
KALEVI JAHTKLUBI JUHATUSE KOOSOLEK 
 
Kuupäev: 03.10.2018 
Kellaaeg: 15.05 – 16.40 
Koht: Kalevi Jahtklubi 
Osalesid: Kalev Vapper, Olev Roosma, Piret Salmistu, Hard Perk, Tanel Tamm, Andri Meius, Rene 
Treifeldt, Tammo Otsasoo, René Allik 
Puudus: Tõnu Tõniste 
Protokollija: Mari Raus 
 
PÄEVAKORD: 
1. Muhu Väin 2018 – mis oli hästi, mida saaks paremini (R. Allik) 
2. Muhu Väin 2019 – kuupäevad ja rada (R. Allik) 
3. Staapelplatsi rentimine Taliujumiskeskusele (R. Allik, T. Tamm) 
4. Töökoja lammutamine/mittelammutamine (R. Allik, T. Tamm) 
5. Uue sadamahoone ruumiprogramm 
6. Muud teemad 
 

 
1. Muhu Väina regati kokkuvõte 

Hästi läks: 
- Korraldus, kõik kokkuvõttes õnnestus  
- Hea atmosfäär korraldustiimis, aitas kaasa ka regati õnnetumisele 
- Igapäevane toitlustus 
 
Mida teeks paremini või teisiti: 
- NOR varem välja 
- Läksime alt meenega (plätud, mille kvaliteet oli kehv) 
- Regati pidulik õhtusöök– peaks formaati ja sisu muutma 
- Kaks pikka otsa liiga palju? 
 

 
2. Muhu Väin 2019 kuupäevad ja rada 

Ettepanek Avamerekomisjonile - MV 2019 kuupäevadel 12.-20. juuli. MV raames toimub ka 
folkbootide meistrivõistlused ja ORC III EMV. 
 
Raja ettepanek: 

12.07. registreerimine - Haapsalu 
13.07. registreerimine ja avamine - Haapsalu 
14.07. Haapsalu-Roomassaare 
15.07. puhkepäev - Roomassaare 
16.07. Roomassaare ring 
17.07. Roomassaare - Pärnu 
18.07. puhkepäev - Pärnu 
19.07. Lühirada - Pärnu 
20.07. Pärnu ring ja lõpetamine 

 
 
3. Staapelplatsi rent Taliujumiskeskusele 
 
Soovivad edaspidi opereerida 2 konteineriga ja sooviksid oma konteinerid ka suvel KJK sadamas 
hoida. 



 
4. Töökoja lammutamine 
Olemasoleva töökoja hoone lammutamise idee oli ala korrastada. Sellel talvel jääb hoone veel püsti 
kuna laekub renditulu ja seal saab hoida ületalve purjespordikooli kaatreid ja paate.  
 
5. Uue sadamahoone ruumiprogramm. 
Kaikohtade arvu lisandumise tõttu, ei jõua olemasolev saunamaja suvisel ajal korraga enam 
purjespordikooli ja KJK liikmeid/külalisi ära teenindada. Enne uue sadamahoone valmimist (ja 
ehitusperioodi ajaks) võiks purjespordikooli jaoks rentida nt Cramo konteinerid (riietusruumid, 
pesuruum-saun).  
 
Suviseid (kütmata) ruume peaks olema võimalik kasutada talvisel perioodil hoiuruumiks (nt laste 
paadid ja kaatrid). 
 
Tänast KJK poolset nö lähteülesannet võiks mõnevõrra täpsustada. 

- Laste riietusruumi pinda suurendada, aga laste riietusruum peaks olema eraldi. Saun ja 
pesuruumid võiks olla ühised.  

- Puhkeruum peaks asuma koos “kööginurgaga” I korrusel. Ca 20-25 m2. “Kööginurk” peaks 
olema väljast ja seest teenindatav, st vajadusel muudetav pop-up kohvikuks.  

- Regatibüroo peaks kindlasti asuma 1. korrusel ning võiks olla suurem ja koos õppeklassiga. 
Ruum võiks olla liigendatav, et kool ja regatt saaksid samal ajal tegutseda. 

- Sadamakapteni ruum peaks samuti kindlasti 1. korrusel asuma. 
- Üks variant on ka kuurid ehitada nö maa sisse? 
- Katlamaja ja kuivatusruum võivad asuda 2. korrusel. 

 
 
6. Muud teemad 
 

- KJK liikmeks soovivad astuda: Sigrid Matsoo, Helen Pais (noorliikmest täisliikmeks) ja Oliver 
Olmaru (noorliikmest täisliikmeks). 

 
Järgmise koosoleku aeg on kolmapäev 31. oktoober kell 17.00. 
 

 
OTSUSED: 

1. Pakkuda Taliujmiskeskusele uued renditingimused. 
2. Töökoda mitte veel lammutada, vaadata üle lepingus lepingu ülesütlemise tingimused, teha 

leping tähtajaliseks vajadusel. 
3. Täiendada uue sadamahoone ruumiprogrammi vastavalt arutelule. 
4. Võtta klubiliikmeteks vastu Sigrid Matsoo, Helen Pais ja Oliver Olmaru. 

 
 
 
 
Kinnitas 
Kalev Vapper 
kommodoor 


