PJK Purjespordikooli hoolekogu koosoleku protokoll nr.12
Koosolek toimus purjespordikoolis 06.11.2015
Koosoleku algus: 17.30
Koosoleku lõpp: 20.20
Osalesid:
Koolipidaja esindaja – Raiko Lehtsalu
Lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees – Marko Holtsmann (Hendriku isa)
Laste esindaja – Aive Oeselg Keith´i ema)
Laste esindaja – Andrus Aarna (Angus´e isa)
Laste esindaja – Rasmus Maalinn
Töötajate esindaja – Tõnis Vare
Peatreener – Argo Kruusmägi
Külaline – Andres Õunap
Koosoleku päevakord:
1.Milleks ja kellele on hoolekogu vaja? Hoolekogu roll koolile.
2.Miks hoolekogus ühiselt kokkulepitule ei järgne tegevusi?
3.Selgitused tehtud võistluste rahastamise otsustest.
4.Tuleva hooaja võistluste nimekiri, mis on koolile prioriteetsed ja milliste summadega mingit
võistlust toetab PJK.
5. Talvistest treeningutest.
6. Marko Holtsmann tutvustab revisjoni komisjoni poolt läbiviidavat talvist purjespordikooli
revideerimist.
7. PJK võistluskalender 2016 koos EJL soovitustega.
8. Argo tutvustab EJL ideed seoses Purjetamise Akadeemiaga.
9. Muud ettepanekud.

1. Milleks ja kellele on hoolekogu vaja? Hoolekogu roll koolile.
Argo sõnade järgi näeb kool, et hoolekogu ülesanneteks on ennekõike pakkuda abi ja tuge
lastevanemate ja kooli vahelises suhtluses, aidata koordineerida. Olla ka julgustaja ja
kõrvalvaataja rollis.
Paraku Markol on tuua näiteid selle kohta, et tegelikkuses see nii ei ole:
 Kui PJK juhatusest küsiti hoolekogu arvamust kooli uue aasta rahastamisel ei osanud ta
midagi arvata, kuna ei teadnud sellest midagi.
 Spordiakadeemia esitlusest ei teadnud midagi. (Argo ütles, et ei osanud kellelegi infot
edasi anda, kui Jüri Sõber saatis esitluskutse.) jne.
2. Miks hoolekogus ühiselt kokkulepitule ei järgne tegevusi?
Marko esitab etteheited, mis hoolekogu arvates tegemata:
 Ei ole läbi viidud arenguvestlusi







Võistlusplaanid, mis vähestele lastele saadetud on väga üldised ja enamusele pole üldse
saadetud. (Seoses sellega ka segadus Anvariga, kes viimase lõpuni teadis, et läheb
Soome Põhjamaade MV‐le, kuigi teda sinna ei plaanitud)
Argo kommentaar: arenguvestlusi pole 100%‐il lastel tehtud ja osad ei tulnud kohale, kui
kutsuti. Tehtud on vaid neile, kelle vanemad nõudsid. Võistlusplaane ei jõua kõigile
eraldi saata.
Aive ettepanek: sügisel teha kõigile lastele, kes võistlevad arenguvestlus, mille käigus
saab ka kätte anda võistlusplaani. Siis kaoks ka vajadus saata hiljem eraldi kõigile
võistlusplaane.
Võistluste eelarvel liiga lühike etteteatmise aeg.
Väga tihti saab vajamineva rahasumma teada alles päev kuni paar enne väljasõitu,
mõnikord ka alles siis, kui võistlustelt juba tagasi.
Andruse ettepanek: kool võiks lastevanematega jagada erinevaid kohustusi.
Et treenerid saaks rohkem tegeleda laste treenimisega, siis pakkus Andres ka enda abi
võistluste logistilisel poolel.(nt. hotellide broneerimine jne.) Andres võttis enda peale
svertpaatide võistluste info jagamise. Samuti pakkus Andres välja idee kasutada
välistreenereid suvel laagrite korraldamisel, mis aitaks meie enda treeneritel töötunde
kokku hoida.(lubas selle kohta pakkumise võtta)
Kodulehe haldamine on lünklik.

3. Selgitused tehtud võistluste rahastamise otsustest.
Küsimus tekkis üles seoses Põhjamaade MV Soomes .
Argo kommenrtaar: purjespordikool ei saanud meeskonda kokku, et sellele võistlusele
panustada. (kohal käisid Õunap, Holtsmann, Luur)
Järgmiseks aastaks on PJK planeerinud võistluste tarbeks panustada samas summas, kui
sel aastal kulus (18000.‐)
4. Tuleva hooaja võistluste nimekiri, mis on koolile prioriteetsed ja milliste summadega
mingit võistlust toetab PJK.
Hoolekogu pani ette esitada aasta alguses eelmise aasta kuluaruande järgi võistluste
maksumused. Samuti võiks sinna märkida ära need võistlused, mida PJK plaanib toetada.
Miks on kohalikel võistlustel nii vähe võistlejaid? Eelkõige käib see meie endi laste
kohta. Treenerid peaks töötama ka selles suunas, et koduvõistlustel, eelkõige jõel
toimuvatel, oleks kõik paadid vee peal. See ei tohiks ka väikestel üle jõu käia.
5. Talvistest treeningutest.
 Treeningute toimumise ajad peavad olema kodulehel üleval.
 Kuna nüüd on kooli treenerite ridades juures Uku, siis loodame, et sel aastal on ka
talvised treeningud vähe paremini korraldatud. (eelmisel aastal polnud väga tihti peale
Tõnise, kes jooksis erinevate trennide vahel, treeneritest kedagi näha) Talviste
treeningute tulemus oli selgelt kevadel Kuldseeklil näha, kus PJK lapsed olid ikka üsna
tagapool.
 Treenerid peaks rohkem pöörama tähelepanu treeningpäeviku olemaolule.
 Laste suhtumine spordiinventari jätab soovida.

Rohkem peaks pöörama tähelepanu sellele, kuidas käitutakse paatide, kärude ja
loomulikult purjedega. Kui lastakse osadel lastel järjest asju lõhkuda, siis paratamatult
kannatavad ka need, kes oma varustust heaperemehelikult kasutavad. (seda vähem
jätkub ressursse ka nende varustust täiendada)
6. Marko Holtsmann tutvustab revisjoni komisjoni poolt läbiviidavat talvist
purjespordikooli revideerimist.
 Vaadatakse, mis põhivara on olemas ja mis seisus see on. (vältida olukorda, kus jahtklubi
ruumides ja selle ressurssidega valmistatud asjad saaksid treenerite omadeks.)
 Klubi teenused külalistele (nt. suvel, kui on kõige rohkem vaja purjetöökoda, siis Mihkel
Kosk on kuskil ära)
 Kuidas on arenenud spordikool, suhted treenerite ja laste vahel.
 Riskianalüüs, kindlustused (kui juhtub lastega õnnetus)
7. PJK võistluskalender 2016 koos EJL soovitustega.
Raiko esitas PJK esialgse võistluskalendri, millega seoses tekkis ka küsimus, kas on
otstarbekas pidada Jaanipäeval RS Feva võistlus. Kui paljud viitsivad pühade aeg
võistlema tulla?
Mai‐ ja Kevadregati võiks muuta atraktiivsemaks (nt.selle raames võiks korraldada ka
Team Race võistlused ja kliinic, millega Andres lubas ise tegeleda.)
8. Argo tutvustab EJL ideed seoses Purjetamise Akadeemiaga.
Plaanitakse gümnaasiumi astuvatele purjetajatele võimalust õppida ja teha trenni koos
Tallinnas. Talvel toimuvad iga kuu 10 päeva välislaagrid ja võistlused. Esialgne
planeeritud kuumakse on 75 euri, mille sisse kuulub toit, majutus.
9. Muud ettepanekud ja hinnangud.
 Tuleks mõelda sellele, kuidas koondislast motiveerida ja samas võiks tunnustada ka neid
lapsi kes ei ole tipud.
Andreselt tuli ettepanek Pärnu koondise juhendi ümbertegemisest, kuna praegune ei
motiveeri kedagi, võiks olla vähemalt 4 optimisti koondises kuna nendest kasvavad ju
välja järgmised paadiklassid. Ja 2016 aasta Pärnu koondis võiks ka olla enne välja
pandud kui Eesti koondis.
 Hoolekogu paneb ette teha lastevanemate koosolekud kahes osas: algajate
lastevanematele ja neile, kes juba kauem on olnud. Enamus aega koosolekust läheb
purjespordikooli tutvustamisele aga teised, peale algajate on sellega juba tutvunud.
 Hinne eelmise selle aasta tehtud tööle:
Raiko – 4
Tõnis ‐ 4
Andrus – 4
Aive ‐ 4‐ ( oli tore, et võimaldati võistluste jaoks käru ja bussi, kui oli vaja aga
treeneripoolne osa jättis soovida)
Andres 4+






Marko treener 3, kool 4+
Rasmus 4+
Üldine hinnang on siiski hea, sest lastele on trenni tegemiseks loodud kõik võimalused.
Tuleks leida keegi (soovitavalt naisterahvas), kes võtaks enda peale spordikooli
klassiruumi sisustamise.
Raiko teeb ettepaneku sponsorite esindajaks hoolekokku paluda Jaan Ratnik.
Hoolekogu protokolli peaks tutvustama PJK juhatuse koosolekul. (esimees ise teeb seda)
Marko teeb avalduse enda liikme mahavõtmiseks hoolekogust ja enda asemel soovitada
Andres Õunap.

Protokollis:
Aive Oeselg

