
EKL volinike erakorralise koosoleku protokoll nr.15 

 

Tallinnas, 30.08.2017 

Koosoleku algus kell 18.00, lõpp kell 20.30 

Koosolekul osalesid:  Juta Haranen, Ülle Kell, Katri Koitver (saabus kell 18.20), Hedi Kumm, Maret 

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

Anne Naarits, Janne Orro (saabus kell 18.30), Aire-Piret Pärn, Helen Tonkson-Koit, Maire Tõnurist 

(saabus kell 18.05) ja Liisa Vesik. 

Puudusid: Jelena Kruus, Kätlin Kull, Margit Oja, Mari Palgi, Valentina Pikkov, Külli Ragel, Katrin Raie, 

Eve Roossaar. 

Külalised: Kristin Kerem (EKL revisjonikomisjon), Astrid Lundava (EKL juhatuse esimees), Signe 

Šadeiko (EKL raamatupidaja), Maili Madrus (EKL revisjonikomisjon), Sirje Veiman (EKL 

revisjonikomisjon), Ene Kaups (EKL büroo juhataja), Piret Rosumovski (EKL liige). 

Päevakord:  

1. EJRTÜ avaldus Tšempionitiitlite statuudi muutmiseks 

2. Agne Mägi avaldus 

3. EKL büroo juhataja sõnavõtt 

4. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt 

5. EKL revisjonikomisjoni sõnavõtt 

6. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt 

7. EKL 2016.a. majandusaasta aruande kinnitamine. 

Liisa Vesik teeb ettepaneku tõsta päevakorrapunkt 2 koosoleku päevakorra viimaseks punktiks. 

Hääletamine: poolt – 9, vastu – 1, erapooletu 4, ei hääleta – 1 

Otsustati: kinnitada koosoleku päevakord alljärgnevalt 

1. EJRTÜ avaldus Tšempionitiitlite statuudi muutmiseks 

2. EKL büroo juhataja sõnavõtt 

3. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt 

4. EKL revisjonikomisjoni sõnavõtt 

5. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt 

6. EKL 2016.a. majandusaasta aruande kinnitamine. 

7. Agne Mägi avaldus 

 

 

 

 



1. EJRTÜ avaldus Tšempionitiitlite statuudi muutmiseks 

Katleen Lukin: EJRTÜ on teinud oma avalduses nõutud parandusega, mistõttu teen ettepaneku 

avalduse kinnitada. 

Ettepanek: lisada Eesti Kennelliidu poolt omistavate tšempiontiitlite statuudi (kehtib alates 

01.07.2007) LISA 1-le "Tõud, kellelt nõutakse EST V CH kinnitamiseks töökatset, ja nõutavate 

töökatsete nimekiri" FCI 3. rühm – terjerid: jack russell’i terjer (345) - UrgR või UrgT-R või UrgT-M III 

järk või VJ III järk või UrgT-K III järk.  Tagasiulatuvalt arvestada kõiki 2016 aastal sooritatud kährikuga 

jahikatse eksameid 

 
Hääletati: poolt – 16 
 
Otsustati:  lisada Eesti Kennelliidu poolt omistavate tšempiontiitlite statuudi (kehtib alates 
01.07.2007) LISA 1-le "Tõud, kellelt nõutakse EST V CH kinnitamiseks töökatset, ja nõutavate 
töökatsete nimekiri" FCI 3. rühm – terjerid: jack russell’i terjer (345) - UrgR või UrgT-R või UrgT-M III 
järk või VJ III järk või UrgT-K III järk. Tagasiulatuvalt arvestada kõiki 2016 aastal sooritatud kährikuga 
jahikatse eksameid 
 

2. EKL büroo juhataja sõnavõtt 

EKL büroo juhataja Ene Kaups andis oma sõnavõtus (lisa nr. 1) ülevaate EKL 2016. a eelarve täitmisest 

ning 2016. a majandusaasta aruandest. 

Volinike koosoleku liikmed esitasid büroo juhatajale küsimusi EKL majandusliku olukorra üle. Küsiti 

eelmise aasta oktoobris volinikele esitatud positiivse tulemiga eelarve täitmise kohta ning selle 

vastavaust majandusaasta negatiivsele tulemusele. Esitati küsimusi hetkeolukorraga kohta. Büroo 

juhataja selgituste kohaselt on EKL praegune majandusseis hea, hetkel on  tulem  positiivne.  Samuti 

päriti aru, kelle töökohustuste hulka kuulub Eesti Vabariigi ja FCI vastavate normatiivaktide jälgimine, 

millised puudutavad ka EKL tegevust ja nõuavad muudatuste tegemist nii EKL blankettides kui ka 

normatiivaktides.  Büroo juhata sõnul hoiab FCI normatiividel silma peal infojuht. 

 

3. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt 

EKL juhatuse esimees Astrid  Lundava  puudutas oma sõnavõtus (lisa nr. 2) pooleliolevaid 

kohtuvaidlusi Pärnu Piirkondliku Koertekasvatajate Klubiga ja tänaseks esimese astme kohtus 

lõppenud kohtuvaidlust kahe EKL kasvataja vahel.  Ära märkimist leidsid ka suuremad 

rahvusvahelised sündmused tulevikus – Agility-MM 2020 ning hurtade maastikujooksu EM aastal 

2019 ja FCI juhatuse koosolek Tallinnas selle aasta septembris. 

Volinike koosoleku liikmed esitasid EKL juhatuse esimehele küsimusi IT-arenduste ja sellega 

seonduvalt immateriaalse põhivara kohta. Astrid Lundava selgitas, et aastal 2012 on tehtud pika-

ajaline IT-arenduste plaan, mis on 3-etapiline ning peaks lõppema aastaks 2020. Kahjuks ei ole see 

plaan avalik. 

 

 



 

4. EKL revisjonikomisjoni sõnavõtt 

Kristin Kerem: revisjonikomisjoni aruanne (lisa nr. 3) on volinike koosoleku liikmetele eelnevalt laiali 

saadetud, volinike koosoleku liikmed on saanud sellega tutvuda, seega ootan küsimusi. 

Volinike koosoleku liikmed pärisid aru, miks revisjoni läbi viimine võttis nii kaua aega, kuigi algselt oli 

küsitud aega juurde ainult kuu. Kristin Kerem selgitas, et kuna EKL 2016. a majandusaasta kahjum on 

väga suur, siis soovisid revisjonikomisjoni liikmed põhjalikult kõik nüansid üle kontrollida ning kuna 

büroo oli vahepeal 2 nädalat kollektiivpuhkusel, siis ei saanud vastuseid nii kiiresti, kui 

revisjonikomisjon lootis. 

Maili Madrus tegi oma sõnavõtus (lisa nr. 4) kokkuvõtte viimase kolme aasta jooksul 

revisjonikomisjoni tähelepanu all olnud markantsematest  teemadest. 

Helen Tonkson-Koit: kas Maili Madruse aruanne on ühe revidendi arvamus või ühinevad sellega ka 

teised revisjoni komisjoni liikmed? 

Sirje Veiman ja Kristin Kerem kinnitasid, et ühinevad Maili Madruse arvamusega, kuigi ei ole sellega 

varasemalt tutvunud ega seda allkirjastanud.  

Sirje Veiman tänas omalt poolt EKL raamatupidajat suurepärase töö eest. 

 

5. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt 

Helen Tonkson-Koit:  tänan  kõiki väga huvitava 3 aasta ja tehtud töö eest.  Tuletan meelde, et kõik 

kompenseerimisele minevate kulutuste dokumendid tuleb esitada enne 16. septembrit. Volinike 

Koosoleku juhataja andis ülevaate Kiievis peetud  FCI Euroopa sektsiooni koosolekust, kus kinnitati 

2021. a Euroopa Võitja näituse toimumise kohaks Ungari, teistest kandideerinutest sai Venemaa ühe 

hääle ja Taani 8 häält.  Koosolekul andis aru töörühm, kelle ülesandeks oli välja tõotada FCI Euroopa 

Sektsiooni jagunemise kava. Esitleti ettepanekut jagada Euroopa Sektsoon kolmeks. 

Jagunemisettepaneku põhjal kuulus Eesti koos teiste Baltimaadega Põhjamaade, Iirimaa ja 

Saksamaaga ühte sektsiooni. Euroopa Sektsioonis toimus hääletus ning hääletuse tulemusel ei 

soovinud Euroopa Sektsiooni liikmesriigid sektsiooni jagunemist. Seega  Euroopa jätkab ühtse ja ühe 

sektsioonina. Järgmisel FCI üldkogul tuleb hääletusele FCI põhikirja muutmine. FCI peakorter on 

registreeritud Belgias, kuid kuna praegused normatiivid ei vasta enam Belgia seadustele, siis tuleb 

neid muuta, sellega seoses ilmselt muudetakse ka teisi normatiivdokumente. 26.-28.09.2017 toimub 

Tallinnas FCI juhatuse koosolek. EKL on planeerinud mitteametliku kohtumise FCI esindajate ja EKL 

juhtkonna ning allüksuste esindajatega „Estonia“ teatris.  

Katri Koitver: kas sellides kulud EKL-il üle jõu ei käi, kui eelmisel aastal on majandustulemus nii halb? 

Helen Tonkson-Koit: oleme jälginud EKL volinike koosoleku eelarvet, seda on hästi kasutatud ning 

meil on arvestuslikult raha „Estonia“ ürituse finantseerimiseks. Olema kokkuhoidnud volinike 

koosoleku korraldamise kuludega.  



Helen Tonkson-Koit: volinike koosolek lõi oma tegevusteks töörühmad. Tänaseks on töörühmad oma 

töö lõpetanud ning uus valitav volinike koosolek võib luua oma tegevuseks neile sobivad töörühmad. 

Teen ettepaneku kutsuda tagasi kõik 2014. a volinike koosoleku juures ellukutsutud töörühmad. 

Hääletamine: poolt – 16, vastu – 0, erapooletu – 1. 

Otsustati: kutsuda tagasi kõik volinike koosoleku juurde 2014. aastal moodustatud töörühmad. 

 

6. EKL 2016.a. majandusaasta aruande kinnitamine (lisa nr. 5). 

Ettepanek: kinnitada EKL 2016. a majandusaasta aruanne tulemiga -18 101 eurot. 

Hääletamine: poolt – 13, vastu – 1, erapooletu – 3 

Otsustati:  kinnitada EKL 2016.a. majandusaasta aruanne tulemiga  -18 101 eurot. 

 

7. Agne Mägi avaldus 

Helen Tonkson-Koit:  Agne Mägi soovib oma avalduses vastust küsimusele: Kas koerte kasvatus- ja 

aretustegevus on EKL hinnangul hobitegevus või äritegevus /…/? 

Toimus arutelu äritegevuse ja hobitegevuse mõistete üle. Nenditi, et mitte üheski Eesti Vabariigi 

õigusaktis ega seaduses pole neid mõisteid konkreetselt ja ühemõtteliselt defineeritud.  Samuti 

arutleti vastuse formuleeringu ja sõnastuse üle ning jõuti seisukohale, et Eesti Kennelliit saab lähtuda 

rahvusvahelise keskorganisatsiooni FCI heast kenneltavast. FCI suhtumine koerakasvatusse 

äritegevusena on välja toodud  FCI põhikirja (Statutes) punktis 9 – Liikmete ja lepingupartnerite 

kohustused -  ja  FCI Rahvusvahelises Aretuseeskirja (International Breeding Rules of FCI) 

sissejuhatuse viimases lõigus.  

Maret Kärdi ettepanek vastuse sõnastuseks: Eesti Kennelliit juhindub oma tegevuses FCI kehtivatest 
normatiivaktidest. FCI põhikirja artikkel 9  - Liikmete ja lepingupartnerite kohustused – alalõik c 
kohustab välja arvama liikmeskonnast isikud, kes toodavad ja/või müüvad koeri eranditult vaid 
kaubanduslikel põhjustel ja/või rikuvad Sisekorra artiklis 12 sätestatud eetikakoodeksit. FCI 
Rahvusvaheline Aretuse Eeskiri ütleb sissejuhatavas osas ühemõtteliselt: Koertega kaubitsejateks ja 
kutsikapaljundajateks loetakse isikuid, kes tegelevad peamiselt  koertega  kaubitsemise  ja kutsikate 
müügiga  majandusliku kasu saamise eesmärgil, pööramata vajalikku tähelepanu koera 
individuaalsele heaolule. Koertega kaubitsejatel ja kutsikapaljundajatel ei ole lubatud tegeleda 
aretustööga FCI liikmete ja lepinguliste partnerite eestkoste all. 
(Article 9 Obligations of members and contract partners c) Obligations of all members and contract 

partners to expel the persons who breed and/or sell dogs with economic purposes exclusively and/or 

who violate the code of breeding ethics as defined in Art. 12 of the standing orders. 

International Breeding Rules of FCI Preamble. The International Breeding Regulations of the 
Fédération Cynologique Internationale (FCI) are binding on all member countries and contract 

partners. Dog traders and puppy farmers are considered to be people who focus on buying and selling 

dogs in order to get economic profit without taking appropriate care of the dog’s individual welfare. 

Dog traders and puppy farmers are not permitted to undertake breeding under the patronage 

(responsibility) of a member or contract partner of the FCI) 

 



Hääletamine: poolt – 17, vastu – 0. 

Otsustati vastata avaldajale alljärgnevalt:  Eesti Kennelliit juhindub oma tegevuses FCI kehtivatest 

normatiivaktides. FCI põhikirja artikkel 9  - Liikmete ja lepingupartnerite kohustused – alalõik c 

kohustab välja arvama liikmeskonnast isikud, kes toodavad ja/või müüvad koer eranditult vaid 

kaubanduslike põhjustel ja/või rikuvad sisekorra artiklis 12 sätestatud eetikakoodeksit. Koertega 

kaubitsejad ja kutsikapaljundajad on inimesed, kes on keskendunud koertega  kaubitsemisele  ja 

kutsikate müümisele majandusliku kasu saamise eesmärgil, pööramata vajalikku tähelepanu koera 

individuaalsele heaolule. Koertega kaubitsejatel ja kutsikapaljundajatel ei ole lubatud tegeleda 

aretustööga FCI liikmete ja lepinguliste partnerite eestkoste all. 

(Article 9 Obligations of members and contract partners c) Obligations of all members and contract 

partners to expel the persons who breed and/or sell dogs with economic purposes exclusively and/or 

who violate the code of breeding ethics as defined in Art. 12 of the standing orders. 

International Breeding Rules of FCI Preamble. The International Breeding Regulations of the 

Fédération Cynologique Internationale (FCI) are binding on all member countries and contract 

partners. Dog traders and puppy farmers are considered to be people who focus on buying and selling 

dogs in order to get economic profit without taking appropriate care of the dog’s individual welfare. 

Dog traders and puppy farmers are not permitted to undertake breeding under the patronage 
(responsibility) of a member or contract partner of the FCI) 

 

 

Koosoleku juhataja      Helen Tonkson-Koit 

 

 

Koosoleku protokollija      Aire-Piret Pärn 

 

 

 

 

 

 

 

 


