
TEKST ALAR VOLMER

Tervitused purjetamishooaja alguse puhul!

Kevad võttis võimust varem kui teda oota-

sime, jahid on juba vees ja esimesed regatidki 

lõppenud. On väga hea meel tõdeda, et mere-

sõpru vaevavat kroonilist sadamakohtade 

nappust on tänavu natuke leevendatud – nii 

Tallinna Olümpiapurjespordikeskus kui ka 

Tallinna Kalevi Jahtklubi on teinud head tööd 

ja mõlemas neist on sadamakohtade arv suure-

nenud. Suurepärane sõnum paadiomanikele!

Hooaja alguseks lisandus Eesti jahilaevas-

tikku umbes kolmkümmend alust, neist ehk 

märkimisväärseimaks on avamere võidusõidu-

jaht Grand Soleil 42 Race, mis hakkab võistlema 

Audi Sailing Sport Teami nime all kapten Juss 

Ojala juhtimisel. Meeskonna ambitsioonikate 

plaanide hulka kuulub kõige kõrgemate koh-

tade ründamine Läänemere suurimal avame-

reregatil Gotland Runt. Meeskonna tegemiste 

kohta leiab informatsiooni veebipäevikust aad-

ressil www.puhastuul.blogspot.com.

Suur samm purjetamisvõistluste huvita-

vamaks muutmisel on ka esmakordselt Ees-

tis käivituv Match Race, üks huvitavamaid 

ja vaatamisväärsemaid purjetamisvõistluste 

formaate kogu maailmas. Dramaatiliseks 

teeb asja see, et korraga on võistlustules 

ainult kaks jahti – võita saab vaid üks, teine 

on juba viimane. Vähem purjetamisasjadega 

kursis olevatele seletuseks – maailma vanim 

paadivõistlus ja auväärseim võidukihutamine 

Ameerika Karika regatt peetakse just Match 

Race formaadis.

Entusiastliku Finn-klassi purjetaja Harles 

Liivi eestvedamisel ja toel on Pirital nüüd kuus 

Itaalia päritolu Blusail 24-tüüpi purjekat, mis 

suvel lähenedes esimesed sõidud teevad. Jahid 

on väga lihtsad, universaalsed ja leiavad kasu-

tust ka täiskasvanute purjetamiskoolitusel.

Kaks sõna purjetamisest kui spordialast 

veel – Pekingi olümpiaregatile on pääsme 

lunastanud viimastel aastatel pidevalt meid 

kõrgete kohtadega rõõmustanud Deniss Kar-

pak klassis Laser ja purjelauaklassis RS:X 

Johannes Ahun.
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Heade uudiste juurest on mõnus pöörduda 

purjetamise argipäevasemate asjade juurde. 

Tuletan meelde, et purjetamine ei ole ainult 

sport, vaid rohkem siiski põnevaid elamusi 

pakkuv pidevalt muutuvates tingimustes vil-

jeletav harrastus.

Purjetamiskooli seekordseks teemaks 

valisingi perepurjetamise. Oleme Eestis kor-

raldanud olümpiaregati ja mitmeid rahvus-

vahelisi suurvõistlusi, tuntud on nii Muhu 

Väina regatt kui ka kolmapäevaõhtused või-

dusõidud Tallinnas ja Pärnus. Nii võibki jääda 

mulje, et purjetamine on üks pidev võidukihu-

tamine. Ka minu jaoks oli võidusõitmine pikka 

aega ainus mõeldav purjetamise vorm, kuid 

kaheksakümnendate alguses viis saatus mind 

võistlema Soome, Kotka merepäevadele. Seal, 

suhteliselt väikeses ja rahulikus merelinnas, 

nägin midagi, mida varem ei olnud kogenud 

– väga paljude jahtide meeskonnad koosnesid 

pereliikmetest – isad, pojad, emad, tütred – ja 

kuigi nad võistlustel meiesugustele päevast 

päeva harjutajatele alla jäid, pidin tõdema, et 

nende purjetamisoskused ja merekultuur olid 

väga kõrgel tasemel. Tagasi vaadates ei ole see 

ju mingi ime – Soome oli tollal majanduslikult 

väga heas olukorras, inimestel jagus raha, et 

jahte osta, ja aega, et nendega sõita. Lisaks 

suurepärased jahtklubid saunade, restora-

nide ja muu vajalikuga. Oleme Eestis ilmselt 

jõudnud samasuguste võimaluste lähedale 

ja on väga südantsoojendav näha sadamates 

uusi jahte, mille meeskonnaliikmed on mulle 

täiesti võõrad ehk siis uue laine purjetajad. 

Paljud neist esialgu kõrgeid eesmärke ei sea 

ja piirduvad rahulike päevapurjetamiste ning 

paaripäevaste merematkadega.

Vaba aega on meil kõigil vähe ning seda 

tahaksime veeta pere ja sõprade seltsis. Samas 

ei saa inimene ka harrastusteta hakkama. Kui 

su hobiks on purjetamine ja ka su pere seda 

naudib, oled tabanud kaks kärbest ühe hoo-

biga – pääsed merele palju rohkem ja sinu 

rõõmust võib saada ühine rõõm. Perega purje-

tamisel on veel üks oluline aspekt – koos veede-

tud aeg ja ühine tegevus toovad teid üksteisele 

lähemale, teie perest saab meeskond.
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Rääkides lastega purjetamisest ei pea ma piir-

duma ainult raamatutest loetuga, vaid võin 

jagada ka oma kogemusi  – kõik mu neli last 

on purjede all merele pääsenud väga noores 

eas, noorim neist lausa ühekuusena. Keegi 

neist ei ole küll tuntud võistlussportlane, 

kuid hakkama saavad nad vee peal väga hästi. 

Teismelised tütred Maria ja Helena on sageli 

meeskonnaliikmetena abilisteks suurtel jah-

tidel, kahekümne kolme aastasel pojal Rayl 

endal väikelaevajuhi paberid taskus ja ame-

tiks 15-meetrise lõbusõidujahi kapten. Mai 

algul jõudis ta tagasi oma esimeselt Biskaia 

lahe ületamiselt. Kaheksakuune Robin peab 
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küll põhiliselt piirduma sülerolliga ja lainetel 

loksudes mõnusat und nautima.

Nad kõik on mereasjanduses kodus, oska-

vad soote sikutada, mootorit käivitada ja 

loomulikult ka roolida. Ma ei ole neid spet-

siaalselt õpetanud – kogu aeg asja sees olles on 

need oskused iseenesest külge jäänud. Oleme 

nendega ka kõikvõimalikke raskusi kohanud. 

Aastaid tagasi oli meil tava käia igal sügisel 

Soomes; mina võistlemas, nemad Serena 

veeparki külastamas ja Helsingiga tutvumas. 

Kahel korral jäime tõsiste tormide kätte – kord 

öösel Tallinnast Helsingisse sõites oli tuul nii 

tugev ja lained nii kõrged, mitme maja kõrgu-

sed, et endalgi tuli hirm nahka.

Teatavasti pole tormiga kajutis viibimine 

mingi meelelakkumine – kõigutab nii metsi-

kult, et ka parimatel merehuntidel võib mere-

haigus külge tulla. Nii me siis kottpimedas 

öös kihutasime – kogu lastekari, paar sõpra 

lisaks, kümnemeetrise matkajahi kokpits, 

päästevestid seljas ning küünte ning ham-

mastega kinni hoides. Hommikuks jõudsime 

Helsingisse: päike taas väljas, tuul vaibunud. 

Kartsin, et äkki on see viimane kord, kui nad 

minuga merele tulevad, aga ei – torm tegi 

neist veel julgemad ja enesekindlamad. Üle-

lahesõidud on ju suhteliselt lihtsad: avameri, 

vett kiilu all piisavalt, navigeerimisele väga 

suurt tähelepanu pöörama ei pea.

Raskemasse olukorda sattusime X-99-

tüüpi jahti Seaporting Pärnust Tallinna 

tuues. Sõit oli jälle öine, sest Tallinnas 

ootasid võistlused ja kohalejõudmisega oli 

enam kui kiire. Meeskond oli neljaliikme-

line – mina, Nikolai Korjat!kin, kuulus Finn-

klassi purjetaja ja Nõukogude Liidu t!empion 

ning minu tütred Maria ja Helena.

Muhu kandis hakkas tuult andma ja mitte 

ainult: ka taevaluugid avanesid ning vihma 

kallas. Lained ei kasva meie saarte vahel küll 

hirmsuurteks, aga siiski täiesti korralikeks. 

Liiati olime teele asudes olnud natuke hoole-

tud: ei märganud lastele korralikke tormirii-

deid kaasa võtta – suveaeg, soe ju. Aga öösel 

ei ole tormiga kunagi soe, eriti vihmasajus. 

Vihmapiisad olid nagu püssikuulid, silmi oli 

nii raske lahti hoida, et pidime ööpimedaski 

päikeseprille kandma. Oli väga külm ja hir-

mus. Eriti vastik oli loomulikult kajutis, kuhu 

korralike riieteta lapsed varju pugema pidid.

Vastu hommikut jõudsime Rohuküla 

sadama lähedale ja ilma pikema arupidamiseta 

oli selge, et läheme sadamasse tormivarju. Mis 

liig, see liig! Noorem tütar hääletas end kiiresti 

Tallinna suunduvale autole. Päeva peale andis 

tuul järele ja me pääsesime edasi, järgmiseks 

hommikuks olimegi Tallinnas ning hakka-

sime tormis räsitud jahti võistlusteks korras-

tama. Olime kõik kogemuse võrra rikkamad ja 

meie peremeeskond tugevam kui enne.

Koos vanema pojaga oleme natuke ka 

võistluspurjetamist proovinud ja lisaks haa-

ravatele regatikogemustele oleme võitnud nii 

Eesti kui ka Soome meistrivõistlused.

Tagantjärele on tore neist seiklustest rää-

kida ja juhtunut arutada, aga kõige olulisem 

on tegelikult ühiselt veedetud aeg, mis meid 

lähendas ja ühendas.

Suures maailmas võetakse aga ette suu-

remaid asju. 3. jaanuaril 2007 randus Kariibi 

meres Antigua saarel 14-aastane Michael Pel-

ham, kes oli 8,4-meetrisel jahil ihuüksinda 

46 päevaga üle Atlandi purjetanud. Esimest 

korda proovis vapper noormees purjetamist 

seitsmeaastaselt ning hulljulgeks reisiks 

sai ta innustust 15-aastaselt poisilt, kes veidi 

varem samasuguse teekonna läbi oli teinud. 

Michaelit saatis tema teel isa, kes teise sama-

suguse jahiga poisi järel sõitis. Täpsema üle-

vaate noormehe seiklustest leiab veebilehelt 

www.sailmike.com.
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Kuid ka Eestis on kuulsaid purjetamispe-

rekondi, neist mitme liikmed askeldavad 

purjede all juba kolmandat põlve. Näiteks 

Haapsalu Vooremaad – Endel, Vaiko ja Argo, 

medalimehed nii jääpurjetamises kui ka vee 

peal purjetamises, lisaks veel tuntud paadi-

meistrid. Või Jüri ja Peeter "araskinid, mehed, 

kelle käest saab väga palju teada purjedest. Ja 

paljud teised, kõiki ei jõua kirja pannagi.

Rein Ottossoni purjetamiskooli õpilaste 

nimekiri on nagu koopia Eesti purjetamis-

koondise liikmetest paarkümmend aastat 

tagasi, ainult eesnimed ei klapi hästi – Pome-

rants, Kööp, Nõgisto, Väinsalu, Rammo…

Ka meie olümpialootuse Deniss Karpaki 

isa ja treener Igor Trofimov kuulus aastaid 

Nõukogude Liidu purjetamiskoondisse, sealt 

kogutud teadmised leiavad nüüd rakendust 

poja treenimisel. Purjetamine ei ole tuu-

mafüüsika – igaüks saab sellega hakkama ja 

keegi ei ole selleks liiga vana. Ärgu olgu lap-

sed mereleminekul takistuseks, tehke neist 

meeskond!

Tuult ja päikest!  

Tasub meeles pidada!
Enne laste purjetamise juurde toomist tasub mõnele asjale tähelepanu pöörata:
! õpetage lapsed ujuma, et nad vett ei kardaks;
! tutvustage lastele paadis kehtivaid ohutusreegleid;
! valige õige suurusega paat, millest laste jõud üle käiks;
! esimesed reisid tehke lühikesed – lapsed tüdinevad kiiresti;
! muutke jaht lapsekindlaks - paigaldage reelingutrosside vahele võrgud; 
ärge lubage üle reelingu kummardada; ärge lubage sõidu ajal tekil joosta; 
! andke lastele õige suurusega päästevestid. Päästevest tasub selga panna juba 
sadamasse jõudes, sest kõige sagedamini kukuvad väikesed vette mitte merel 
vaid sadamas  ja jahtide vahelt ei ole neid sugugi kerge välja õngitseda.
! Kindlasti lubage lastel abiks olla kõikides töödes, mis pardal ette tulevad.
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