
Lisa.1. MTÜ Pärnu Jahtklubi arengukava tegevuskava 2019 – 2025 
 

Peaeesmärk 
2.1. Pärnu Jahtklubi on parim jahtklubi Eestis, kus on tagatud ajalooliste traditsioonide säilimine ning liikmete ühise tegevuse tulemusel on tagatud 
purjetamise populaarsuse kasv ning purjetamise positiivne imago nii noorte kui ka täiskasvanute seas 
Tegevus Vastutaja  
Klubiürituste korraldamine (purjetamise propageerimine, ühtsuse tekitamine, 
teadlikkuse tõstmine) 

PJK tegevjuht,  kultuuritoimkond  

Pärnu Jahtklubi jaoks oluliste tähtpäevade tähistamine (juubel, hooaja avamine, 
lõpetamine jmt). 

PJK tegevjuht,  kultuuritoimkond  

Pärnu jahtklubi purjetajate ja jääpurjetajate tulemuste ja tegevuste kajastamine 
meedias - pressiteadete koostamine, jagamine 

PJK tegevjuht  

Klubliikmetele võistluste ja regattide kohta informatsiooni jagamine läbi kõigi 
suhtluskanalite – Facebook (FB), koduleht, uudiskiri, plakat. 

PJK tegevjuht  

Pärnu Jahtklubi regattidele ja võistluste korraldamisse vabatahtlike klubiliikmete 
jaoks osalemise ning tööülesannete kohta graafiku koostamine - avalikustada 
kodulehel www.jahtklubi.ee 

PJK tegevjuht  

Kaasata klubiliikmeid toimkondade töösse PJK tegevjuht, juhatus  
Tunnustada toimkondade töösse panustajaid PJK tegevjuht, juhatus 

 
 

Täiendada klubiliikmete andmebaase jälgides klubiliikme avalduses märgitud 
panustamist 

PJK tegevjuht  

Klubiõhtute teemade valik koostöös klubiliikmetega – gallup FB, kodulehekülg. 
Klubiga seotud info on tehtud Jahtklubi liikmetele kättesaadavaks.  
Facebook (FB) suletud grupi liikmete arvu suurendamine – teavitustöö toimkonna 
juhtide ja toimkonna liikmete poolt. 

PJK tegevjuht, kultuuritoimkond, 
juhatus 

 

Kaasata rohkem jahte ja purjetajaid võistlemisse, auhinnad kõigile regattidele, 
aktiivsportlase, -kapteni ja aktiivseima jahi tiitel hooaja lõpul. 

PJK tegevjuht, regatitoimkond,   

Säilitatakse koostöö olemasolevate sõprusjahtklubidega ning tegevjuhtkond otsib 
uusi koostööpartnereid 

PJK tegevjuht, klubiliikmed 
(matkapurjetajad) 

 

Sõprusklubide kaardistamine ja tutvustamine klubiliikmetele. PJK tegevjuht, juhatus  
Sõprusjahtklubisi kaasatakse rahvusvahelistesse regattide korraldamisse PJK tegevjuht, regatitoimkond  
Jahtklubi eestvedamisel korraldatakse aastas vähemalt üks suur mereteemaline 
avalik üritus  PJK tegevjuht, kultuuritoimkond 

 

Väljasõidud merele koostöös Pärnu jahtklubi klubiliikmetega PJK tegevjuht  
Kolmapäevaste regattide jätk – sh. linnaelanike ja külaliste kaasamine PJK tegevjuht, regatitoimkond  
Kolmapäevaste regattide võistlustaseme tõstmine ning formaadi üle vaatamine, 
täiustamine, muutmine PJK tegevjuht, regatitoimkond 

 



Klubi tegevuste laiem kajastamine meedias ja klubitegevuste viimine väljapoole 
klubi (erinevad messid ja sündmused)  PJK tegevjuht 

 

Täiskasvanute purjetamiskoolituste korraldamine  koolitustoimkond  
Väikelaevajuhtide kursuste korraldamine, sh. kursuse formaadi kaasajastamist. koolitustoimkond  
Raadiosideoperaatorite koolituste korraldamine koolitustoimkond  

 
Peaeesmärk:  
3.1. Purjetamise ja jääpurjetamise järjepidevuse kindlustamine, heade meretavade juurutamine noorte seas 
Tagada purjespordikoolile aastaringselt vähemalt kaks treenerit ja üks peatreener PJK tegevjuht, peatreener  
Suvisel perioodil tagada lisatreeneri töökoht PJK tegevjuht, peatreener  
Pärnu Jahtklubi purjespordikooli tulemuste kajastamine meedias, fotopanga pidev 
täiendamine ja kaasajastamine PJK tegevjuht, peatreener 

 

Olemasoleva Pärnu Jahtklubi Purjespordikooli purjetamiskontseptsiooni 
täiendamine  PJK tegevjuht, peatreener 

 

Algõpetuse õppeprogrammide täiendamine PJK tegevjuht, peatreener  
Jätkata alustatud programmiga Pärnu kooliõpilastele purjetamisoskuste algõppe 
andmisega PJK tegevjuht, peatreener 

 

Järjepideva õppekavadele vastava õppeprotsessi läbiviimine PJK tegevjuht, peatreener  
Täiskasvanute purjetamiskoolitus PJK tegevjuht, peatreener  
Osalemine Eesti Meistrivõistlustel - iga aasta (nii suvel kui talvel)    PJK tegevjuht, peatreener  
Regulaarsed treeningud - treenerite kvalifikatsioon ja piisav arv treenereid PJK tegevjuht, peatreener  
Õppekava jälgimine - õppekava koostatakse gruppidele PJK tegevjuht, peatreener  
Võistluspaadipargi uuendamine PJK tegevjuht, peatreener  
Võistluspaadipargi jooksev remont PJK tegevjuht, peatreener  
Treenerite kaatrite uuendamine  PJK tegevjuht, peatreener  
Jääpurjetamise varustuse uuendamine, soetamine PJK tegevjuht, peatreener  
Treenerite töö tunnustamine PJK tegevjuht, peatreener  
Rahvusvahelistel- ja tiitlivõistlustel osalemine  PJK tegevjuht, peatreener  
Treeninglaagrites osalemine PJK tegevjuht, peatreener  
Vastavalt tasemele kliinikutes osalemine PJK tegevjuht, peatreener  
Kliinikute korraldamine (nt. Match Race) PJK tegevjuht, peatreener  
Koolides demopäevade läbiviimine PJK tegevjuht, peatreener  
Kooliõpilaste tundide läbiviimine mai ja septembri kuus PJK tegevjuht, peatreener  
Regulaarsed treeningud avamerejahtidel (avamerejahi soetamine koolile) PJK tegevjuht, peatreener  
Purjespordikooli õpilased osalevad Pärnu Jahtklubi poolt korraldatud regattidel 
(sh. Kolmapäevaring) PJK tegevjuht, peatreener 

 

Õpilaste lisamine väikelaevajuhi kursusele PJK tegevjuht, peatreener  
 



Peaeesmärk:  
4.1. Pärnu Jahtklubi jahisadam on piirkonna arvestavaim mereturismi propageerija ja sihtkoht kuhu reisida. 
4.1.1. Pärnu Jahtklubi jahisadam on turismiobjekt, kus on külastajatele tagatud kaasaegne ja turvaline jahisadam.  
Tegevus Vastutaja  
Jahtklubi territooriumil asuvad teed ja platside renoveerimine  arendustoimkond  
Korraldada sadevete ärajuhtimine, välja arendada haljastus koos valgustuse ja 
istepinkide ning väikevormidega 

arendustoimkond  

Välja arendada haljastus koos valgustuse ja istepinkide ning väikevormidega arendustoimkond  
Jahisadama ja Jahtklubi territooriumile on koostatud ja rakendatud 
integreeritud/süsteem turvakontseptsioon, mis tagab territooriumil viibijate 
turvalisuse ning klubi- ja klubiliikmete vara säilimise 

arendustoimkond   

Jahtide pesemise jaoks filtritega drenaaži süsteemi ehitamine arendustoimkond   
Läbirääkimiste pidamine Pärnu linnavalitsusega Pärnu Vallikraavi väikesadama 
haldamiseks ning ühiste jahisadama teenuste pakkumiseks 

arendustoimkond   

Infotahvlite ja viitade paigaldamine (vajadusel renoveerimine, uuendamine) 
jahtklubi territooriumile 

arendustoimkond  

   
Pärnu Jahtklubi teenuste pidev kaasajastamine - väljasõidud merele (e-keskkonna 
loomine) 

PJK tegevjuht  

Pärnu Jahtklubi kodulehe informatsiooni tõlkimine ENG keelde, vajadusel FIN, 
RUS 

PJK tegevjuht  

Jahisadama infovoldiku(te) koostamine, tõlkimine võõrkeeltesse ja levitamine 
Eestis ja välisriikides asuvate väikesadamate ja turismifirmade kaudu 

PJK tegevjuht  

Osalemine valdkonna messidel, kontaktide vahetamine (koostöö punkti juures) PJK tegevjuht, juhatus   
Jahtide rentimise teenuse aktiviseerimine ja sellega kaasnevate täiendavate 
„pakettide“ väljatöötamine 

PJK tegevjuht  

   
Pärnu Jahtklubi restorani kvaliteeditaseme tõstmiseks kliendirahulolu uuringu 
läbiviimine 

PJK tegevjuht, juhatus   

Pärnu Jahtklubi külalistemaja kvaliteedi tõstmine ning teenuse kaasajastamine PJK tegevjuht, juhatus   
Taaskasutuse propageerimine ning tegevustes arvestamine PJK tegevjuht, juhatus   
Kõikides tegevustes oleme eeskujuks oma käitumise ning tegevustega - 
propageerime keskkonnasõbralikku käitumist 

PJK tegevjuht, juhatus   

 

PLANEERITUD INVESTEERINGUD 2019 – 2025 
Tegevus Vastutaja  
A-B vahelise kai ehitus  arendustoimkond  
Tõstekraana arendustoimkond  



D kai   
Kaldakindlustuse projekt arendustoimkond  
Kaldakindlustuse ehitus arendustoimkond   
C kai  
Kaldakindlustuse projekt arendustoimkond   
Kaldakindlustuse ehitus arendustoimkond   
Uued ujuvkaid  
A0  3,2x72m koos paigaldusega arendustoimkond   
E  2,4x60m, 6m käigupoomid koos paigaldusega arendustoimkond   
Lootsi 1 arendus  
Muinsuskaitse eritingimuste ja KSH koostamine arendustoimkond   
Geoaluse tellimine arendustoimkond   
Kaldakindlustuse projekt arendustoimkond   
Kaldakindlustus (osa 2) maakivist tugiseinaga arendustoimkond   
Kaldakindlustus (osa 1) Larssen  tugiseinaga arendustoimkond   
 

TEISED VAJALIKUD INVESTEERINGUD  
Sadama transpordikäru (nt. Roodberg) arendustoimkond   
Sadama transpordivahend, frontaaltõstuk koos vahetatavate lisadega (pikad 
käpad, lumesahk, kopp) 

arendustoimkond   

Poiparv arendustoimkond   
Sadamakaater arendustoimkond   
Paadipoe kapitaalremont arendustoimkond   
Ellingu ümberehitus arendustoimkond   
Soojakute ümberehitus arendustoimkond   
Välisauna ehitus arendustoimkond   
Jahtklubi saunade renoveerimine arendustoimkond   
Olemasoleva akvatooriumi ümber tõstmine ja süvendamine arendustoimkond   
 


