
MTÜ Otemarina Jahtklubi Tabasalu Ühisgümnaasiumis 19.04.2012 toimunud 
üldkoosoleku protokoll. 

 
 
Koosolek kuulutati avatuks kell 19.00 
 
OMYC hääleõiguslikke liikmeid on seisuga 19.04.2012.a 70; kohal oli 27 liiget; lisaks 
esitasid liikmed 16 kehtivat volitust hääletuste läbiviimiseks. Ühehäälse hääletamise korral 
lugeda 43 poolthäält. Otsuste langetamiseks vaja 50%+1 häält s.o. 22+1 = 23 häält. 
 
Koososleku juhatajaks valiti OMYC  Enn Tammaru  - ühehäälselt 
Koosoleku protokollijaks valiti Kaja Põldes   - ühehäälselt 
 
 
 

Esitati üldkoosoleku päevakord: 
 

1. 2011.a. majandusaasta aruande kinnitamine; 
2. 2012.a. tegevuskava ja eelarve kinnitamine; 
3. OMYC põhikirja muutmine; 
4. OMYC liikmemaksu suuruse ja tasumistähtaja kinnitamine. 
 
Päevakorda täiendati OMYC nime muutmise arutelu. 
 
Täiendatud päevakord võeti vastu ühehäälselt. 
 
1. 2011.a. majandusaasta aruande kinnitamine. 

 
a) Ettekanne 2011.a. majandusaastast - A.Mutle 
Eelarvega jäime plussi. Tulu ettevõtlusest oli eelarves 15712€, tegelik 15146€. Vähemaks jäi 
planeeritust liikmemaksude laekumine. Samuti lastelaagri osalustasud. 
Parkla teenustasusid laekus planeeritust rohkem 528 € võrra. 
Kulud tulid planeeritust suuremad 2007 € võrra. Eelarves ei olnud arvestatud põhivara 
amortisatsiooni, mis oli 1317 €; valvesüsteemi ümberpaigaldust 347 €. Palgakulud olid 
planeeritust 222 € võrra suuremad. 
 
b) 2011aasta tegevuskava täitmisest – K.Boberg 
2011.aastal jätkus noorpurjetajate üldfüüsiline ettevalmistus.  
2011.aastal saadi tegevustoetust Harku vallalt  lastetegevuse toetuseks. Lisaks 
saalitreeningutele viidi läbi kaks suvelaagrit. 
2011aastal laiendati nii rannaliste kui ka klubi parklat. Valmistati üks piknikulaud. 
Planeeritud üritused viidi enamuses läbi. Hästi õnnestusid päikesetõusu kontsert ja Tilgu laat, 
mis korraldati koos Rannamõisa Laevaseltsiga. Toimus ka „muinastulede öö“. 
Ära jäi ühine Naissaare külastus klubi liikmetele vähese huvi tõttu. 
 
c) Laste tegevus 2011.aastal – E.Tammaru 
 
Lapsed alustasid purjetamistreeninguid Kalevi Jahtklubis. Edasijõudnud jätkasid Pirita 
Jahtklubis (6 last). Talveperioodil toimusid saali- ja ujumistreeningud. 



Probleemiks on asjaolu, et vald ei saa toetada spordivarustuse soetamist. Paate tuleb kas 
laenutada või soetada lastevanemate abiga. 
2012 aastal on alustatud registreerimistega suvistesse lastelaagritesse. Tuleb leida veel üks 
treener. Vaja oleks ka vähemalt ühte paati rendile. 
 
d) Revisjonikomisjoni aruanne – E.Alamets 
 
Revisjon viidi läbi 13.03.2012.Kontrolliti ühingu juhtdokumente, raamatupidamist ja selle 
organiseerimist. 
Revisjoni kuulusid: Evelin Alamets, Janek Järva ja Tauri Purkas. 
 

Raamatupidamise revideerimise käigus kontrolliti: 
a) 2011 majandusaast aruannet ning selle vastavust kehtivale seadusandlusele ning heale 

raamatupidamistavale; 
b) raamatupidamise vastavust olemasolevatele algdokumentidele; 
c) sularahatehingute õigsust; 
d) majandustegevust ja selle finantseerimist; 
e) aruandekohustuslike isikute käsutuses olevate summade väljaandmise, vahendite ja 

aruandluse õigsust. 
 

Juhtdokumentide revideerimise käigus kontrolliti: 
a) üld-ja juhatuse koosolekute otsuste vastavust seadustele, õiguslikkust ja vastavust 

ühingu liikmete huvidele ja ühingu eesmärkidele; 
b) üld-ja juhatuse koosolekute protokolli vormi vastavust nõuetele ja nende 

allkirjastamist; 
c) üldkoosoleku otsuste täitmist; 
d) ühingu liikmeks vastuvõtmise- ja väljaarvemise korda ja sellest kinnipidamist; 
e) ühingu liikmete arvestuse pidamist; 
f) ühingu liikmete ja teiste isikute avalduste ja kaebuste arvestust ning nende 

lahendamist; 
g) ühingu üld- ja juhatuse koosolekute protokollide arvestamise ja hoidmise korda; 
h) üld- ja juhatuse koosolekute otsuste ja korralduste teavitamist ühingu liikmetele ja 

teistele asjahuvilistele. 
 
Majandustegevuse õiguslike aluste ja sihipärasuse revideerimise käigus kontrolliti: 
a) lepingute sõlmimise ja lõpetamise vastavust seadustele ning lepingute täitmist; 
b) ühingu juhtimis-, majandus- ja muude kulude õigustatust ja sihipärasust. 

 
2011.a.saavutatu: 
1. Tilgu sadama alal paikneva lautri territooriumi korrashoiu tagamine perioodil 01.05.2011-
15.09.2011. 
2. Suvine lastelaagri korraldamine purjetamishuvilistele kahel korral. 
3. Talveperioodil korraldati laste üldfüüsilise ja purjetamise algteadmiste koordineerimine 
Tabasalu Ühisgümnaasiumi ruumides. 
4. Koostöös Rannamõisa Laevaseltsiga korraldati Tilgul laat koos muinastulede öö üritusega. 
 
Revisjoni töö käigus avastatud: 

1. Olulisi puudusi ei avastatud, puudusid osad allkirjad juhatuse protokollidelt. Puudused 
likvideeriti 2011.a.märtsikuu jooksul. 

2. Muudatused äriregisrtid sisse viidud seisuga 29.06.2011. 



3. Töötasude väljamaksed on teostatud osalise viivitusega. 
 
Revisjoni tulemus: 

1. Revisjoni tulemusena tegime kindlaks, et ühingu asjaajamine ja raamatupidamine 
vastab Eesti Vabariigi kehtivatele seadustele. 

2. Ühingu raamatupidamine on korrektne ja ülevaatlik. 
3. Põhitegevusega mitte seotud kulud (st.töötasud) on enamuselt tasutud 

parkimisteenustest saadud ja rannakoristuseks eraldatud vahendite arvelt. 
4. Juhatus on võtnud teadmiseks ja täitmisele revisjonikomisjoni 2010.a.ettepanekud. 

 
 
Kokkuvõtteks: 
Revisjoni tulemusel leiab revisjonikomisjon, et ühingu juhatus on teinud head tööd lastega 
purjetamist edendavate ürituste korraldamisel. 
Jahtklubi liikmed ei ole aktiivsed osalema juhatuse poolt korraldatud ettevõtmistes. 
Ühingu liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise korrast on kinnipeetud ning ühingu liikmete 
nimekirja uuendataks regulaarselt. 
Ühingu majandustegevuse koordineerimine ja juhtimistegevus on hea. 
Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud 
raamatupidamise aastaaruanne on kajastatud korrektselt ja on kooskõlas hea 
raamatupidamistavaga 
 
Ettepanekud juhatusele: 

1. Vähendada kassast väljamakseid miinimumine: 
2. Töötada välja ettepanekud mitte põhitegevusega seotud kulude vähendamiseks ja 

põhieesmärkidele suunatud finantseerimiste suurendamiseks. 
 
Revisjonikomisjon kinnitab MTÜ Otemarina Jahtklubi 2011 aasta majandusaasta 
aruande. 
 
Üldkoosolek kinnitas MTÜ Otemarina Jahtklubi 2011 aasta majandusaasta aruande 
ühehäälselt. 
 
 
 

3. 2012.a. tegevuskava ja eelarve kinnitamine 
 

Tegevuskava projekti esitas K. Boberg 
Positiivne on, et on saadud toetust Harku vallalt lastetegevuse jätkamiseks ja kai 
korrastamiseks. On leping ka rannakoristuse finantseerimiseks. 
Tegevuskava projekti esitas K. Boberg 
 
 

Kuupäev Ürituse nimi Kell Toimumiskoht 
 

01.01-31.05.12 Noorte purjetajate üldfüüsiline 
ettevalmistus 

 Tabasalu 
Spordikompleks 

19.04.12 OMYC üldkoosolek 19:00 Tabasalu ÜG 
aprill Rannaala buldooseriga korda, parkla 

laiendamine (sõltub rahastamisest) 
 Tilgu sadam 



28.04.12 Laupäevak sadama- ja rannaala 
koristamiseks, territooriumi laiendamine, 
kai parandamine ja lipu heiskamine 

12:00 Tilgu sadam 

01.05.12 Algab OMYC kolmas hooaeg  Tilgu sadam 
Mai-juuni Laupäevak ellingu ja soojakute 

paigaldamisega seoses, planeeritav aeg 
vastavalt vajadusele 

 Tilgu sadam 

Juuli Ühine klubi väljasõit nt.Naissaarele  Naissaar 
21.07.12 Laupäevak lastelaagrite ettevalmistamiseks 12:00 Tilgu sadam 
23.07-29.07.12 OMYC esimene suvine lastelaager 9:00 Tilgu sadam 
23.07-29.07.12 Lastelaagriga sõit Naissaarele, ekskursioon 9:00 Tilgu-Naissaar 
29.07.12 OMYC perepäev klubiliikmetele, 

lastelaagri lastele ja nende vanematele 
12:00 Tilgu sadam 

20.08-25.08.12 OMYC teine suvine lastelaager 9:00 Tilgu sadam 
20.08-25.08.12 Lastelaagriga sõit Naissaarele, ekskursioon 9:00 Tilgu sadam 
25.08.12 Merepäev „Tilgu laul ja laat“ ja 

Muinastulede öö. Peakorraldaja 
Rannamõisa laevaselts 

 Tilgu sadam 

01.09-31.12.12 Noorte purjetajate üldfüüsiline 
ettevalmistus 

 Tabasalu 
Spordikompleks 

30.09.12 OMYC hooaja lõpetamine 14:00 Tilgu sadam 
 
 
Küsimused ja ettepanekud: 

1) Küsimus - Kas on olemas üldplaneering? 
Vastus: 03.05.12 toimub vallas uue eskiisi tutvustamine. Kui ei vaidlustata, siis 
saab sügisel vastu võtta 

2) Küsimus – Kas MTÜ-l on olemas arengukava? 
Vastus: Ei ole. 
Ettepanek: Tuleks teha. Juhul kui detailplannering kehtestatkse ja arengukava 
on olemas, siis saab võimalusel taotleda PRIA toetust. 

3) Ettepanek: Enne tegevuskava väljasaatmist lisada ka Rannamõisa laevaseltsi  
üritused. Samuti tuua eraldi välja OMYC ja laevaseltsi ühisüritused.      

4) Ettepanek: Peale PRIA-lt saadud toetuse (eraldatud Harku vallale) kasutamist  
      teha  koostööleping OMYC, kalurite ja Rannamõisa Laevaseltsi vahel. Määrata  
 kindlaks kes mis alusel sadamat ja ruume kasutama hakkab. 
5) Ettepanek: Laiendada slippi nii, et saaks mitu paati korraga sisse lasta ja välja  

võtta. 
 
Otsustati: võtta tegevuskava aluseks ja täiendada ühise tegevuse kavaga.  
 Otsus võeti vastu ühehäälselt. 
 
Eelarve projekt – A.Mutle 
 
OMYC IV HOOAJA (2012) EELARVE  PROJEKT   Üldkoosolekul 19.04.2011 kinnitamiseks 
Kinnitatud OMYC juhatuse koosolekul nr 55, 02.04.2012   
 2010 2011 2011 2012 KOMMENTAARID/ MÄRKUSED 
 TEG. EELARVE TEG     
TULUD          
Tulu ettevõtlusest    6788 7092 8238   



  s.h. teenuste müük parklas 2056 2700 3228 3650 Aktiivsem kasutus 
        rannakoristusteenus 2013 2588 2588 2588 Lepingu 22-13/225 alusel 
        lastelaagri tulu 853 1500 1276 2000 kaks laagrit- I juulis ja II augustis 
Toetus Harku vallalt 2556 3624 3624 3624 Harku VV korraldus 204,  22.02.2012 
Liikmemaksud liikmetelt 4135 4400 3910 4600 68 liiget +7 noorliiget ning + 5 uut liiget 
Uued liikmed sisseastumine 192 650 520 650 5 x130 eur/ liituja 
Sponsorlus (rahaline) 604 250 0 0   
         
Muud tulud 0   0 0   
TULUD KOKKU (1-6): 12410 15712 15146 17112 Planeeritud kasv ca 11% 
      
KULUD      
Mitmesugused tegevuskulud   5256 5426 6906   
  s.h.: lastelaagri kulud 558 1350 1078 1500 Kaks vahetust, lisandub treener/kasvataja 
          spordisaali üür 1200 1200 1070 1200 Hind ja maht sama, mis 2010 
          ( jaanuarist maini        
          ja septembrist detsembrini)        
         

         territooriumi valve Securitas 681 681 1028 1100 
2011 lisandus süsteemi 
ümberühenduskulu 

         elekter 221 50 71 110 Arvestatud hooaja kuluga ca 700 kWh 
         autokompensatsioon juhend. 256 550 550 550 Sama tase mis 2011 
         autokompensatsioon 0 270 270 270 Lautri korraldaja   
         Välikäimla rent 199 199 220 220 Sama tase mis 2011 
         Jahtklubide liidu liikmemaks 256 256 256 256 Sama summa, mis 2010 ja 2011 
         
         Ehituskulud ja materjalid  160 700 530 1200 Piirdeaia nihutamine, võrk, postid jms. 
         Muud   353 500   
Tööjõukulud   8112 8334 8315   
sh raamatupidamine 548 885  965 2011 oli 11 kuud, 2012 on 12 kuud palgal 
     lautri mehitatud valve  3625 6207  6300 Sama tase mis 2011, korraldaja+ valvurid 
       2012 hooaeg 5 kuud 01.05-30.09.2012 
     laste juhendaja tasu 1328 1020  1050 laste juhendaja palk koos maksudega 
        
         
Põhivara kulum     1317 1300 2011 ei olnud eelarves näidatud 
Muud kulud 9 35 43 50   
       

KOKKU (1-4) 9840 13 133 
15 

120 16571   
TULEM (TULU-KULU) 2570 2 579 26 541   
 
Otsustati: kinnitada 2012 asta eelarve projekt.  
Otsus võeti vastu ühehäälselt. 
 
 

 
4. OMYC põhikirja muutmine 
Põhikirja muudatuse ettepanek – A. Mutle 
 



Kalurite sektsiooni poolt esitatud ja OMYC juhatuse koosolekul nr 55, 02.04.2012 läbi 
arutatud OMYC põhikirja muudatuse ettepanek: 
 

1. Asendada pt. 2 „Jahtklubi eesmärgid ja tegevus“ p. 2.1.3 seninne sõnastus:   
„Purjetamise arendamine.“ uue sõnastusega:   

                            
     „Purjetamise ja kalapüügi traditsioonide taaselustamine ja arendamine.“ 
 
2. Asendada pt. 2 p.2.1.4. senine sõnastus: Ajaloolise Tilgu sadama alal merespordialade 

ja harrastusmeresõidu arendamiseks vajalike tingimuste loomine.“  uue sõnastusega:  
 
„ Kalastamiseks ning merespordialade ja harrastusmeresõiduga tegelemiseks vajalike 
tingimuste loomine ajaloolise Tilgu sadama alal.“         
 
  Otsustati: viia sisse tehtud muudatus.      
Otsus võeti vastu poolt 42 häält, vastu 1 häält. 
4.OMYC liikmemaksu suuruse ja tasumistähtaja kinnitamine.   
Ettepanek: jätta aastamaks samaks e. 64 € ja tasumistähtajaks 15.mai. 
Parandusettepanek:  
a)jätta praegu aastamaks samaks ja kui tekib vajadus, siis teha sügisel sihtotstarbeline 
korjandus; 
b)aastamaksu võib tasuda kahes osas: 15 mai ja 15 juuni. 
 
Otsustati: võtta vastu parandusettepanek. 
Otsus võeti vastu ühehäälselt. 
 
5.OMYC nime muutmise arutelu. 
 
Tehti alljärgnevad ettepanekud nime muutmiseks: 
a) TSJK (Tilgu sadama Jahtklubi) 
b) Suurupi Jahtklubi – asub Suurupi poolsaarel 
c) TLJK 
d) TMYC 
e) TJK 
f) TYC 
 
Kuna 2012 aasta hooajaks on kulutused tehtud, siis jätkata see hooaeg sama nime ja 
sümboolikaga ja nime muutus võtta arutlusele sügisesel üldkoosolekul 
 
Otsustati: võtta nime muutuse otsuse tegemine sügisesesse üldkoosoleku päevakorda, 
nime muutuse variandid saadetakse klubi liikmetele arutlemiseks. 
Otsus võeti vastu 40 poolthääleja, erapooletuid 3. 
 
6.Muud küsimused 
 1) Koduleht ja foorum kodulehel on segane. Põhjuseks, et ei ole kes tegeleks. 
Ettepenek: panna foorum kinni või anda noorte purjetajate kätte. Antud teemaga aitab 
Mairold Vaik. 
 
2) Küsimus: kas on plaanis panna poisid, et purjekad saaksid ööseks merele jääda? 
Vastus: kui on olemas poid, siis sisse panemise saab organiseerida. 



 
Koosolek lõppes kell  20:45 
Koosoleku läbiviimise kohta pretensioone ei esitatud  
 
 
Koosoleku juhataja     Enn Tammaru  
 
 
 
Koosoleku protokollija     Kaja Põldes 

 


