
EESTI KENNELLIIDU VÄLIMIKUKOHTUNIKE KOGU EESTSEISUSE  KOOSOLEKU 

PROTOKOLL  nr.2/2016 

Toimumise aeg: 16.veebruar 2016 (algus 18.10; lõpp 18.50) 

Toimumise koht: Tallinn 

Koosolekut juhatas: Inga Siil 

Koosolekut protokollis: Siret Lepasaar 

Koosolekul osalesid: Juta Haranen, Siret Lepasaar (osales telefoni vahendusel), Inga Siil 

Koosolekul osales külalisena: Hedi Kumm, Alvar Ristikivi  

 

PÄEVAKORD 

A. EKL VKK 16.02.2016 eestseisuse koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine 

1. EKL VKK eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 

2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

3. EKL VKK eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

4.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

5. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine. 

 

A. EKL VKK 16.02.2016 eestseisuse koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja 

kinnitamine 

Ettepanek : Kinnitada EKL VKK eestseisuse  koosoleku päevakord alljärgnevalt: 

1. EKL VKK eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 

2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

3. EKL VKK eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

4.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

5. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine. 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati: 

A. Kinnitada EKL VKK eestseisuse  koosoleku päevakord alljärgnevalt: 

1. EKL VKK eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 

2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

3. EKL VKK eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

4.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

5. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine. 

 



1.EKL VKK eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 

A. EKL VKK eestseisusele on laekunud kaebus Kersti Paju`lt (jätkuv käsitlemine). 

Hedi Kumm andis toimunud intsidendist omapoolse ülevaate. Kaebuses kajastatud üritusel 

osales Hedi Kumm koeraomanikuna/ esitajana. 

Suuliselt on tehtud järelpäring toimunu kohta ka Piret Mölter´ile (üks toimunud intsidendi 

osapooltest). 

Toimus arutelu. 

EKL VKK eestseisus leiab ning juhib tähelepanu asjaolule, et välimikukohtuniku käitumine 

peab olema laitmatu ka väljaspool kohtunikurolli.  

EKL VKK eestseisus on seisukohal, et EKL välimikukohtunik peab arvestama asjaoluga, et ta 

on EKL esindusisik ning tema käitumine peab olema korrektne nii koerandusega seotud 

tegemistes kui ka eraelus. 

EKL VKK eestseisus on arvamusel, arvestades intsidendi osapoolte ütlusi ning vestlust Hedi 

Kumm`iga, et kaebuse edasine käsitlemine pole otstarbekas. 

Vastuse kaebuse saatjale saadab EKL VKK eestseisuse esimees Inga Siil.  

  

B. EKL sekretäri e-kiri „EKL juhatuse 05.11.2015 otsus seoses 31.05.2015 Tallinnas 

toimunud rottweilerite erinäitusel aset leidnud EKL näituste eeskirja rikkumisega“ 

Toimus vestlus Alvar Ristikivi`ga, kes tunnistas, et 31.05.2015 Tallinnas toimunud 

rottweilerite erinäitusel oli ta tõepoolest kataloogi kantud toimkonna liikmena ning ta esitas 

samal näitusel ringis ühte enda kasvatatud rottweilerit. Alvar Ristikivi selgitas toimunud 

olukorda ning lubas, et midagi saranast enam ei kordu. 

EKL VKK eestseisus on seisukohal, et EKL välimikukohtunikud peavad käituma 

eeskujulikult kõikides situatsioonides, eriti aga olukordades, mis on otseselt või kaudselt 

seotud koerandusalaste tegevustega.  

EKL VKK eestseisus leiab, et EKL välimikukohtunik on käitunud eelpool nimetatud üritusel 

sobimatult ning teavitab oma seiusukohast ka EKL juhatust. 

Ettepanek:  Seoses toimunud intsidendiga rottweilerite erinäitusel 31.05.2015 ning võttes 

arvesse toimunu tunnistamist, teha EKL juhatusele ettepanek, määrata Alvar Ristikivi`´le 

karistus – hoiatus ilma kohtunikutegevuse keeluta. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

C. EKL sekretäri Elo Lindi e-kiri „EKL allüksuste 2015.aasta tegevusaruanded“ (05.02.2016 

lisa 1) 

EKL VKK eestseisuse esimees edastab allüksuse tegevusaruande EKL sekretärile. 



D.EKL revisjonikomisjoni liikme Kristi Kerem e-kiri „ Kohtuniku riiklik kuuluvus“ 

(11.02.2016 lisa 2) 

EKL VKK eestseisuse esimees saadab järelpärimise kirjas mainitud kohtunikule tema riikliku 

kuuluvuse kohta.  

E. Välimikukohtunike põhikoolitus 

Teade kodulehele ja häälekandjasse „Koer“ (lisa 3). 

Toimus arutelu sobivustesti toimumise aja, koha ning komisjoni moodustamise üle. Arutleti 

ka põhikoolituse toimumise ajaplaani üle. 

 

F. EKL välimikukohtunike ümarlaud 02.04.2016 

Toimus arutelu 2016 aasta välimikukohtunike ümarlaua toimumise teemal. 

Ümarlaua päevakorras võiksid olla järgmised teemad: FCI kohtunike ja näituse toimkondade 

koosolekud veebruar 2016 (ettekanne Marko Lepasaar´elt), tõugude tutvustused (ettekanded 

sooviavaldajatelt), eetika koodeks . Koostati esialgne ümarlaua kutse (lisa x). 

Ettepanek:  Korraldada EKL välimikukohtunike ümarlaud 02.04.2016 Tallinnas. Avaldada 

eelinfo internetis EKL välimikukohtunike grupis. Kinnitada päevakava järgmisel EKL VKK 

eestseisuse koosolekul. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

1.1. Seoses toimunud intsidendiga rottweilerite erinäitusel 31.05.2015 ning võttes arvesse 

toimunu tunnistamist, teha EKL juhatusele ettepanek, määrata Alvar Ristikivi`´le karistus – 

hoiatus ilma kohtunikutegevuse keeluta. 

1.2. Korraldada EKL välimikukohtunike ümarlaud 02.04.2016 Tallinnas. Avaldada eelinfo 

internetis EKL välimikukohtunike grupis. Kinnitada päevakava järgmisel EKL VKK 

eestseisuse koosolekul. 

 

2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

A. Juta Haranen esitas ettepaneku (15.02.2016 lisa 4) 06.-07.02.2016 toimunud 

pädevuseksamite  korraldamisega seotud kulude kompenseerimiseks. 

Ettepanek: Kompenseerida 06.-07.02.2016 toimunud välimikukohtunike tõu 

hindamiseksamite (pädevuseksamite) korraldamisega seotud kulud alljärgnevalt: 

  Juta Haranen – 50 eurot (1 päev); 

  Kristin Kerem – 100 eurot (2 päeva) – komisjoni sekretär;  



  Anne Klaas – 100 eurot (2 päeva); 

  Astrid Lundava – 50 eurot (1 päev);  

  Inga Siil – 50 eurot (1 päev); 

  Anne Sume – 100 eurot (2 päeva). 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

2.1. Kompenseerida 06.-07.02.2016 toimunud välimikukohtunike tõu hindamiseksamite 

(pädevuseksamite) korraldamisega seotud kulud alljärgnevalt: 

  Juta Haranen – 50 eurot (1 päev); 

  Kristin Kerem – 100 eurot (2 päeva) – komisjoni sekretär;  

  Anne Klaas – 100 eurot (2 päeva); 

  Astrid Lundava – 50 eurot (1 päev);  

  Inga Siil – 50 eurot (1 päev); 

  Anne Sume – 100 eurot (2 päeva). 

 

3. EKL VKK eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

EKL VKK eestseisuse sekretär andis ülevaate oma tegemistest. 

 

4.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

A.Hindamispädevuste kinnitamine EKL välimikukohtuniku eksamihindamise protokollide 

alusel (esildis 15.02.2016 lisa 5,  koos lisatud protokollide (kaheksateist protokolli) 

harjutushindamislehtede ja kirjelduslehtedega. 

 

Ettepanek: Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

eksamihindamise protokollide alusel: 

Juta Haranen – staffordshire´i bullterjer (76);  

Linda Jürgens – inglise setter (2), inglise kokkerspanjel (5), inglise springerspanjel (125);  

Dina Korna – do-khy(tiibeti mastif) (230), siledakarvaline retriiver (121);  

Jelena Kruus – hiina harjaskoer (288);   

Hedi Kumm  - kääbuspinšer (185), saksa spitsid (97) kõik suurused ja värvused;  

Astrid Lundava – jaapani chin (206), käharakarvaline bichon (215), lhasa apso (227), 

pappillon ja phalene (77), pekingi koer (207), tiibeti spanjel )231) 

Aire-Piret Pärn – austraalia lambakoer (342), shetlandi lambakoer (88);  

Helen Tonkson-Koit – skye terjer (75).  

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 



     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

B.  EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldus rühmakohtunikuks kinnitamise kohta 

alljärgnevalt: 

Helen Tonkson – Koit  (15.02.2016 lisa 6). 

Kohtunik on täitnud dokumendis „Eesti Kennelliidu Välimkukohtuniku statuut“ punktis 6.8.1. 

loetletud nõuded . 

 

Ettepanek: Kinnitada  Helen Tonkson-Koit FCI neljanda  rühma rühmakohtunikuks.  

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

4.1. Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

eksamihindamise protokollide alusel: 

Juta Haranen – staffordshire´i bullterjer (76);  

Linda Jürgens – inglise setter (2), inglise kokkerspanjel (5), inglise springerspanjel (125);  

Dina Korna – do-khy(tiibeti mastif) (230), siledakarvaline retriiver (121);  

Jelena Kruus – hiina harjaskoer (288);   

Hedi Kumm  - kääbuspinšer (185), saksa spitsid (97) kõik suurused ja värvused;  

Astrid Lundava – jaapani chin (206), käharakarvaline bichon (215), lhasa apso (227), 

pappillon ja phalene (77), pekingi koer (207), tiibeti spanjel )231) 

Aire-Piret Pärn – austraalia lambakoer (342), shetlandi lambakoer (88);  

Helen Tonkson-Koit – skye terjer (75). 

4.2. Kinnitada  Helen Tonkson-Koit FCI neljanda  rühma rühmakohtunikuks. 

5. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine 

 

Ettepanek: Järgmine korraline EKL VKK eestseisuse koosolek toimub 06.03.2016 Tallinnas. 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

5.1. Järgmine korraline EKL VKK eestseisuse koosolek toimub 06.03.2016 Tallinnas. 

 

Koosoleku juhataja:                       Koosoleku protokollija: 

 


