuendatud). 

    

3 KOOLITUSED/KURSUSED Indrek  

3.1 Kevadine väikelaevajuhi kursus: 
11 õppurit läbis edukalt kursuse Kakumäel  
(sh 1 liitus juba ka TJK’ga) 

Kuno 
Saata osalejatele tänav e-kiri 
ning kutsuda klubisse 

3.2 Sügisene väikelaevajuhi kursus: 
Plakat jms turunduslik materjal olemas. Kursuse 
algus on planeeritud 11.09.18 (Kakumäel). 
Registreerumine e-kirjaga aadressile 
koolitus@tjk.ee  

Indrek, 
Kuno 

1. Indrekul levitada infot 
väljapool klubi (sh sadamas) 

2. Kunol panna info TJK 
kodulehele ja Facebooki (sh 
luua üritus) 
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4 KLUBI TEEMAD Kuno  

4.1 TJK SUVINE MEREPIDU (eskaadrisõit): 
Toimub 20-22. juulil, esimene kogunemiskoht on 
Prangli saar. 

Margus, 
Kuno 

1. Margusel registreerida 
osalejaid ning anda 
programmilisi ja logistilisi 
juhiseid. 

2. Kunol saata teavitus siselisti 

4.2 LIIKMEMAKSUD 2018: 
Paljud liikmed pole veel tasunud liikmemaksu 

Veiko 
Saata siselisti liikmemaksu 
tasumise üleskutse 

4.3 TJK Kodusadama (Haven Kakumäe) arendus: 
Uus hoone hakkab juba ilmet võtma ning TJK’l on 
võimalik panustada sisekujundusse. 2019.a avaneb 
võimalus kolida TJK kontor Piritalt Kakumäele. 

Kuno, 
Arvet 

Teha eraldi kohtumine ja 
arhiveerida TJK võimalikud 
eksponaadid. Saata sadamale 
TJK visioon hoone kasutamisest. 

4.4 Raamatupidamise korralduse ülevaatamine: 
Seoses uuenenud koosseisu ja rollijaotusega on 
vaja uuesti kokku leppida arvete viseerimine ning 
arvete liikumine (kelle kaudu jõuavad tasumiseni). 

Kuno, 
Arvet, 
Veiko, 
Riina 

Teha eraldi töökohtumine koos 
TJK raamatupidajaga 

    

 
 
Koosoleku juhataja:     Protokollis: 
 
 
___________________     ___________________ 
Kuno Peek      Kuno Peek 
 
 


