
EKL volinike korralise koosoleku protokoll 

Tallinnas, 05.05.2015 

Koosoleku algus kell 18.00, lõpp kell 21.00 

Koosolekut juhatas Helen Tonkson-Koit, protokollis Aire-Piret Pärn, häältelugeja  Külli Ragel 

Koosolekul osalesid: Juta Haranen, Ülle Kell, Katri Koitver, Jelena Kruus, Kätlin Kull, Maret Kärdi, Helle 

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

Mari Palgi, Valentina Pikkov, Aire-Piret Pärn,  Külli Ragel, Katrin Raie, Eve Roossaar, Helen Tonkson-

Koit,  Maire Tõnurist (saabus kell 19.05). 

Puudusid: Hedi Kumm, Anne Naarits, Janne Orro-Taruste, Liisa Vesik 

Külalised: Astrid Lundava (EKL juhatuse esimees), Margot Luukas (EKL-KKK), Margit Viilmaa (EKL-KK),  

Tatiana Karaulova, Natalja Lausmaa (T.Karaulova advokaat) 

Päevakord: 

1. EKL Volinike koosoleku juhataja sõnavõtt 

2. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt 

3. EKL Revisjonikomisjoni ettekanne 

4. EKL Volinike koosoleku töörühmade töö kokkuvõtted 

5. EKL allüksuste tegevusaruanded 

6. EKL näituse eeskirja täiendused 

7. EKL tõuraamatumääruse lisa 2 „tõukohased aretuserinõuded“ täiendamine: (i) iiri punane 

setter; (ii) vene toy 
8. EKL-KKK taotlus EKL kuulekuskoolituseeskirjade täiendamiseks. 

9. EKL-KKK taotlus EKL katsekohtunike reglemendi täiendamiseks 

10. T.Karaulova avaldus EKL Volinike koosolekule 

Helen Tonkson-Koit teeb ettepaneku kinnitada päevakord ja määrata kindlaks majandusaasta 

aruande kinnitamiseks kokku kutsutava erakorralise koosoleku toimumise kuupäev.  

Maret Kärdi soovib lisada päevakorda oma sõnavõtu. 

Ettepanek: lisada Maret Kärdi sõnavõtt päevakorda. 

Hääletati: poolt 10, vastu 4, erapooletud – 4, ei hääleta 2. 

Volinike erakorraline koosolek toimub 03.juunil 2015 algusega kell 18 EKL saalis. 

1. EKL Volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 

Volinike koosoleku juhataja Helen Tonkson Koit teeb oma sõnavõtus (lisa nr.1) ettepaneku 

pikendada volinike koosoleku assistendi lepingut kuni käesoleva volinike koosoleku volituste 

lõpuni. 

Hääletati: poolt – 19, ei hääleta – 1 

2. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt. 



EKL juhatuse esimees Astrid Lundava tutvustas oma sõnavõtu (lisa nr.2)  uut büroo juhatajat Ene 

Kaups`i.   

Maret Kärdi: juhatuse protokollides on näha vaidlusasjade töörühma temaatikat. Küsimusele, kes 

kuuluvad vaidlusasjade töörühma, sain vastuseks, et sinna kuulub kogu juhatus. Kahjuks ei ole  

protokollides ära näidatud vaidlusküsimuste käsitlemist ja lahendusi. Kas on olemas vastavad 

protokollid ja kuidas saaks neid näha? 

Astrid Lundava: selliseid protokolle ei ole, on juhatuse sisemised töökoosoleku memod. 

Merike Moldau: Milline on EKL büroost dokumentide koopiate väljastamise kord?  Välissuhete 

töörühma otsuse alusel oleks vaja saada koopiad lepingutest, mis on sõlmitud Venemaa, Ukraina ja 

Valgevene kennelliitudega. 

Helen Tonkson-Koit: kui volinike koosoleku liikmel on vaja koopiat või väljavõtet mingist büroos 

asuvast dokumendist, tuleb vastav küsimus büroosse esitada volinike koosoleku assistendi kaudu ja 

teavitada sellest ka volinike koosoleku juhatajat. 

Astrid Lundava: EKL büroos ja arhiivis sellised lepingud puuduvad. 

Helle Kärdi:  EKL sisene asjaajamise kord peaks sätestama ka koopiate ja väljavõtete saamise. Kes 

selle korra koostab, sest praegu seda ei ole. 

Helen Tonkson-Koit: vastava korra koostab juhatuse ja volinike koostöökomisjon  ja sinna lisavad 

oma osad nii büroo, juhatus kui volinike koosolek. 

3. EKL Revisjonikomisjoni ettekanne. 

Kristin Kerem: Revisjonikomisjon sai majandusaasta aruande 25.märtsil ning seetõttu ei ole aruanne 

ka täna kinnitamisel.  Kontrollime aruandesse kirjutatut väga põhjalikult, et kõik vastaks ka tõesti 

tegelikkusele. Omapoolse aruande jõuame samuti 03.06 toimuvaks erakorraliseks koosolekuks 

valmis. 

Maret Kärdi: Kas pööratakse numbritele ka sisulist tähelepanu? Mind huvitab EKL juhatuse poolt 

Helsinki Maailmavõitja näitusele lähetatud inimestele väljamakstud kuluhüvitised – kas tehti 

tagasiarvestus nende päevade eest, mil delegatsiooni liikmed osalesid oma koeraga näitusel? Samuti 

sooviksin hinnangut, kas 2014.a. Euroopa Võitja näituse ajaks renditud auto oli otstarbekas kulutus, 

kuna mina sõitsin rongiga. 

Kristin Kerem palub küsimused protokollida ja talle edastada. Vastused annab revisjonikomisjon 

03.06 

4. EKL Volinike koosoleku töörühmade tegevusaruanded 

Helen Tonkson –Koit: põhikirja ja ńormatiivaktide töörühm on pidanud 2 koosolekut. Esimesel oli 

arutusel VKK koolitusjuhend, mis lükati tagasi, teisel alustasime põhikirja muutmise aruteluga ja 

vastava teemaga läheme edasi mais ja juunis.  

Helle Kärdi-Paabo: liikmete kaasamise töörühm on pidanud palju koosolekuid, läbi on viidud 4 

ümarlauda neljas erinevas regioonis. Loomisel on noortekogu – loodetavasti alustame dokumentide 



ülevaatamisega juba 18.05. Tutvustas 16.08 Palmses läbiviidavat perepäeva,  kus on fookuses 

jahikoerte temaatika. Huvi oma allüksuste loomiseks on üles näidanud karjakoerad ja 

abi/teraapiakoerad. (tegevuse kokkuvõte protokolli lisana nr. 3) 

Marko Lepasaar andis ülevaate välissuhete  töörühma tööst – töörühmas 7 liiget, peetud 4 

koosolekut. Esmane ülesanne oli olukorra kaardistamine ja signaali andmine väljapoole Eestit, et 

vaatamata meie sagedasele juhtide vahetumisele oleme tõsiseltvõetavad partnerid. Töö jätkub meie 

poolt omistatavate tiitlite tunnustamise teemal, kaardistame ühe serdiga tšempioniks saamise 

võimalusi ja loodame sõlmida selliseid lepinguid edaspidigi.  Jaanuaris toimus visiiti Soome 

Kennelliitu büroo tasemel. Tuleb elavdada suhteid Põhjamaadega – praegu on selleks hea aeg, kuna 

Soome on Põhjamaade eesistujamaa. Kohtutud on teiste Balti riikide esindajatega ja arutatud ühiste 

koolituste läbiviimist. Sõlmimisel on  Balti Champion of Champions leping. Kinnitatud on meie 

juhtkonna inglisekeelsed ametinimetused, Osaleme FCI üldkoosolekul Milaanos ja järgmisel 

koosolekul arutame meie seisukohti, et anda delegaatidele kaasa ühtne platvorm hääletamisteks. 

Üritame elavdada kontakte meie lähinaabrite kennelorganisatsioonidega. Järgmisele koosolekule on 

kutsutud Eesti agility inimesed, et arutada nendega agility suurvõistluse toomist Eestisse. 

Alar Müürisepp: Visiooni töörühma ülesanne on suhteliselt abstraktne. Esimeseks visiooniks on 

põhikiri. Ümarlaudadelt tulnud tagasiside seisneb inimeste kaasamises. Tõstatati ka küsimus – keda 

esindavad volinikud? Juriidilised liikmed tuleks täpsemalt lahterdada. Kuidas liigub info EKL-ist 

lihtliikmeni, tuleb edasi arendada e-kennelliitu. Kõikidel tasanditel tuleb tegelda ka meie kuvandiga 

väljapoole, tuleb koostööd teha kohalike omavalitsustega. Kindlasti vajavad tegelemist ka 

erivajadustega inimeste tugikoerad. 

Meediasuhete töörühma kontaktisik Eve Roossaar on teatanud oma tagasiastumisest, seega oleks 

ilmselt mõtekas liita meediasuhete töörühm esialgu mõne teise töörühmaga – näiteks visiooni 

töörühmaga. Toimus arutelu töörühmade tegevuse üle, mille käigus arutleti ka meediasuhete üle – 

kas kaasata mõni PR firma, välja töötada EKL tegevuse strateegia . Meediasuhetega võiks tegeleda 

juhatus ja volinike koosoleku töörühmad annaksid oma tegevusega juhatusele sinna sisendi. Tuleb 

hakata kirjutama positiivseid artikleid koertest ja koerapidamaisest. 

 

5. EKL allüksuste tegevusaruanded 

Margit Viilmaa esitas EKL –KKK tegevusaruande (lisa nr.4) Ettepanek edaspidi kirjutada aruande 

päises lahti kõik aruandes kasutatavad lühendid. 

Katrin Raie esitas EKL-HRMKK tegevusaruande (lisa nr.5). Liisa Vesiku poolt esitatud kõikidele 

küsimustele vastata ei oska, sest HRMKK ülesanne ei ole propageerida hurdajooksusid ega jagada 

vastavat informatsiooni.  EKL raha eest soetatud vahendid („jänes“ ja ATV) on EKL omand. Neid võib 

kasutada ka harjutusjooksudel, kuid ainult koos masinistiga – ilma temata neid välja ei anta, kuna 

tegu on kalli aparatuuriga, mille oskamatu käsitsemine võib lõppeda halvasti ka koerte heaolu silmas 

pidades. Võistluskalender on Hurtade Liidu kodulehel olemas, samuti on info EKL ürituste kalendris.   

Marko Lepasaar: milleks kasutatakse ATV-d? 

Katrin Raie seletas täpselt lahti ATV kasutamise „jänese“ tagasivedamisel. 



EKL-VKK ja EKL-RKK on esitanud oma tegevusaruanded (lisad nr.6 ja 7), mis on volinike koosoleku 

liikmetele tutvumiseks saadetud. Nimetatud allüksuste esindajaid kohal ei ole. 

Volinike koosolek võttis kõik allüksuste tegevusaruanded teadmiseks. 

6. EKL näituse eeskirja täiendused 

1) Ettepanek: muuta EKL näituste eeskirja punkti 13.7. pärast mida kõlab see 

alljärgnevalt:“ Kohtuniku päevaraha on mitte vähem (ilma makse maha arvamata) kui 

35 EUR  näitusega seotud reisipäeva ning 50 EUR iga näitusepäeva kohta.“ 

Toimus arutelu punkti sõnastuse ja päevarahade maksustamise üle. 

Otsustati: lükata EKL näituste eeskirja p.13.7 muutmine edasi 03.06 toimuvale erakorralisele 

koosolekule. Selleks ajaks annab revisjonikomisjon vastuse maksustamise kohta. 

2) Ettepanek: Lisada EKL näituste eeskirja p 4.1.1. „Näituse korraldaja on kohustatud 

näituse kataloogi kantud info alusdokumente säilitama kuue kuu jooksul pärast 

näituse toimumise kuupäeva ning nõudmisel esitama need EKL büroole 

kontrollimiseks.“ 

Helle Kärdi-Paabo teeb ettepaneku säilitada algdokumente 1 aasta. 

Hääletustulemused: 

Säilitada alusdokumente  6 kuud – poolt 13 

Säilitada alusdokumente 1 aasta – poolt 6 

Otsustati: Lisada EKL näituste eeskirja p 4.1.1. „Näituse korraldaja on kohustatud näituse 

kataloogi kantud info alusdokumente säilitama kuue kuu jooksul pärast näituse toimumise 

kuupäeva ning nõudmisel esitama need EKL büroole kontrollimiseks.“ Otsus jõustub 

vastuvõtmise hetkest. 

3) Ettepanek: muuta EKL näituste eeskirja p 5.5., pärast mida kõlab see alljärgnevalt: 

„EKL kalenderplaani kantud näitustel ei või osaleda kupeeritud kõrvade ja/või sabaga 

koerad, kes on sündinud 01.08.2013 või hiljem, v.a. Eestis jahiks kasutatavate 

koeratõugude nimekirjas olevad uru- ja linnujahikoerad, kelle saba on kupeeritud.“  

Toimus arutelu kupeeritud sabadega jahikoerte lubamise üle näitustele.  

Kinnitada ettepanek sellises sõnastuses – poolt 0 

Lükata ettepanek tagasi – poolt 2 

Sõnastada EKL näituste eeskirja p.5.5 alljärgnevalt: „EKL kalenderplaani kantud näitustel ei 

või osaleda kupeeritud kõrvade ja/või sabaga koerad, kes on sündinud 01.08.2013 või hiljem.  

Eestis jahiks kasutatavate koeratõugude nimekirjas olevad uru- ja linnujahikoerad, kelle saba 



on kupeeritud, võivad osaleda Eesti Jahikoerte Tõuühingu poolt korraldataval jahikoerte 

erinäitusel“   - poolt 15 

Otsustati: Muuta EKL näituste eeskirja punkt 5.5, pärast mida kõlab see alljärgnevalt: “EKL 

kalenderplaani kantud näitustel ei või osaleda kupeeritud kõrvade ja/või sabaga koerad, kes 

on sündinud 01.08.2013 või hiljem.  Eestis jahiks kasutatavate koeratõugude nimekirjas 

olevad uru- ja linnujahikoerad, kelle saba on kupeeritud võivad osaleda Eesti Jahikoerte 

Tõuühingu poolt korraldataval jahikoerte erinäitusel“. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 

 

7. EKL tõuraamatumääruse lisa 2 „tõukohased aretuserinõuded“ täiendamine 

Ettepanek: Kinnitada iiri punaste setterite aretuserinõuded aastateks 2015-2019 vastavalt  

Eesti Setterite Klubi taotlusele.  

Kinnitada vene toy aertuserinõuded aastateks 2015-2018 vastavalt Eesti Vene Toy Klubi 

taotlusele. 

Poolt – 18, erapooletu – 3 

Otsustati: 

Kinnitada iiri punaste setterite aretuserinõuded aastateks 2015-2019 vastavalt  Eesti 

Setterite Klubi taotlusele. Otsus jõustub: 01.07.2015 

Kinnitada vene toy aertuserinõuded aastateks 2015-2018 vastavalt Eesti Vene Toy Klubi 

taotlusele. Otsus jõustub: 01.07.2015 

8. EKL-KKK taotlus EKL kuulekuskoolituseeskirjade täiendamiseks 

Margit Viilmaa selgitas eeskirjade muutmise põhjust. Teemat on arutatud KKK-s kaks aastat, 

KK osalemine kahaneb aasta-aastalt ja see muudatud annab võimaluse rohkematel koertel 

osaleda ja konkurentsi pakkuda. 

Ettepanek: Lisada EKL kuulekuskoolituse eeskirja alalõiku „Osalemisõigus“ alljärgnev tekst: 

”Kuulekuskoolituse Eesti Meistrivõistlustel võivad kuulekuskoolituse 3. astmes (KK-3) ilma 

eelnevalt KK-1 ja KK-2 astme tulemust saavutamata osaleda koerad, kes omavad 

vähemalt IPO 3. astme või PJK 3. astme tulemust.” 

Poolt – 18, erapooletuid- 2 

Otsustati: Lisada EKL kuulekuskoolituse eeskirja alalõiku „Osalemisõigus“ alljärgnev tekst: 

”Kuulekuskoolituse Eesti Meistrivõistlustel võivad kuulekuskoolituse 3. astmes (KK-3) ilma 

eelnevalt KK-1 ja KK-2 astme tulemust saavutamata osaleda koerad, kes omavad 

vähemalt IPO 3. astme või PJK 3. astme tulemust.” Otsus jõustub: 01.06.2015 



9. EKL-KKK taotlus EKL katsekohtunike reglemendi täiendamiseks. 

Toimus arutelu katsekohtunike reglemendis kasutatava terminoloogia üle. Tehti ettepanek 

EKL-KKK-le vaadata üle reglemendi terminoloogia. 

Ettepanek: kinnitada alljärgnevad EKL katsekohtuniku statuudi täiendused: 

(i) muuta p 2.4.1.1, pärast mida kõlab see alljärgnevalt: ”Loengus käsitletakse 

kohtuniku käitumise ja -eetika aluseid ning selle koolitusala hindamispõhimõtteid 

ja eeskirju, mille kohtunikuks baaskursuse läbinud kohtunikukandidaat saada 

soovib. Lektor peab olema vähemalt 2-aastase tööstaažiga vastava koolitusala 

kohtunik. Loengu maht on vähemalt 4 akadeemilist tundi. IPO 

kohtunikukandidaadile korraldatav loeng peab sisaldama kõikide Eestis kinnitatud 

FCI rahvusvaheliste teenistuskoerte töökatsete eeskirjas olevate alade hindamist 

ning lisaks sellele ülevaadet ka PJK ja KK hindamisest. IPO-R 

kohtunikukandidaadile korraldatav loeng peab sisaldama IPO-R eeskirjas vastava 

RH  ala või alade hindamist, mille kohtunikuks kohtunikukandidaat soovib saada;” 

(ii)  muuta p 2.5.2.5, pärast mida kõlab see alljärgnevalt: ”Päästekatse (IPO-R) 

kohtuniku kandidaat peab a) stažeerima vähemalt 3 võistlusel või eksamil 

vastaval RH alal (RH-F, RH-FL, RH-T, RH-L, RH-W), mille kohtunikuks 

kohtunikukandidaat soovib saada; b) stažeerimise käigus hindama vähemalt 30 

erinevat sooritust, seejuures igas klassis vähemalt 3 osaleva koera sooritust; - 

stažeerima vähemalt 2 erineva kohtuniku juures; c) pärast igat stažeerimist 

koostama kirjaliku aruande kõigi osalenud koerte soorituste kohta. Aruandes 

tuleb kirjeldada iga koerajuhi ja koera sooritust harjutuste kaupa, märkides ära 

esinenud vead ning harjutuste eest antud hinded. Aruanne saadetakse hiljemalt 

kaks nädalat peale võistluse või eksami toimumist seal hinnanud kohtunikule ja 

stažeerimine loetakse sooritatuks vaid juhul, kui kohtunik saadud aruande 

allkirjaga või vastavasisulise e-kirjaga heaks kiidab;”  

(iii) muuta p 2.6.7.2, pärast mida kõlab see alljärgnevalt: ”IPO-R eksamil vähemalt 

kolme erineva koeraga läbiviidud sooritust vastaval RH alal (RH-F, RH-FL, RH-T, 

RH-L, RH-W);”  

(iv) muuta p 3.4, pärast mida kõlab see alljärgnevalt: ”Erandina ei pea punktis 3.2. 

loetletud skeemi järgima IPO kohtunikud, kes soovivad laiendada oma õigusi KK 

osas ning IPO-R kohtunikud, kes soovivad laiendada oma õigusi teistele IPO-R RH 

aladele;”  

(v) muuta p 3.4.1, pärast mida kõlab see alljärgnevalt: ”Kui IPO kohtunik soovib 

laiendada oma hindamisõigusi KK osas või IPO-R kohtunik RH teiste alade (RH-F, 

RH-FL, RH-T, RH-L, RH-W) osas, peavad tal olema täidetud punktis 2.3.4 

nimetatud eeltingimused ning lisaks peab ta sooritama kaks vastava ala 

stažeerimist vastavalt alltoodud skeemile: a) stažeerima vähemalt 2 võistlusel või 

eksamil ja hindama seejuures kokku vähemalt 3 kõrgeimas klassis osaleva koera 



sooritust; b) stažeerimise käigus hindama vähemalt 15 erinevat sooritust; c) 

stažeerima vähemalt 2 erineva kohtuniku juures; d) pärast kumbagi stažeerimist 

koostama kirjaliku aruande kõigi osalenud koerte soorituste kohta. Aruandes  

tuleb kirjeldada iga koerajuhi ja koera sooritust harjutuste kaupa, märkides ära 

esinenud vead ning harjutuste eest antud hinded. Aruanne saadetakse hiljemalt 

kaks nädalat peale võistluse või eksami toimumist seal hinnanud kohtunikule ja 

stažeerimine loetakse sooritatuks vaid juhul, kui kohtunik saadud aruande 

allkirjaga või vastavasisulise e-kirjaga heaks kiidab.” 

Poolt – 20. 

Otsustati: Teha ettepanek EKL –KKK-le üle vaadata katsekohtunike reglemendi terminoloogia ja 

kinnitada ülaltoodud EKL katsekohtuniku statuudi täiendused. Otsus jõustub 01.06.2015 

 

10. T.Karaulova avaldus EKL Volinike koosolekule 

Astrid Lundava: EKL juhatus on asja käsitlenud ja juhatuse seisukoht on, et omandivaidlusi 

lahendab kohus. 

Kristin Kerem: T.Karaulova pöördus samasisulise avaldusega ka EKL Revisjonikomisjoni poole 

ja revisjonikomisjon on juhatusega samal seisukohal. 

Helen Tonkson Koit: Tegemist on kahe eraisiku vahelise omandi tuvastamise vaidlusega, 

mille suhtes ei saa EKL volinike koosolek seisukohta võtta. 

Katri Koitver: Palun avaldajal selgitada, miks ta ei ole juhatuse otsusega rahul. 

Tatiana Karaulova: Soovin, et volinike koosolek võtaks konflikti suhtes seisukoha, kuna EKL 

juhatus ei kaalunud kõiki asjaolusid oma otsuse tegemisel. Juhatusele tegi avalduse 

L.Molokova ja juhatus mõistis minu käitumise hukka ilma mind ennast ära kuulamata. 

L.Molokova on esitanud kohtusse avalduse, kus ta viitab juhatuse otsusele.  

T.Karaulova advokaadi N.Lausmaa selgitused ei ole kooskõlas EKL volinike koosolekule 

esitatud avaldusega ja N.Lausmaa tõdeb, et kuna on kirjutatud mitmeid avaldusi, siis ta 

ilmselt tõesti ei tea, millise avalduse neist T.Karaulova EKL Volinike koosolekule esitas. 

EKL Volinike koosolek võtab avaldatud ja selgitused teadmiseks ja on seisukohal, et 

omandivaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi kohtus. 

 

Koosoleku juhataja       Protokollija 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


