
28.02.2017 EKL volinike erakorralise koosoleku protokoll nr.12 

Koosoleku algus kell 18.00, lõpp kell 21.30 

Koosolekut juhatas Helen Tonkson-Koit, protokollis Aire-Piret Pärn 

Koosolekul osalesid: Juta Haranen, Ülle Kell, Katri Koitver, Jelena Kruus, Hedi Kumm, Maret Kärdi, 

Helle Kärdi-Paabo, Marko Lepasaar,  Reet Lint, Katleen Lukin, Merike Moldau, Alar Müürisepp, Anne 

Naarits, Aire-Piret Pärn, Külli Ragel, Katrin Raie (saabus kell 18.20), Eve Roossaar, Helen Tonkson-Koit, 

Maire Tõnurist, Liisa Vesik. 

Külalised: Jekaterina Kantijevskaja (EKL juhatuse liige), Reine Laidsaar (Pärnu PKK juhatuse liige), 

Tõnis Türk (EKL juhatuse liige), Inga Siil (EKL VKK eestseisuse esimees), Astrid Lundava (EKL juhatuse 

esimees), Kalvo Kriisk (EKL juhatuse liige), Kristina Varik-Kilm (EKL juhatuse liige), Kristin Kerem (EKL 

revisjonikomisjoni liige), Maris Siilmann (EKL juhatuse liige), Maili Madrus (EKL liige, „Miliam Travel“ 

esindaja). 

Päevakord: 

1. Volinike koosoleku 2017. a septembri korralise koosoleku kuupäeva muutmine 

2. EKL juhatuse ja Pärnu Piirkondliku Koerakasvatajate Klubi juhatuse selgituste ärakuulamine; 

volinike koosoleku seisukohtade kujundamine ja EKL juhatusele suuniste andmine. 

3. EKL juhatuse taotlus 

4. Pärnu Piirkondliku Koerakasvatajate Klubi taotlus  

5. Eesti Kennelliidu juhatuse liikme Tõnis Türk´i tagasikutsumine  

6. Eesti Kennelliidu juhatuse liikme valimine  

 

Helen Tonkson-Koit kutsub oma sissejuhatuses üles konstruktiivsusele ja emotsioonide 

vaoshoidmisele. Samuti teatab, et protokolli tarbeks koosolek lindistatakse. Lindistamise osas 

volinike koosoleku liikmetel vastuvõiteid ei olnud. Lepitakse kokku, et koosolek kestab kella 21-ni. 

 

1. Volinike koosoleku 2017. a septembri korralise koosoleku kuupäeva muutmine 

Helen Tonkson-Koit: 2017. a volinike koosolekute kuupäevade kinnitamisel ei olnud teada, et FCI 

juhatus tuleb Eestisse septembris volinike koosolekuga  samal päeval oma koosolekut pidama. Seega 

teen ettepaneku muuta 26.09.2017 koosoleku kuupäeva nädala võrra edasi, 03.10.2017.a. 

Hääletamine: poolt – 18, vastu – 0, erapooletu – 1. 

Otsustati: EKL  Volinike korraline koosolek toimub 26.09.2017.a. asemel 03.10.2017.a. 

2. EKL juhatuse ja Pärnu Piirkondliku Koerakasvatajate Klubi juhatuse selgituste ärakuulamine; 

volinike koosoleku seisukohtade kujundamine ja EKL juhatusele suuniste andmine. 



Helen Tonkson-Koit annab kõigepealt sõna Pärnu PKK esindajale. 

Reine Laidsaar annab ülevaate Pärnu PKK üldkoosolekul otsustatust (protokolli lisa nr.1):  viimase 

kahe aasta jooksul on tekkinud sisuline vastuolu Pärnu PKK ja EKL juhatuse vahel, mis on viinud Pärnu 

PKK maine rikkumiseni nii Eestis kui välismaal. 2008 alustas Pärnu PKK oma näitusteprogrammi 

arendamist. 2015 otsustas tollane Pärnu PKK juhatus kasutada EKL programmi, mis oli aga ebamugav 

kasutada ja tehniline tugi praktiliselt puudus. Näitusele registreerimise tasud laekusid EKL 

arveldusarvele ja sealt edasi liikusid Pärnu PKK arveldusarvele suure viivitusega ja ilma selgituseta, 

s.t. puudusid tasunute nimed. Seega ei tea me siiani, kas 2015. a laekusid kõik näitusetasud meile 

korrektselt. Eeltoodud põhjustel pöörduski Pärnu PKK tagasi oma programmi juurde. 2015 võttis EKL 

juhatus vastu hinnakirjamuudatuse, millega kehtestati EKL näituseprogrammi mittekasutatavatele 

liikmesorganisatsioonidele serdimaksuks 5 eurot.  Pärnu PKK saatis päringu EKL juhatusele, küsides 

sellise olulise hinnavahe kehtestamise põhjust ja kalkulatsioone. Siiani  ei ole EKL juhatus Pärnu PKK-

le vastanud. Pärnu PKK ei aktsepteerinud 2016. a näituse eest EKL poolt esitatud arvet ning tasus 

selle vaid osaliselt summas 2217 eurot.  EKL juhatus saatis paar meeldetuletus ja seejärel vormistas 

maksekäsu kiirmenetluse, mille vaidlustasime ja vaidlus tuleb lahendamisele kohtus. Vaatamata 

sellele, et kohtuotsust ei ole, otsustas EKL juhatus veelkord Pärnu PKK-d karistada ning võttis ära 

2017. a rahvusvaheliste näituste korraldamise õiguse. 

Teine pool vaidlusest puudutab 2015. a EKL näituseprogrammi kasutamise ajal toimunud intsidenti, 

mille eest karistati Pärnu PKK andmesisestajat, kes ei ole isegi EKL liige, eluaegse EKL 

näituseprogrammi kasutamise keeluga ning esitati Pärnu PKK-le trahvinõue summas 700 eurot. 

Vastav selgitus on Maret Kärdi poolt samuti lisatud (protokolli lisa nr.2). Pärnu PKK hinnangul ei ole 

tegemist ebaseadusliku andmete kasutamisega ja trahvinõue tasuti ekslikult. 

Pärnu PKK palub küsida EKL juhatuselt selgitust ja kalkulatsiooni kahe erineva serditasu kehtestamise  

kohta. On selge, et kohtuvaidlus koormab mõlemaid pooli ja Pärnu PKK palub leida võimalus 

kompromissi leidmiseks määrata  sõltumatu komisjon, kuhu ei kuuluks ei EKL-i ega Pärnu PKK 

juhatuse liikmed ning samuti EKL revisjonikomisjoni  liikmed. Komisjonil peaksid olema volitused 

mõlemalt osapoolelt välja nõuda kõik asjasse puutuvad dokumendid, materjalid jms. Komisjon peaks 

andma otsuse, kas EKL juhatuse tegevus on olnud seaduspärane. Palume tuvastada, kas 700 euro 

suuruse leppetrahvi määramine Pärnu PKK-le on õigustatud ja kas see on käsitletav liikmete võrdse 

kohtlemisena. 

Helen Tonkson-Koit juhib Pärnu PKK esindaja tähelepanu sellele, et päevakorda on võetud ainult 

Pärnu PKK juhatuse liikme poolt 07.02.2017 EKL volinike koosolekule saadetud taotlus, mis ei sisalda 

soovi EKL-ga kompromissi osas läbirääkimistesse asuda ega muid taotlusi sh, võtta seisukoht kas EKL-i 

juhatus on määranud õigesti leppetrahvi ja kehtestanud õigesti 5 euro suuruse serdimaksu. Täna 

Pärnu PKK esindaja poolt ette kantut taotlusi ei ole päevakorda lisatud ega koos materjalidega 

volinike koosoleku liikmetele laiali saadetud.  Taotlused on Pärnu PKK poolt esitatud kirjaliku vastuse 

juures, mis laekus peale  materjalide esitamise tähtaja lõppu, päev enne koosolekut, s.t. 27.02.2017. 

Toimus arutelu, mille käigus esitasid volinike koosoleku liikmed Pärnu PKK esindajale küsimusi. 

Vastustest selgus, et Pärnu PKK üldkoosolek on heaks kiitnud kõik Pärnu PKK juhatuse otsused 

vaidlusalustes teemades. Pärnu PKK üldkoosolekul osalenud 43 liikmest (koos volitustega) hääletas 

vastu ainult üks. 2015. a CACIB-i arvetest on tasumata 700 eurot, kuna Pärnu PKK otsustas selle tasa-



arveldada varasemalt tasutud leppetrahviga. Leppetrahvi määramise otsust Pärnu PKK vaidlustanud 

ei ole, kuid on saatnud EKL juhatusele järelepärimisi ja märgukirju. 

Helen Tonkson-Koit: kas Pärnu PKK näitusele registreerimine on endiselt avatud ja mis saab nendest 

kes on näitusele registreerunud? 

Pärnu PKK esindaja: Pärnu PKK näitusele registreerimine on avatud. Kui keegi registreerib oma koera 

võetakse temaga ühendust. Kanname registreerimistasud tagasi.  

Pärnu PKK-le küsimuste lõppedes annab Helen Tonkson-Koit sõna EKL juhatuse esimehele. Astrid 

Lundava loeb ette EKL juhatuse seisukohad Pärnu PKK pöördumise osas (protokolli lisa nr.3). Juhatus 

on seisukohal, et Pärnu PKK on esitanud oma seisukohad pisut kallutatult, et juhtida tähelepanu 

kõrvale tegelikelt asjaoludelt. Pärnu PKK ei ole ametlikult kunagi vaidlustanud mitte ühtegi juhatuse 

otsust. Pärnu PKK tasus leppetrahvi ning omavoliliselt asus leppetrahvi tasaarvestama Pärnu PKK-le 

esitatud arvetega.  Pärnu PKK alustas 09.-10.07.2016 rahvusvahelise näituse organiseerimist, teades 

väga hästi, milline on EKL hinnakirjas serditasu juhul, kui ei kasutata EKL kataloogiprogrammi. Seoses 

käimasolevate kohtuvaidlustega arvutas EKL büroo välja 2016. a Pärnu rahvusvaheliste näituste 

tulemuste ülekandmisega seotud tegelikud kulud ja need olid enam kui 5 eurot ühe koera kohta ilma 

käibemaksuta. 5 eurot on EKL hinnakirjas koos käibemaksuga hind. Näituse korraldamise õiguse 

äravõtmine tuleneb EKL näituste eeskirjast. Pärnu PKK vaidlustas EKL juhatuse 12.01.2017 otsuse 

kohtus. Harju Maakohus leidis, et Pärnu PKK taotlus hagi tagamiseks on alusetu ja EKL saab Pärnus 

toimuvat näitust korraldada. Samuti juhib EKL juhatus tähelepanu asjaolule, et volinike koosolekul ei 

ole põhikirjast tulenevalt õigust juhatuse otsuseid muuta või tühistada. 

Toimus arutelu  erineva serditasu üle.   

Maret Kärdi: kus on arvestus erinevate serditasude ja nende põhjendatuse kohta.  12.02.2015.a. 

võttis EKL juhatus vastu otsuse hinnakirja muutmise kohta, novembris 2015 esitas Pärnu PKK päringu 

vastava otsuse kohta. Pärnu PKK-le ei ole vastatud. 

Astrid Lundava : Pärnu PKK-le on vastatud. Välisonline maksed tõesti laekuvad EKL arveldusarvele ja 

laekuvad nädalase viibimisega. Nende käsitlemiseks on samuti vastav hind hinnakirjas kehtestatud ja 

selle tasub näitusele registreeruja.  

Arutelu jätkus Pärnu RV registreerimise teemal. Hetkel on Pärnu näitusele avatud kaks registreerimist 

– Pärnu PKK ja EKL poolt. Pärnu PKK väitel nad enam registreerimisi vastu ei võta. Arutleti Pärnu PKK 

juhatuse käitumise üle seoses 2017.a. rahvusvahelise näituse väljakuulutamisega oma kodulehel 

vaatamata sellele, et kaks Pärnu PKK juhatuse liiget viibisid EKL juhatuse koosolekul, kus  EKL juhatus 

otsustas tühistada Pärnu PKK-le antud 2017. a rahvusvaheliste näituste korraldamisõiguse. Volinike 

koosoleku liikmed tõstatasid korduvalt küsimuse,  miks tänaseni on Pärnu PKK kodulehe näitusele 

registreerimine avatud. Arutelu käigus selgus, et mitmed Soome koeraomanikud on tasunud Pärnu 

PKK-le näitusetasud. Pärnu PKK juhatuse liikmed lubasid raha inimestele tagasi kanda, kuigi 

varasemalt on Pärnu PKK esindaja väitnud, et registreerimisi vastu ei võeta.  

Kohalviibivad EKL juhatuse liikmed kommenteerisid Pärnu PKK väidet, et juhatuses otsustab ainult 

üks inimene. Juhatuse liikmete ühtne seisukoht on, et see ei vasta tõele.  Juhatuses vaieldakse, 

arutatakse ja otsus selgub hääletustulemusena.  Pärnu PKK ei ole küsinud võimalikku maksegraafikut 

ja arved vaidlustas peale seda, kui EKL pöördus kohtusse tasumata arvete sissenõudmiseks. 



 

Helen Tonkson-Koit küsib ettepanekuid volinike koosoleku seisukohtade ja juhatusele suuniste 

andmise osas. 

Katri Koitver teeb ettepaneku vaielda kohtuvaidlused lõpuni ja oodata ära kohtulahend. 

Reet Lint teeb ettepaneku moodustada komisjon, kes püüaks poolte vahel  leida kompromissi. 

Toimus arutelu Reet Lindi ettepanku üle. Reet Lint täpsustas, peab silmas EKL poolt kokkupandavat 

komisjoni, mitte kohtu poolt pakutavat kompromissi. Komisjoni peaks kokku kutsuma volinike 

koosoleku juhataja.  Katri Koitver juhib tähelepanu sellele, et komisjoni otsus ei ole täidetav, kui üks 

pool lihtsalt ka peale otsuse vastuvõtmist ütleb, et ei täida seda. Samuti arutati mõlema poole 

eelnevat käitumist.  Maksekäsu kiirmenetluse nõuet Pärnu PKK ei aktsepteerinud, mistõttu oli EKL 

sunnitud koostama hagiavalduste. Selle aja jooksul oleks olnud Pärnu PKK-l võimalus asuda 

läbirääkimistesse EKL juhatusega igasuguste kompromisside teemal, seda aga ei tehtud.  Kuna on 

vaidlustatud ka EKL juhatuse otsus Pärnu PKK-lt rahvusvaheliste näituste korraldamise õiguse ära 

võtmise kohta, siis on ka see põhjus, miks peaks käima kohtutee lõpuni, et saada teada, mis või kes 

on Eesti Kennelliit – kas EKL normatiivdokumendid ja juhatuse otsused on EKL liikmetele täitmiseks 

või mitte. EKL juhatus ei ole nõus loobuma põhinõudest, vaid ainult viivistest.  Võlgnevuse vaidlus on 

Pärnu Maakohtus ja Pärnu Maakohtule on esitanud ka Pärnu PKK oma kompromissettepaneku. 

Näituse korraldamise õigus on vaidlustatud Harju Maakohtus. 

Ettepanekud hääletamiseks: 

1. Jätkata vaidlustega kohtus kuni kohtulahendi saamiseni. 

2. Kutsuda  pooli üles vaidlust lahendama kokkuleppel enne esimest kohtuistungit. 

Hääletamine:  

Ettepanek 1 – poolt 14, vastu 2, erapooletu 3, ei hääleta 1 

Ettepanek 2 – poolt 5, vastu 5, erapooletu 3, ei hääleta 7 

Otsustati:  vaielda kohtuvaidlused lõpuni ja oodata ära kohtulahend. 

 

3. EKL juhatuse taotlus (protokolli lisa nr.4) 

Helen Tonkson-Koit palub EKL juhatuse poolt esitatud taotluse valguses juhatusel selgitada, milliseid 

EKL juhtorganite otsuseid, määrusi ja eeskirju ei ole Pärnu PKK juhatuse liikmed kui eraisikutest EKL  

liikmed täitnud. 

Astrid Lundava:  Pärnu PKK juhatus, mille liikmed on ka eraisikust EKL liikmed, on vastu võtnud 

otsuseid, mis on vastuolus EKL juhatuse otsustega. Nad on ka nende otsuste tegemise ajal EKL 

eraisikutest liikmed. 



Helen Tonkson-Koit: EKL volinike koosolekul ei ole õigust selles küsimuses otsuseid vastu võtta, 

volinike koosoleku liikmed saavad teemat ainult arutada. Liikmelisuse ja rikkumiste küsimuse 

lahendamine on juhatuse pädevuses. 

Toimus arutelu juriidilise isiku esindaja kui eraisikust EKL liikme staatuse üle.  

Arutelu tulemusena võttis EKL juhatus oma taotluse tagasi. 

 

4. Pärnu Piirkondliku Koerakasvatajate Klubi taotlus (protokolli lisa nr.5) 

Reine Laidsaar loeb volinike koosolekule taotluse ette. 

Katri Koitver palub täpsustada, milles seisneb EKL põhikirja p.1.7.3 rikkumine. 

Reine Laidsaar: Pärnu PKK on EKL liige ja meie huvides on näitus korraldada. 

Seoses käimasolevate kohtuvaidlustega võtab EKL volinike koosolek taotluse teadmiseks. 

 

Helen Tonkson-Koit: kuna koosoleku aeg on läbi, siis palun arvamusi – kas jätkata koosolekuga 

päevakorra lõpuni või kutsuda kokku jätkukoosolek nädala pärast. 

Katleen Lukin teeb ettepaneku arutada koosoleku päevakord  lõpuni. 

Hääletamine: poolt – 17, vastu – 1, ei hääleta – 2 

Otsustati: jätkata koosolekuga päevakorra lõpuni. 

 

5. Eesti Kennelliidu juhatuse liikme Tõnis Türk´i tagasikutsumine 

Juhatus on esitanud avalduse EKL juhatuse liikme Tõnis Türk`i tagasikutsumiseks seoses Pärnu PKK 

juhatuse otsustega, mis ei järgi EKL juhatuse otsuseid.  

Helen Tonkson-Koit annab juhatuse liikmetele võimaluse oma seisukoha avaldamiseks. 

Kristina Varik-Kilm: mina hääletasin tagasikutsumise vastu. Leian, et teistes küsimustes on Tõnis Türk 

usaldatav. Pärnu PKK küsimustes on ta ennast arutelust taandanud. 

Kalvo Kriisk: 12.01 viibis Tõnis Türk juhatuse koosolekul ja teadis väga hästi, mis juhatus otsustas. 10 

päeva hiljem avas Pärnu PKK kodulehel registreerimise rahvusvahelistele näitustele. 

Maris Siilmann: Pärnu teemat on käsitletud juhatuse korralistel ja erakorralistel koosolekutel juba 

kaks kuud. Pärnu kodulehel on ainult nendepoolne info. Tõnis Türk ei esinda sellel teemal EKL huve, 

mida ta EKL juhatuse liikmena peab tegema. 

Jekaterina Kantijevskaja: Tõnis Türk ei hääleta Pärnu PKK-d puudutavates küsimustes. Ilmselt ei 

edasta ka Pärnu PKK juhatusele informatsiooni, mis tal EKL juhatuse liikmena on. 



Astrid Lundava: Usaldus on kadunud –  Tõnis Türk ei ole EKL juhatuse liikmena kaitsnud EKL huve. 

Tõnis Türk: Olen ennast alati taandanud hääletustest, mis puudutavad Pärnu PKK-d, et ei tekiks 

huvide konflikti. Praegu tundun üksi vastutavat kogu EKL ja Pärnu PKK vahel tekkinud vaidluste eest. 

Toimus salajane hääletus.  

Häältelugemiskomisjoni liikmed olid Külli Ragel (komisjoni esimees), Inga Siil ja Kristin Kerem. 

Vastavalt häältelugemiskomisjoni protokollile (lisa nr. 6, paberkandjal) oli Tõnis Türk`i 

tagasikutsumise poolt 7, vastu 9 ja erapooletuid 3.  

Otsustati: Tõnis Türki EKL –i juhatuse liikme kohalt mitte tagasi kutsuda. 

 

6. Vastavalt EKL volinike koosoleku erakorralise koosoleku otsusele Tõnis Türk mitte tagasi 

kutsuda ei ole uue juhatuse liikme valimine vajalik. 

 

 

Koosoleku juhataja       Protokollija 

Helen Tonkson-Koit       Aire-Piret Pärn 

 

 

 

 


