
Pärnu JK PSK Hoolekogu protokoll nr 15 

 

 

 

Pärnus 22.06.2016. algas 17.00. lõppes 18.00. 

Osalesid ;Argo Kruusmägi, Uku Kuusk ,Tõnis Vare, andrus Aarmaa, Andres‐Kenno Õunap. 

Protokollis ; Andres‐Kenno Õunap 

Päevakord;  

‐Ex  Kommodori  Jüri  Sõbra  esitamine  Pärnu  JK  auliikme  kandidaadiks  ja  Jahtklubi  juhatusele  selle 

ettepaneku edastamine. 

‐Treeningute korraldamine ja muudatustest teavituste saatmine. 

‐Talvise purjetamise (laagrite)organiseerimine 2016 ja 2017 aastal. 

‐PSK peatreeneri aruanne uute kasvandike värbamisest ja tööst nendega. 

A.K.Õunap  tegi  ülevaate  Lapsevanema  Holtsman  Marko  üleskutsest  esitada  Pärnu  JK  auliikme 

kandidaadiks  Jüri Sõber. Osavõtjad  leidsid  ,et  Jüri Sõber on  igati väärikas kandidaat  ja on selle  igati 

ära  teeninud  oma  tööga  JK  Kommodoorina  kui  ka  võistluste  läbiviijana.  Samuti  on  Jüri  Sõbra  näol 

tegemist inimesega kes on igati abistanud ja toetanud Pärnu JK Purjespordikooli  olles alati abivalmis 

ja  sõbralik  klubikaaslane.  Kõik  kohalolijad  toetasid  esitatud  kanditatuuri  ja  selle  esitamist  Pärnu  JK 

Juhatusele.  Hoolekogu  palub  Pärnu  JK  Juhatusel  seda  arvesse  võtta  ja  vastavalt  protseduuri 

reeglitega ka edasi minna. 

A.Aarna ja A.K.Õunap avaldasid rahulolematust viimase aja treeningute toimumise ajakava puuduliku 

teavitamise  osas.  Olemas  on  telefonid  ja  meilid  kuid  treenerid  millegipärast  ei  pea  vajalikuks 

lapsevanemaid teavitama . See ei tohiks olla raske ülessanne treeneritele. Treenerid vastasid ,et lapsi 

on teavitatud.Põhjenduseks  ei saa aksepteerida väidet et 18.06.‐22.06. toimusid erinevad võistlused 

ja  lapsi  kasutati  abipersonalina.  See  et  lapsi  kaasati  on  kahtlematta  positiivne  kuid  treeningmaht 

meie  prioriteet  nr  1  ei  tohiks  selle  pärast  kannatada.  A‐K  Õunap  tõstatas  küsimuse  lisatrennide 

korraldamisest  Lohusalus  (Lazer  Zoom  ja  Optimist)  kus  esineb  suuri  laineid mida  Pärnus  on  vähe. 

U.Kuusk  oli  arvamusel  ,et  seda  tuleks  teha  aga  õhku  jäi  küsimus  kes  seda  korraldab  ja  kes  kinni 

maksab . Keegi ei vaielnud selle vajalikusele vastu. Hoolekogu ootab Purjespordikooli tegevpersonali 

poolset  initsiatiivi  ja  on  nõus  ka  ise  aitama.  (transport  ööbimine)  seda  eeldusel  et  oleks  ka mingi 

treeningplaan  Purjespordikooli  treeneritel  mida  võiks  ka  Hoolekogule  tutvustada.  Samuti  ootab 

Hoolekogu tagasisidet Lazer klassi esindajatelt nende soovid konstruktiivne kriitika jne. 

Eelmistel koosolekutel tegi Hoolekogu ettepaneku Pärnu JK Juhatusele võtta õppemaksu kõigi 12 kuu 

eest kuigi õppetöö kestab 11 kuud. See ettepanek tehti eeldusel ,et tulu mis laekub jääks kasutusele 

50  protsendi  ulatuse  Talvise  laagri  läbiviimiseks  ja  ülejäänud  treenerite motiveerimiseks  seda  läbi 

viima.  Hoolekogu  koosolekul  tekkis  Peatreeneril  küsimus millisele  klassile  seda  korraldada  .Üldine 



arvamus  oli  et  olenematta  klassist  tuleks  valiku  prioriteediks  seada  kasvandike  tublidus  ja 

perspektiivid.  Kindlasti  tuleks  kaasata  Lazer  ja  Optimist  klassid  .  Koha  valiku  ja  aja  suhte  ootab 

Hoolekogu ettepanekuid kuni Oktoobri kuuni 2016. Siis peaks ka eelarve paigas olema. 

A.Kruusmägi tegi ettekande alustavate purjetajate algõppest ja avaldas arvamust et 13 last on vähem 

kui  eelmisel  aastal  samuti  tõi  ta  välja  tõsiasja  et  selle  13  lapse  kasutada  on  ainult  3 

algõppepaati(vastavalt T.Vare ütlusele).  Seega  igaüks  saab olla paadis maksimum 25 minutit  trenni 

jooksul mis ei ole piisav. Tavaliselt tegeleb selle 13 lapsega üks treener Tõnis Vare(arusaamatu miks 

nii  suur  kogus  alustajaid  ühel  treeneril  ja  kui  nendega  ei  tegelette  piisavalt  siis  ongi  varsti  pooled 

läinud).Algõppe paadid on äärmiselt  halvas  seisus  ja paraku palju  raskemad kuna õhukambrid  vett 

täis  (seda  kontrollis  A.Õunap  20.06.2016.  õhukambrist  tuli  10‐15  liitrit  vett  LHV  paat)  .  Sellist 

seisundit  ei  saa  pidada  rahuldavaks  ja  ohutuks  .  Hoolekogu  teeb  ettepaneku  leida  finanseerimise 

võimalus uute paatide vähemalt 5 paati ostmiseks liisinguga ja nende väljaliisimisest edasijõudnutele 

sellega  vabaneks  ka  nende  kasutatud  paadid  ja  neid  oleks  võimalik  algõppes  kasutada. 

Purjespordikooli  juhtkonnal  palub  Hoolekogu  võtta  hinnapakkumised  ja  liisingu  näidismakse 

graafikud. 

 

Protokollis A‐K Õunap  


