
Juhatuse esimehe sõnavõtt volinike koosolekul 21.06.2018 

Lugupeetud volinikud  

Olen töötanud EKL juhatuses järgmistel ametipostidel 09.01.2018 – 07.02.2018 juhatuse 

aseesimees, seejärel kuni 04.06.2018 juhatuse esimees. 

EKL juhatus on töötas praeguses koosseisus 4,5 kuud, millest saan rääkida 4 kuu lõikes. 

Selle aja jooksul on toimunud 6 juhatuse koosolekut, millel on käsitletud üle 50 

päevakorrapunkti, paljudel nendel veel üle 10 alapunkti. Üks erakorralise koosolekuna välja 

kuulutatud koosolek ei toimunud kvoorumi mittetäituvuse tõttu ning elektroonilise 

koosoleku otsuseid ei olnud võimalik vastu võtta kuna seda ei allkirjastanud 1 juhatuse liige.  

Juhatus on organ, milles töötab 7 valitud liiget. Kõigil on võrdne hääletusõigus (1 hääl), 

otsuse tegemisel ei ole kaalukeeleks ei juhatuse esimehe ega teda asendava juhatuse 

aseesimehe hääl.  

Vastuvõetud otsuste eest vastutavad kõik võrdselt, sõltumata ametikohast. Vaatamata sellele 

on kinnistunud arusaamine, et juhatuse esimees on ainuisikuliselt vastutav vastuvõetud 

otsuste eest või peaks tegelema kõige sellega, mis momendil ei ole juhatuse liikmetele 

meelepärane või pole aega tegeleda. Selline tegevus ei ole jätkusuutlik, sest otsused on vaja 

läbi töötada kõigi juhatuse liikmete osalemisel ning sõltumata oma seisukohast peab juhatuse 

liige suutma selgitada vastuvõetud otsuse sisu ka väljapoole.  

Juhatus ei saa olla koristaja-kokk-uksehoidja-kelner-klient. Ootused juhatusele on liiga 

suured ning töökohustused hõlmamatud – alates kõige väiksematest detailidest kuni 

mastaapseteni välja. Olukord jaanuar – juuni 2018 oli erandlik – eelnevalt olid ametikohalt 

lahkunud 3 töötajat (raamatupidaja, infojuht, büroo juhataja), mis lisas täiendava koormuse 

tegutsevale juhatusele. Sellises olukorras ei ole juhatuse liikmetel aega ja tuleb tunnistada, 

et ka alati mitte võimalust või soovi süveneda erinevatesse käsitletavatesse teemadesse 

piisava põhjalikkusega.  

Inimesed tulevad juhatusse erinevatel põhjustel. Üldiseks eelduseks peaks olema EKL 

tegevuse juhtimine kõige otsesemas mõttes. Juhatus peab hoidma korras seadused ning 

võtma vastu otsuseid, mis tagavad korrapärase töö EKL toimimiseks, s.h. juhatusele ja 

büroole. Juhatuse liikmel ei tohi olla “oma teemasid” mida ta üritab erinevatele juhatuse 

liikmetele “maha müüa” erinevate otsuste või hääletustulemustega kaubeldes. Võib olla oli 

liigne väljakutse töötada just selles juhatuses, mis pidi tegelema nii paljude erinevate 

teemadega oma kogenematuse tõttu, kuid kahjuks on edevus, pealiskaudsus ning 

enesekindlus omadused, mis sobivad küll missivõistlusele aga mitte nii töörohkesse ja 

põhjalikku süvenemist vajavasse protsessi. Juhatuse liikmeid ei tohi võtta seda ametit kui 

aupositsiooni, mida kasutatakse kuulsuse ja tähelepanu kogumiseks.  

Seetõttu juhtub tihtipeale, et probleemide selgitamise või lahendamise asemel käivitub 

süüdlase otsimise protsess. Kui see on edukas, siis leitakse süüdlane ning karistatakse 

verbaalselt ning häälekalt või siunatakse tagaselja maili teel ja sotsiaalmeedias. Kui aga 

jultunud kodanik söandab end mitte süüdi tunda, siis vallandub vaidluste ja vastastikuste 

süüdistuste protsess, mis võib venida väga pika aja peale, aga juhin tähelepanu, et probleem 

on ikka lahendamata. Kas me ei võiks alustada sellest, et eksimine on siiski inimlik, vähemalt 

korra ning anname võimaluse olukorda lahendada, pakume lahendamiseks abi või lahendame 



võimaluse korral ise. Kõik allüksused, kelle juhatused muutusid, mõistavad väga hästi, kui 

keeruline on väikese töögrupiga otsast alustada. Kahjuks ei toimi meil viisakas tööde 

üleandmise kord, mistõttu tuleb paljude lahendamist vajavate küsimustega alustada nullist, 

omamata ülevaadet, millises staadiumis on pooleliolevad tööd. Ükski ametikoht ei tohiks 

tekitada asendamatuid inimesi, kelle lahkumisel tekib kaos. Seetõttu rõhutan veelkord 

kõikide osapoolte kaasamise tungivat vajadust.  

Praegu on EKL hulk põhjamaise põhjalikkusega loodud dokumente, mis on osaliselt 

vastukäivad ning nende vastavus EV seadustega vaieldav, kuid endiselt EKL võtmes otsuste 

aluseks. Samas kasutavad vaidlusalused osapooled väga edukalt just endale sobiva lõigu 

interpreteerimisega ning selle põhiselt õiguste nõudmisega. Kahjuks tegeles juhatus väga 

suures osas just sellistes dokumentides orienteerumisega, vaidluste/kaebuste lahendamisega 

klubide ja / või eraisikute vahel. Koostöö, kogemuste jagamine ning diskussioon on ainsad 

võimalused probleemide edukaks lahendamiseks. Keskendudes selgete ning lihtsate 

dokumentide loomisele,  mille on üle vaadanud ka pädevad juristid, vähendab oluliselt nii 

büroo kui juhatuse töömahtu. 

Büroo töö korraldamisest. Lahkumise tegelikud põhjuseid hoitakse üldjuhul enese teada 

ning väljapoole antakse teada just niipalju kui keegi soovib välja lugeda. Igal konfliktil on 

kaks poolt ning tavaliselt arenevad vastuolud pikema aja jooksul. Kõige tõsisemaks 

probleemiks ametikohtade täitmisel on eeldused ja ootused ametikohale. Kahjuks on endiselt 

kandideerimise kriteeriumid ajast kui EKL on tunduvalt väiksem organisatsioon ning ka 

kohustused olid väiksemas mahus. Näiteks praeguses olukorras ei tohiks olla ükski büroo 

töötaja (eriti mitte büroo juhataja) suvaline administratiivkogemusega töötaja vaid valdama 

EKL teemasid tänapäevases kontekstis ning omama oskusi ja kogemusi nende 

lahendamiseks. Ametikohtade täitmisel on eelduseks, et töötajaid saab valida nende 

hulgast, kes kandideerivad. Puutusin isiklikult kokku kahe büroo juhi juhendamise ning 

kahe raamatupidaja tööle asumise raskustega. Põhiliseks probleemiks oligi vähene 

kokkupuude koeramaailma spetsiifikaga, mida ei kompenseeri ei entusiasm ega ka soov 

ametikohal töötada. Õnneks vastab sekretär-büroo juhiabi just eelpooltoodud kriteeriumile 

(kogemused EKL toimimise osas nii EKL liikmelisuse, tõuklubis tegutsemise, näituse 

korraldamise, näitustel koerte esitamise, ringikorraldajate kursustel osalemise kaudu) ning 

tema juhendamise tulemused on kiired realiseeruma. 

Raamatupidaja töö peaks olema sisuliselt kõige ametikohapõhisem, sest seadused on ikka 

seadused, millest tuleb kinni pidada. Nagu juba tekitas elavat vastukaja minu poolt postitatud 

ülevaatele “kirjutamata seaduste osas” ringikorraldajatega lepingute sõlmimisel– reaalse 

töötaja asemel palgatakse tema pereliikmeid, kuna ta ise on “ametlikult töötu”. Leian 

endiselt, et seadused peavad olema täidetud, arved peavad kajastama reaalselt ostetud 

teenuseid. Nii tagame me alati üheselt selge ja arusaadava tegevuse ning palju segadusi jääb 

olemata. Suuremahuline töö raamatupidaja kohustustest koosneb üksikute maksete 

otsimisest ja leidmisest, sest siiani on ühildamata online-arved raamatupidamisprogrammiga. 

Mis omakorda tähendab, et raamatupidaja peab iga makse kohta koostama käsitsi arve, 

mõistatades makse sisu. Kaido väitis vastuseks, et eelnev juhatus ei pidanud seda vajalikuks, 

kuid samas oli raamatupidamise lausendite arvu rohkus esimeseks põhjenduseks 



palgatõusule, mis on kokkuvõtteks EKL jaoks hoopis pikaajalisem kulu. Mida enam 

suudame panna arvuteid ning programme tegema lihtsaid ning aeganõudvaid tegevusi, seda 

enam saavad meie töötajad pühendada ennast olulisemate küsimuste lahendamisele, parema 

töö korraldamisele, ideede ning arenduste loomisele.  

Töötasin EKL büroos kaks ja pool nädalat (30.04. kuni 16.05) ning puutusin kokku paljude 

lahendamist nõudvate küsimustega. Kokkuvõtteks võin öelda et domineerivad on kaks 

suhtumist “ma tahan oma probleemile lahendust kohe!” ning “see töö ei võta ju üldse aega”. 

Vastupidi – korrektne töö võtab aega ning iga probleemi ei saa lahendada kohe. Seetõttu olen 

teinud korduvalt ettepanekuid büroo struktuuri muutmiseks, mis tagab spetsialistide 

töövõimekuse ning arengu ning jätta nö info masstöötlemine eraldi tegevuseks assistentidele 

või lepingulistele töötajatele.   

Kokkuvõtteks - Juhatusel on liiga palju kohustusi. Varasemalt on korduvalt EKL liikmed 

nurisenud (mina nende hulgas), et juhatus ei tegele sisuliste küsimuste arutlemisega vaid 

lihtsalt kinnitab otsuseid, neid põhjendamata. Ma ei arva, et juhatus peaks koosnema 

palehigis rabelevatest kodanikest, kes on sunnismaisena Alajaama 8 saali aheldatud, kuid 

lahendamist vajavaid teemasid on palju ning abikäsi vähe. Vajame töörühmi vaidluste 

lahendamiseks, meediatiimi ajakirja ning avalike suhetega toime tulemiseks, IT tuge, 

analüüse aretuse ning terviseuuringute ajakohastamise osas. 7 inimest ei suuda EKL 

olukorda muuta, ükskõik mida nad ka ei lubaks või kui palju pingutaks.  Lihtsalt 

organisatsioon on kasvanud suureks koos allüksuste, klubide ja liikmetega. Ainult ülesannete 

sihipärane jagamine ning nende toimimine, väga ühtne juhatuse koostöö (s.h. koostöö 

volinikega) võib luua olukorra, milles kujuneb stabiilsus ning  eesmärgipõhine areng.  

Arusaamatusi aitab välistada pidev kommunikatsioon ning järjekindlalt ettevalmistatud 

suhtlus. Toon näiteks revisjoni komisjoni liikme Anne-Ly Kandelini aruande, mis 

saabumisel tekitas ühel juhatuse liikmel lausa lapselikku elevust - näed kui kift, volinikele 

on esitatud valeandmed. Kahele numbriveale EKL 2018 aasta eelarve seletuskirjas juhtis 

tähelepanu Anne-Ly juba 29.05, samal õhtul tegin kõik parandused ning saatsin juhatuse 

liikmetele 30.05. Ülejäänud andmed on täpselt sellisel kujul nagu Signe need 2017 aasta 

eelarvesse kandis.  

Majandusaasta aruande juurde tulles juhin tähelepanu sellele, et kokku tegeles EKL büroo 

poolt sellega kolm inimest – algselt Signe, seejärel Liia ning lõpuks Vahur. Sellises olukorras 

võib vigu tekkida ning nendesse peavad suhtuma tasakaalukalt kõik osapooled. Koostöös 

saame me vead likvideerida ja liigseid emotsioone pole vaja.  

Mis puutub juhatuse liikmete omavahelisse kommunikatsiooni, siis ei saa eemalduda 

teemadest põhjendusega “mina pole näinud, järelikult pole olemas”. Samale väitele baseerus 

aastaid teadmine, et maakera on lapik. Mis omakorda maakera kujul oluliselt ei muutnud, 

ümmargune on ta siiamaani. Väike statistika, saatsin juhatusele välja peaaegu 600 kirja 

(592), millele vastamise maht on järgmine : 50; 160; 2 x 230; 270; 300 ehk siis nö vastamise 

protsent kõigub 8% ja 50 vahel, keskimine 30% ehk siis enam kui kolmandikule saadetud 

kirjadest ei ole üldse vastuseid. Praktika, et vastamata kiri tähendab et ei ole vastuväiteid, ei 

kehti. Alles olime olukorras, kus mitmed juhatuse liikmed ei näinud probleemi selles et nö 



“väidetavalt korrektselt” ette valmistatud töölepingus puudus tööleasuja ametikoht, samuti 

palgasumma pärast katseaja lõppu.  

Siinkohal jõuan juhatusest lahkumise põhjuste juurde. Kinnitan, et selleks ei olnud mingit 

välist survet, lahkusin täpselt nendel põhjustel mida ka avaldusse kirjutasin – erimeelsuste 

tõttu. Usaldamatuse õhkkond, läbi arutamata ja ette valmistamata lepingute ning otsuste läbi 

surumine enamhääletuse teel– need viisid mind arusaamisele, et põhimõtteliselt juhatuses 

jätkata ei ole võimalik.  

Samas pean ma õiglaseks ja vajalikuks töölepingute sõlmimist kõikide juhatuse liikmetega. 

Juhatuse töö on toimunud, ning seda on ellu viinud juhatuse liikmed oma oskuste ja võimete 

piires kogu selle aja vältel. Me kõik tulime seda tööd tegema motiveeritult ja vabatahtlikkuse 

alusel. Töötasu puudumine peab olema otsustatud enne kandideerimist. Kogu EKL tegevus 

baseerub usaldusel –lepingu sõlmimist ära ootamata asusid tööle kõik juhatuse liikmed. 

Juhatus ei ole müügimeeste tiim, kes saab tasu teatud hulga ühikute mahamüümise 

tulemusena. Juhatuse töö on protsess, mis väga suures osas baseerub inimeste vabatahtlikul 

tööl ning määratud tasud on sümboolsed. Praegune olukord on piinlik ja alandav nii 

volinikele kui juhatuse liikmetele, sest vabatahtliku panustamise külge on pandud hinnalipik. 

Samal põhimõttel reisivad ümber maailma ilma eelneva lepinguta ainult kutse alusel kõik 

näitusekohtunikud. Kujutage ette olukorda, kui näitusetoimkonna esimees keelduks töötasu 

maksmast (mis on ju samuti sümboolne tasu tehtud töö eest) põhjusel, et töö tulemused ei 

meeldinud või näiteks keeldume tasumast ringikorraldajale kuna tema töö ei olnud 

tulemusrikas. Mihkel Mutti tsiteerides võiks väita, et otsuses oli ilu, võlu ja õudust. Eriti 

piinlikuks on kujunenud olukord tänase päeva seisuga, kui kuulsin siin koosolekul revisjoni 

komisjoni liikmelt, et juhatuse aseesimees on omavoliliselt võtnud vastu otsuse maksta 

juhatuse liikmetele tasu. Mind ei ole keegi sellisest otsusest teavitanud ning ma ei teadnud 

ülekandest.  

kommentaar 22.06. hommikul kontrollides avatasin minu honoraride arveldusarvele, (mis 

oli a/a, mida EKL kasutas ajakirja piltide ja artiklite eest tasumiseks), kantud summa 1400 

eurot ning tagastasin selle kohselt. 

Seega tuleme uuesti tagasi algpunktide juurde - lugupidav suhtumine, väärikas ja viisakas 

käitumine, kõikide osapoolte kuulamine ning olukordade tasakaalukas lahendamine on 

vajalik keskkonnas, kus on niivõrd palju erinevate suhtumise, hariduse, käitumismudeli ja 

kogemustega inimesi. Meil on tohutu inimpotensiaal, kellest paljud on valmis jagama oma 

oskusi ja kogemusi, ärme raiskame seda arusaamatu sisuga reality show loomisele, millel ei 

ole varsti ühegi vaatajat. Loome visiooni, mida soovime ellu viia, sest nagu Seneca on öelnud 

“kui ei teata, millise sadama poole suunduda, ei ole ükski tuul õige”.  

 

Lugupidamisega  

Kaire Rjadnev-Meristo  

 

PS: siin edasi oli veel visiooni juttu aga kuna auditoorium avaldas väsimuse märke, siis 

lõpetasin ettekande.  



 


