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Kohal viibisid juhatuse liikmed Heino Kalmus, Tarmo Rajang, Indrek Kääramees, Marko
Pruul, Ants Saarnak, Imre Kivi ja Jaanus Valk ning tegevjuht Tuuli Tammla ja külalisena
Raivo Kreis
Päevakord
1. Aastalõpuseminari osalustasu
2. Üldkoosoleku toimumise aeg
3. Tuulekala festivali toimumiskoht
Koosoleku käik ja otsused:
1. Aastalõpuseminari osalustasu
T. Tammla: Kokku on lepitud aastalõpuseminari toimumiskoht Partsi veskis,
maksumusega 150 eurot ning samuti tellitud transport. Transport on varasemalt läinud
maksma160 euro ringi. Täpsem maksumus sõltub marsruudist, mille saab paika siis kui
registreerumine on lõppenud. Toitlustus on inimese kohta 20 eurot, kuhu sisse mahub
praad, külmlaud ning kohv ja kringel.
Otsustati: Aastalõpuseminari osalustasuna kogutakse 20 eurot osaleja kohta, mis katab
toitlustuskulud. Ülejäänud kulud kaetakse Hiiukala eelarvest.
2. Üldkoosoleku toimumise aeg
T.Tammla: Üleeile jõustus meetme määrus ning eile ilmus Ametlikes Teadaannetes teade,
et strateegiaid saab esitada 15. detsembrist 2015 kuni 31. märtsini 2016. 20 tööpäeva enne
strateegia kinnitamist tuleb avaldada teade kohalikus lehes ja samal ajal peaks olema
enamvähem valmis strateegia kodulehel kättesaadav.
H. Kalmus: Üles võiks panna pärast 10. detsembri üldkoosolekut, kus saab veel seda
arutada.
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Otsustati: Üldkoosolek strateegia kinnitamiseks toimub 20. Jaanuaril 2016 ning teade
ilmub 15. detsembri lehes.
3. Tuulekala festivali toimumiskoht ja eelarve
T.Tammla: Eelmisel juhatuse koosolekul otsust ei sündinud, samas enam viivitada selle
otsusega ei kannata. Ettepanek on olnud, et Tuulekala festival toimuks erinevatel aastatel
eri saadamates üle Hiiumaa ning 2016. aastal oleks Kärdla sadamas.
H. Kalmus: Kuidas festivali tuleval aastal finantseerida?
J. Valk: Kui palju festivali eelarve tavaliselt on olnud?
T. Tammla: Eelarve on tavapäraselt jäänud 8 000 euro kanti. On kaks võimalust – nagu
varasemalt korraldada festival ühingu eelarvest. Sellega seoses võib olla probleeme
abikõlbulikkusega, kuna võimalik, et osade kulude tõlgendused muutunud võrreldes
eelmise perioodiga – näiteks õppereisid ühingu jookseveelarvest ei ole enam
abikõlbulikud. Samuti võib probleem olla vabade vahendite olemasoluga. Kõik sõltub,
millal meie strateegia heaks kiidetakse ning saame rakenduskava esitada ja kulusid
deklareerima. Teine variant on projektitaotlus viiendasse tegevussuunda, mis on
tõenäoliselt ajakriitiline – kas mai lõpuks jõuavad taotlused PRIAsse? Ja sel juhul ei saa
Hiiukala olla ise taotlejaks. Teise variandi puhul on samuti rahaliste vahendite puuduse
probleem, aga samas oleksid kõik eesmärgipärased kulud abikõlbulikud.
H. Kalmus: Seega on tõenäoliselt viimast korda kui Hiiukala seda üritust korraldab ning
edaspidi jääb see otsus hindamiskomisjoni teha.
I. Kääramees: Käina vald on lubanud toetada umbes poole telgi rendiga kui festival
toimub Orjakus, samuti annaks teisi kulusid kärpida. Kärdla sadamas on pidevalt üritusi,
näiteks nädal pärast Tuulekala on Lastefestival.
T.Tammla: Kärdlas oleks võimalik kasutada Villaladu ja hooldushalle ning saaks telgi
rendi kulu suurusjärgus 1800 eurot olulises osas vältida.
R. Kreis: Olen rääkinud võimalike sponsoritega ja nad tulevad ka Kärdlasse toetama ja
võistluse pool majandab end ise ära. Trollingu osa on toetanud ka lavaprogrammi. Kärdlas
on ohutust lihtsam tagada, kuna püügirajoon asub lähemal. Samuti lüheneb võistlejate
sõiduaeg püügirajooni.
Arutati erinevate sadamate võimalusi ja kulusid. Kuna ühest seisukohta välja ei kujunenud,
siis fikseeriti iga juhatuse liikme seisukoht eraldi:
Heino Kalmus – 2016. aasta festival Kärdlas, edaspidi Orjakus
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Tarmo Rajang – 2016. aasta festival Kärdlas, edaspidi Orjakus
Indrek Kääramees – nii 2016. aastal kui edaspidi Orjakus
Marko Pruul – toetan seda seisukohta, mida pooldab korraldustoimkond
Ants Saarnak – selles küsimuses erapooletu
Imre Kivi – 2016. aastal Kärdlas ja edaspidi mööda sadamaid ringile
Jaanus Valk – mööda sadamaid ringile
Otsustati: 2016. Aasta Tuulekala festival toimub Kärdlas ning eelarve on 4000 eurot.

Koosoleku juhataja
Heino Kalmus
Koosoleku protokollija
Tuuli Tammla
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