
Pärnu Jahtklubi Purjespordikooli Hoolekogu koosolek protokoll nr 14  11.03.2016. 

 

Kohal olid . algus kell 17.00 lõpp 19.00. 

‐Rasmus Maalinn (õpilaste esindaja) 

‐Tõnis Vare( töötajate esindaja) 

‐Raiko  Lehtsalu  (  Jahtklubi  esindaja  esindas  ka  Pärnu  JK  PSK  peatreenerit  Argo  Kruusmägit,  kes  oli 

haige) 

‐Jaan Ratnik ( uus hoolekogu liikme kandidaat, sponsorite esindaja) 

‐Andres Õunap ( hoolekogu esimees, kes esindas ka suulise volituse alusel Andrus Aarnat) 

‐Uku Kuusk ( treener ja külaline 

Päevakord ; 

‐Jaan Ratniku kutsumine Pärnu jahtklubi hoolekogu koosseisu sponsorite esindajana. 

‐Sponsorluse alase töö strateegia arutlus ja võimalikud suunad vahendid. 

‐Kevadine õpilaste vastuvõtt (värbamine) purjespordikooli 

‐Pärnu JK koduleht ja info liikumine 

‐Mairegatt,Kevadregatt, Nida, EM  jne 

Esimese  päevakorra  punktina  pandi  hääletusele  Jaan  Ratniku  kandidatuur  hoolekogu  liikme  ja 

sponsorite  esindajana.  Jaan  Ratnik  avaldas  nõusolekut  osaleda  Purjespordikooli  hoolekogu  töös  ja 

valiti ühehäälselt selle liikmeks. 

Teise päevakorra punktina arutati sponsorluse alase töö strateegiat ja toodi välja järgmised põhitõed 

ja seisukohad mida kindlasti järgida: 

‐Sponsorluse  alane  töö  peab  olema  kordineeritud  Pärnu  JK  juhtkonnaga,  et  ei  tekkiks  mõttetut 

tülitamist  ja  ebaefektiivsust.  Selle  kindlustamiseks  saadab  R.Lehtsalu  A.Õunapile  ka  praeguste 

sponsorite nimekirja. 

‐Tõdeti, et Purjespordikooli nimel  toetust küsida on efektiivsem   kui  Jahtklubi nimel  (kergem) kuna 

tegu on lastega ja üldise trendina neid alati aidatakse. 

‐Sponsorluse alane töö ei piirdu reeglina ühe aastaga ja peaks sisaldama erinevaid etappe sponsoris 

huvi äratamiseks. Alguses võib piirduda mõne väiksema toetuse osaga näiteks auhinnad või sponsori 

nimeline võistlus jne. Tuleks valmis mõelda millega saame sponsoreid tänada ja kindlasti peaks neid 

meeles pidama ja ka kasvõi merele viima, üritustele kaasama. 

‐Tehti ettepanek pöörduda Pärnu JK liikmete poole enne üldkoosolekut ja selleks ette valmistada uus 

motivatsioonikiri  purjespordikooli  toetuseks  kes  saavutas  2015  aasta  lõikes  Eestis  jahtklubide  ja 



purjespordikoolide  hulgas  väga  hea  3  koha  ja  esmakordselt  on  Eesti  koondises  4  purjespordikooli 

kasvandikku. Ära tuleks märkida ka jääpurjetajate lausa juhtiv koht vähemalt Eesti arvestuses. Samuti 

võiks  klubiliikmetele  teha  ettepanek  aidata  seda  kohta  kindlustada  ja  võibolla  ka  kõrgemaid  sihte 

seada milleks ongi nende abi hädasti vaja.Toetuse määr peaks olema vabatahtlik ja tuleks märkida et 

igsugune  toetus  on  oodatud  ja  selle  võika  lisada  näiteks  klubimaksu  maksmisel  märgusõnaga 

Purjespordikooli lastele.  

‐ Arutati koostööd Sanatoorium Tervis AS ‐ga suviste  laste võistluste auhindade  ja talvise treeningu 

võimaluste  osas.  Ja  lepitti  kokku  ohutuspäeva  läbiviimise  võimaluste  osas  Tervise  Paradiisi 

veekeskuses vastavalt eelnevale kooskõlastusele nädalavahetusel. 

‐Tõdeti  ,et  sponsorluse  osas  on  oodatud    kõikide  nii  Hoolekogu  ,Purjespordikooli  kui  ka  muidugi 

Jahtklubi töötajate seisukohad , mõtted ja ettepanekud. Otsustati selle tööga jätkata järjepidevalt ka 

edaspidi. 

Kolmas päevakorra punkt kevadine õpilaste vastuvõtt Purjespordikooli. Purjespordikooli töö. 

‐A.Õunap  andis  ülevaate  Pärnu  Vene  Gümnaasiumi  laste  kaasamisest  pujespordikooli  õppetöösse. 

Kokku  on  lepitud  Kooli  huvijuh  ja  õppealajuhatajaga  kes  mõlemad  olid  väga  huvitatud  koostööst. 

Koostöö kordineerimine pandi A.Õunapi ülesandeks. 

‐Otsustati alustada tööd uute kasvandikega vähemalt mai keskel . 

‐Otsustati  teha  Pärnu  JK  Juhatusele  ettepanek  mitte  katkestada  Purjespordikooli  õppemaksu 

kogumist  oktoobri  kuu  puhkuste  ajal.  Põhjuseks  Purjespordikooli  vajadus  ka  puhkuse  ajal  säilitada 

kaader (treenerid )ja maksta kommunaalkulusid , samuti ei ole ilmselt tehniliselt võimalik loobuda nn 

kollektiivpuhkuse mudelist Purjespordikooli osas kuna ülejäänud ajal töö spetsiifika ja koormus seda 

ei võimalda. Ja ettepanekuna täiendav tulu suunata 50 %treenerite motiveerimiseks ning 50% laste 

talviste laagrite tarbeks. 

‐Tõdeti ,et koolil on võimalus kuni 30 uue kasvandiku vastuvõtmiseks kevadel. 

‐hoolekogu pakkus abi algajate haldamisel Jahtklubis  abina treenerile mõni kogenud lapsevanem või 

vanem kasvandik ( nn abitreener) ,et treeneri aega ja närve säästa.Jääb muidugi treenerite otsustada 

millist  abi  nad  vajaksid.  Samutitoodi  toodi  probleemina  üles  suur  peatreeneri  administratiivne 

töökoormus ja sellest johtuv vähem ajaline võimekus vee peal. See vajaks lahendust eriti suvekuudel. 

Oootame ettepanekuid kuna peatreenerilt eeldame eeskätt purjetamisealast tööd. 

Neljas Pärnu JK koduleht  

‐Tõdeti et Jahtklubi koduleht eriti purjespordikooli osas on jätkuvalt puudulik ja eelmises Hoolekogu 

protokollis nr 13 mainitud puudused klubi noorliikmete osas on jätkuvalt lahenduseta. Kes süüdi see 

ei olegi tähtis aga  lahenduse kasvõi sellele probleemile võiks enne hooaega  ikka  leida  ja hoolekogu 

hoiab  seda  enda  kontrolli  all  ka  edaspidi.  Hoolekogu  on  arvamusel  et  seda  kohustust  tegeleda 

kodulehega ei tuleks edspidi panna peatreenerile vaid tuleks leida muu võimalus. 

‐R.Lehtsalu  andis  ülevaate  uue  Jahtklubi  kodulehe  alasest  tööst  ja  avaldas  veendumust  ,et  uus 

koduleht valmib veel enne suvehooaega.  



‐Hoolekogu  tegi  ettepaneku  uuel  kodulehel  võistlustele  nn  digitaalse  registreerimise  võimaluse 

loomiseks . 

Viies Regatid (peatreeneri haiguse tõttu regattidel osavõttupeale kevadise Nida regati ei arutatud ja 

seda tehakse jooksvalt). Nida regatil otsustati võimalusel osaleda võimalikult arvukalt.  

‐Jahtklubi  poolt  on  tehtud  reklaamlehed  Mai  ja  Kevadregatile  need  levitatakse  A.Õunap  ja 

M.Holtsmani poolt vastavalt Garda ja Easterni regattidel. 

‐Reklaam  Mai  ja  Kevadregati  kohta  antakse  edasi  Läti  purjetajatele(Inga  Jakobsone)  kodulehel 

avaldamiseks. 

Hoolekogu  tutvus  ka  Pärnu  Jahtlubi  Juhatuse  viimase  protokolliga  ja  tõdes  et  PJK  juhatus  on 

pooldanud Hoolekogu ettepanekuid lisaraha eraldamises Rudens Vejas , Optimist EM ja Lazel 4,7 EM 

tarbeks vastavalt Hoolekogu koosoleku protokollile 13.  

‐A.Õunap teeb ettepaneku Purjespordikooli juhtkonnale ja treeneritele esitada PSK kasvandik Karla 

Luhar täiendava liikmena Pärnu JK Purjespodikooli koondise kandidaadiks Optimist klassis.Karla Luhar  

on täitnud peamise koondislase kriteeriumi Eesti edetabelis 25 koht 85 osavõtja seas. Samuti on ta 

väga  hästi  esinenud  jääpurjetamise  võistlustel  ja  vajab  tunnustust  kui  noor  ja  perspektiivikas 

sportlane. Loodetavasti motiveerib see teda rohkem pingutama purjespordikooli õppetöös  edaspidi. 

‐Otsustati pidada järgmine Hoolekogu koosolek 2016 aasta suvel ja vabas õhkonnas. 

 

 

Allkirjad  

Andres Õunap  

Raiko Lehtsalu 

Tõnis Vare  

Rasmus Maalinn 

Jaan Ratnik  

Uku Kuusk 

 


