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SISSEJUHATUS 

 

Käesolevaga on teie ees Pärnu Jahtklubi arengukava aastateks 2019–2025. Käesoleva 

arengukava koostamise eesmärgiks on määratleda Pärnu Jahtklubi tegutsemise visioon, 

missioon ning kolme peamise tegevusvaldkonna: Pärnu Jahtklubi klubiline tegevus, 

purjespordikooli arendus ja tegevus ning Pärnu Jahtklubi sadama arenduseesmärgid. 

 

Pärnu Jahtklubi loomise algatasid tsaarivenemaa mereväeohvitserid eesotsas sadamaülema 

Dmitri Luhmanoviga, kes koostas ka Pärnu Purjeklubi esimese põhikirja projekti. 21. juunil 

1906 kirjutasid Julius Dicks, Anatoli Palibin, Dmitri Luhmanov, Artur Fröhling ja Christjan 

Meybaum alla palvekirjale, milles taotleti Mereministeerumilt Pärnu Purjeklubi asutamine 

koostatud põhikirja järgi heaks kiita. 

17. novembril 1906 registreeriti klubi Kubermangu kantseleis. 27. mail 1907 peeti 

asutamiskoosolek, kus esimeseks kommodooriks valiti Dmitri Luhmanov, sekretäriks Anatoli 

Palibin ja kassapidajaks C. W. Meybaum. Registreeriti 3 jahti – Nora, Pai ja Anna. 

Auliikmeteks nimetati: sadamaülem, II järgu kapten V. N. Denissov, sadama ehituse juhataja 

V. P. Nazarov ja tolleaegne Pärnu linnapea Oskar Brackmann. 

2018. aasta seisuga on Pärnu Jahtklubi liikmeks astunud juba üle 230 inimese ning 

põhikirjaliseks eesmärgiks on seatud: purjetamis-, jääpurjetamis- ja huvimeresõidu 

harrastajate ühendamine; merekultuuri propageerimine ja tingimuste loomine purjespordi 

arenguks; spordimeisterlikkuse, kehalise ja vaimse võimekuse tõstmine;  1906 a. 

moodustatud Pärnu Jahtklubi järjepidevuse kindlustamine; säästliku loodushoiu põhimõtete 

ja heade meresõidutavade järgimine; klubi liikmeskonna meresõidualase kvalifikatsiooni 

tõstmine. 

Pärnu Jahtklubi ajaloo ning organisatsiooni struktuuri dokumendid on leitavad Pärnu Jahtklubi 

koduleheküljel www.jahtklubi.ee 

 

Käesoleva arengukava koostamise protsessi kaasati Pärnu Jahtklubi juhatuse liikmed ning 

klubiliikmed.  

Täname kõiki, kes panustasid arengukava koostamisse - Raiko Lehtsalu, Väino Hallikmägi, 

Alari Akermann, Marit Murd, Valdor Telve, Anneli Lepp, Külli Martinson, Jüri Sõber, Elise 

Umb, Egon Elstein, Kalev Kaljuste, Riho Liiber, Tiit Lepp, Sven Feofanov, Urmas Varris, Erki 

Melts, Margus Sameli, Joel Kukk. 

 

 

  

http://www.jahtklubi.ee/
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1. MTÜ PÄRNU JAHTKLUBI VISIOON 

 

Pärnu Jahtklubi VISIOON 2025 

 

Aastal 2025 on Pärnu Jahtklubi Eesti parim merenduskeskus tuues üha enam inimesi 

purjetamise juurde. 

 

Merenduskeskus hõlmab endast klubi terviklikku arengut – purjesporti, purjespordikooli 

arengut, väljapaistvaid saavutusi purjespordikoolis ja avamerepurjetamises, purjetamise 

populaarsuse kasvatamist, purjetamise ja merekultuuri tutvustamist ning kvaliteetseid 

sadama teenuseid, mille kaudu on Pärnu Jahtklubi kasvatanud nii reederite arvu kui ka 

sadamat külastanud külalisjahtide arvu.  

 

Pärnu Jahtklubi MISSIOON  

 

Klubi liikmete ja valdkonna huviliste ühendamine ning tingimuste loomine merekultuuri 

arenguks läbi purjetamise – järelkasvu kasvatamine. Pärnu Jahtklubi Purjespordikooli 

õpilased saavutavad märkimisväärseid tulemusi purjespordi võistlustel. 

 

Mittetulundusühing Pärnu Jahtklubi visiooni elluviimiseks on määratletud aastaks 2025 

tegevusvaldkondade lõikes strateegilised eesmärgid: 

 

1. MTÜ Pärnu Jahtklubi klubilise tegevuse eesmärgid; 

2. MTÜ Pärnu Jahtklubi purjespordikooli eesmärgid; 

3. MTÜ Pärnu Jahtklubi arendus– ja majandustegevuse eesmärgid. 

Strateegiliste eesmärkide elluviimiseks on koostatud ka käesoleva dokumendi Lisa nr 1 

(mittetulundusühingu Pärnu Jahtklubi arengukava elluviimise tegevuskava). 
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Pärnu Jahtklubi juhindub oma tegevustes ning juhtimises järgnevatest väärtustest: 

 

Asjatundlikkus 

 

 Oleme informeeritud ning lähtume oma tegevuses pikaajalistest eesmärkidest. 

 Meie edastatud sõnumid on selged ja arusaadavad. 

 Meie töötajad omavad parimat erialast ettevalmistust ja laia silmaringi. 

 Pühendume mittetulundusühingu põhieesmärkidele ja tegutseme 

heaperemehelikult. 

 

Koostööle suunatus 

 

 Kaasame vajaliku ekspertteadmise ja panustame seal, kus see on oluline. 

 Tegutseme heas usus ja usaldame üksteist. 

 Tegutseme meeskondlikult ning kaasame tegevuste elluviimisesse klubi liikmeid. 

 

Usaldusväärsus 

 

 Meie sõnad ja teod on omavahel kooskõlas. 

 Oleme avameelsed ja enesekriitilised. 

 Oleme järjepidevad. 

 

Hoolivus 

 

 Hoiame üksteist klubitegevustega kursis ja anname vastastikku tagasisidet. 

 Tunnustame aktiivseid klubiliikmeid. 

 Tunnustame Pärnu Jahtklubi Purjespordikooli õpilasi ja vanemaid. 

 Arvestame teistega, oleme vastutulelikud ja abivalmid. 
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2. MTÜ PÄRNU JAHTKLUBI KLUBILISE TEGEVUSE EESMÄRGID 

 

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. 

 

Alaeesmärgid 

2.1.1. Pärnu Jahtklubi klubilise tegevusena on omavahel ühendatud purjetamis-, 

jääpurjetamis- ja huvimeresõiduharrastajad, kes kannavad ühiseid väärtusi, seisukohti ja 

põhimõtteid. 

          2.1.2. Pärnu Jahtklubi tagab klubiliikmetele võimaluse areneda meresõidu ja 

purjespordi valdkonnas osaledes koolitustel ja klubisisestel regattidel.  

          2.1.3. Pärnu Jahtklubi tunnustab klubiliikmeid, kes osalevad edukalt Eesti ja 

rahvusvahelistel regattidel või sooritavad märkimisväärseid meresõite. 

          2.1.4. Pärnu Jahtklubi avamerepurjetajad hoiavad au sees Pärnu Jahtklubi edukat 

esindamist Eesti suurimal avamerepurjetamise regatil - Muhu Väina regatt.  

2.1.5. Jahtklubi liikmetest vähemalt pooled on aktiivsed osalejad klubi regattidel, 

üritustel, panustavad toimkondade töösse ja/või osalevad muul moel klubi tegevuses 

(alaeesmärk). 

Mõõdik:  

Igal aastal kasvab aktiivsete klubiliikmete arv. Aastaks 2025 moodustab see 50% kogu 

liikmete arvust. 

   

2.1.6. Jahtklubil on koostöö enamuse (viie) Eesti ja kolme välisriigi (Läti, Rootsi, 

Soome) sõprusjahtklubiga. Külastatakse eskaadrisõitudega sõprusjahtklubisid. 

2.1.7. Pärnu Jahtlubi on tuntud piirkonna spordiklubi, purjeregattide korraldaja ja 

merekultuuri- ja turismiarendaja. 

2.1.8. Pärnu Jahtklubi tagab väga heal tasemel regattide läbiviimise.  

Mõõdikud: 

Pärnu Jahtklubi korraldab: 

-  Avamerepurjetamise klubi taseme regatte – 5 regatti + kesknädalaringi sarja 21 

etappi– säilitamine, osalejate arvu kasv 15% aastas; 

- Avamerepurjetamise riiklikke ja rahvusvahelisi võistlusregatte – 1 Muhu väina 

regatt igal aastal ning 2 muud suurt regatti perioodil aastani 2022; 

- Svertpaatide regatid noortele – 6 klubi ja/või rahvusliku tasemega (sh. 

purjespordikool 3) regatti; 

- Jääpurjetamise regatid – vähemalt 2 regatti; 

- Iga kolme aasta tagant üks rahvusvaheline regatt. 
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2.1.9. Pärnu jahtklubil on koostöövõrgustik ja koostöötegevused teiste 

organisatsioonidega – Eesti Jahtklubide Liit (EJL), Eesti Jääpurjetamise Liit (EJPL), Eesti 

Optimist Klassi Liit, Eesti Väikesadamate Arenduskeskus (EVAK), Ettevõtluse Arendamise 

Sihtasutus (EAS), Pärnu linn, Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), Pärnumaa Spordiliit 

(PSL), Eesti Kultuurkapital, ühendus Hoia Eesti Merd jm. ning erinevate (spordi)klubidega. 
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3. MTÜ PÄRNU JAHTKLUBI PURJESPORDIKOOLI EESMÄRGID 

 

3.1. Purjetamise ja jääpurjetamise järjepidevuse kindlustamine, heade meretavade 

juurutamine noorte seas. 

Alaeesmärgid: 

3.1.1. Pärnu Jahtklubi on tunnustatuim purjespordikool Eestis.  

 

Mõõdikud:  

- Eesti Jahtklubide Liidu edetabelis on koht vähemalt esikolmikus;  

- Purjespordikoolil on aastaringselt 2 treenerit ja 1 peatreener;  

- Suvisel perioodil võetakse 1 treener lisaks;                     

- 65 õpilast on aastaringselt noorliikmed. 

 

3.1.2.  Noortespordi tippspordi tabelis parim purjespordiklubi, kellel on parimad 

tulemused rahvusvahelistel võistlustel. 

3.1.3.  Maailma-, Euroopa- ja Eesti tiitlivõistlustel saavutatakse järjepidevalt 

medalikohti. 

Mõõdikud:  

- Eesti Jahtklubide Liidu noortespordi tabelis esikolmiku koha hoidmine; 

- Rahvusvahelistel- ja tiitlivõistlustel osalemine: igal hooajal vastavalt võimalustele 

maksimaalne osalemine (kui võistlused toimuvad Euroopas); 

- Treeningutel osalemine – aktiivne osalemine kodustel treeningutel ja teiste 

klubidega koos organiseeritud treeningutel;                                

- Treeninglaagrites osalemine, igal hooajal vähemalt ühel suvepurjetamise 

talvelaagris ja hooaega ettevalmistavas laagris osalemine;                         

- Võistlustel osalemine: osalemine Eesti Meistrivõistluste- ja karikasarjas ning 

teistel võistlustel, mis soodustavad tulemuse saavutamist ning tiitlivõistluste 

eelvõistlustel. 

 

3.1.4. Korraldada ja osaleda ühistes kliinikutes (treeninglaagrites) koduklubis ja 

kaugemal, kaasates kliinikutesse ala spetsialiste ja teisi sportlasi. 

3.1.5. Pärnu Jahtklubi Purjespordikooli purjetamise õppekava on Pärnu põhikoolide 

neljandate klasside tunniplaanis ning õppekavas. 

 

Mõõdikud:   

- Igal aastal septembri ja maikuu kehalise kasvatuse tundide ajal käivad kolme 

kooli neljandad klassid purjetamas.. 
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3.1.6. Avamerepurjetamine noorpurjetajate treeningutes – Pärnu Jahtklubi 

Purjespordikooli treeningkavas on regulaarselt avamerepurjetamine. Õpilasi kaasatakse 

avamerejahtide regattide meeskondadesse ning võistluste korraldamisse. 

 

Mõõdikud: vähemalt üks avamerejahi noortemeeskond. 

 

3.1.7. Pärnu Jahtklubi Purjespordikooli õpilased on võimelised omandama ja edukalt 

läbima väikelaevajuhtide koolituse. 

 

Mõõdik:  kõik purjespordikooli õpilased, vastavalt vanusele, saavad soovi korral taotleda 

väikelaevajuhilubasid.  

 

3.1.8. MTÜ Pärnu Jahtklubi omaosalus Pärnu Purjespordikooli tegevuskuludesse on 

alates 35%. 
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4. MTÜ PÄRNU JAHTKLUBI SADAMA ARENDUS– JA MAJANDUSTEGEVUSE EESMÄRGID 

 

4.1. Pärnu Jahtklubi jahisadam on piirkonna arvestatavaim mereturismi propageerija ja 

reisisihtkoht. 

 

Alaeesmärgid:  

4.1.1. Pärnu Jahtklubi jahisadam on turismiobjekt, kus on külastajatele tagatud 

kaasaegne ja turvaline jahisadam. 

 

Mõõdikud:  

- Pärnu Jahtklubi jahisadamas on vähemalt 200 kaikohta;   

- Külastajate arv aastaks 2025 on 600 külastust, kohal viibimine vähemalt 2,5 

ööpäeva; 

- Külastajate rahulolu uuringu läbi viimine – vähemalt 75% külastajatest on rahul 

sadamateenustega.  

 

4.1.2. Jahisadama ja Jahtklubi territooriumile on koostatud ja rakendatud 

integreeritud/süsteem turvakontseptsioon, mis tagab territooriumil viibijate turvalisuse ning 

klubi- ja klubiliikmete vara säilimise. 

4.1.3. Pärnu Jahtklubi jahisadam on tunnustatud keskkonnasõbraliku jahisadamana - 

jahisadamat majandatakse ümbritseva keskkonnahoidmise ja säilitamise põhimõtetest 

lähtuvalt, jahisadam ja tema ümbrus on puhas ning keskkonnale ohutu. 

4.1.4. Pärnu Jahtklubi sadam pakub nii klubiliikmetele kui külastajatele kaasaegseid 

ning kvaliteetseid sadamateenuseid, sh. on tagatud kaasaegsed olmeruumid ning jahtide 

remonditeenus. 

 

Mõõdikud:  

- Külastajate rahulolu uuringu läbi viimine – vähemalt 75% külastajatest on rahul 

sadamateenustega; 

- Klubiliikmete seas rahulolu uuringu läbi viimine – vähemalt 75% klubiliikmetest 

on rahul sadamateenustega. 

  

4.1.5. Pärnu Jahtklubi on valmis moodustama Vallikraavi väikesadamaga ühtse 

jahisadama ja pakkuma jahisadama teenuseid. 
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5.   ARENGUKAVA ELLUVIIMINE JA HINDAMINE  

 

MTÜ Pärnu Jahtklubi arengukava kinnitab klubi üldkoosolek. Arengukava koostamise, 

täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse eest vastutavaks on klubi juhatus 

ning vastutavaks koordinaatoriks on  Pärnu Jahtklubi tegevjuht. 

Pärnu Jahtklubi arengukava ja arengukava tegevuskava elluviimisse ja täiendamisse 

kaasab Pärnu Jahtklubi juhatus klubiliikmeid, toimkondade juhte, purjespordikooli 

treenereid ja vajadusel teiste huvigruppide esindajaid.  

Pärnu Jahtklubi juhatus analüüsib ja täiendab arengukava tegevuskava igal aastal. 

Pärnu Jahtklubi tegevjuht esitab MTÜ Pärnu Jahtklubi juhatusele iga kuu käesoleva 

aasta tegevuskava täitmise, eesmärkide saavutamise tulemuslikkuse kohta aruande 

ning esitab ettepanekud tegevuskava täiendamiseks ning muutmiseks. Vajadusel teeb 

juhatus ettepanekuid arengukava muudatuste sisseviimiseks. Arengukava 

muudatused valmistab ette Pärnu Jahtklubi tegevjuht ning esitab juhatusele hiljemalt 

1. veebruariks. Arengukava tegevuskava muudatused kinnitab MTÜ Pärnu Jahtklubi 

juhatus. MTÜ Pärnu Jahtklubi juhatus esitab mittetulundusühingu kevadisele 

üldkoosolekule arengukava täpsustatud tegevuskava. 

 


