
EKL RKK atesteeritud aktiivsete ringikorraldajate nimekiri 

* ringikorraldaja lahtris Keeled kirjas tähistab seda, et ta  eelistab töötada SEKRETÄRINA  
* ringikorraldaja lahtris Keeled kõnes tähistab seda, et ta  eelistab töötada KORRALDAJANA 

Nimi 
(atesteerimise kuupäev) 

Telefon e-mail Elukoht Keeled kirjas Keeled kõnes 

Aadamsoo, Jaana 
(24.02.2013) 

55634344 aadamsoo(at)gmail.com Pärnu eesti, inglise *eesti, inglise 

Aas, Kaire 
(07.04.2011) 

56216794 kaireaas@gmail.com Tartu eesti, inglise *eesti, inglise 

Akimova, Inna 

 

5149927 diakina(at)hot.ee Tartu Ei soovi kirjutada eesti, vene 

Aljas, Lea 
(10.02.2002) 

5156928 leaaljas(at)gmail.com Harjumaa eesti, soome eesti, soome, inglise, 

vene 

Bander, Marika 
(30.05.2010) 

5043315 buumen(at)gmail.com Tallinn eesti *eesti, vene, inglise 

Eelma, Evelyn 
(02.11.2013) 

5163369 evelyn.eelma@gmail.com Tartu *eesti, inglise eesti, inglise, vene 

Eidemiller, Alina 
(03.03.2013) 

58042582 pk.fluffyhappiness(at)gmail.com Tallinn *eesti, vene, inglise eesti, vene, inglise 

Erdmann, Terje 
(27.05.2009) 

56491194 terje.erdmann(at)gmail.com Tallinn eesti, soome *eesti, vene, inglise, 

soome 

Fatkina, Angelika 
(22.08.2010) 

55677665 angelikafatkina(at)gmail.com Tallinn eesti, inglise *eesti, vene, inglise 

Haiba, Heleri 
(22.09.2012) 

5028452 heleriturjakas(at)gmail.com Harjumaa *eesti, inglise, vene eesti, inglise, vene 

Hallik, Karlis 
(18.04.2012) 

55659115 hallikkarlis(at)gmail.com Tartu *eesti, inglise eesti, inglise, vene 

Halop, Kätlin 
(18.04.2010) 

53925980 katlinhalop(at)gmail.com Tallinn eesti, inglise *eesti, inglise 

Heinla, Anne 
(19.01.2002) 

5040479 anne.heinla(at)gmail.com Tallinn eesti, soome eesti, soome, vene, 

inglise 

Ivask, Kadi 
(28.09.2014) 

53493054 potsataja08(at)hot.ee Tallinn eesti, inglise eesti, inglise 

Joamets, Mari 
(05.12.2009) 

5065299 mari.joamets(at)gmail.com Raplamaa *eesti, vene, inglise eesti, vene, inglise 

Joonase, Evelyn 
(14.03.2002) 

 evelynjoonase(at)gmail.com Tallinn / 

Helsinki 

eesti, soome, inglise eesti, soome, inglise, 

vene 

Junolainen, Tatjana  tatjanajunolainen(at)hotmail.com Harjumaa eesti, soome *eesti, soome, vene, 
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(02.02.2013) inglise 

Jõemägi, Pilvi 
(17.05.2015) 

5130477 pilvi.joemagi(at)mail.ee Tallinn  eesti, inglise, vene 

Järg, Mari-Liis 
(20.05.2009) 

5119170 siilm(at)hot.ee Tartumaa eesti, soome, inglise eesti, soome, inglise, 

vene 

Järve, Kadi 
(18.04.2012) 

53329512 kadijarve(at)gmail.com Tartumaa eesti, inglise eesti, inglise 

Kaaviste, Kaarin 

 

5108454 kaarinkvs(at)gmail.com Pärnu *eesti, inglise, vene eesti, inglise, vene 

Kaevats, Liina 
(23.08.2014) 

55595738 liinacas(at)gmail.com Tallinn eesti, inglise, saksa eesti, inglise, saksa, 

vene, soome 

Kallavus, Kaido 5581340 tyrk@tartuoffroad.ee Tartu  eesti, vene, soome, 

inglise 

Kalle, Merike 
(25.11.2012) 

53586378 merikexs(at)hotmail.com Tartumaa  *eest, vene 

Kang, Angret 
(27.08.2009) 

5250123 angret.kang(at)gmail.com Tartu *eesti, inglise eesti, inglise 

Kansi, Karoliina 
(20.06.2012) 

55677547 karoliina.kansi(at)gmail.com Viljandi eesti, inglise eesti, inglise 

Kerem, Kristin 53434012 kristin(at)kerem.ee Harjumaa *eesti, vene, inglise, 

soome 

eesti, vene, inglise, 

soome, saksa, prantsuse 

Kiiver, Maie 
(12.12.2015) 

55677257 maie.kiiver(at)gmail.com Tartumaa eesti *eesti, vene 

Kinnas, Siim 

 

55593540 siim.kinnas(at)gmail.com Tartumaa eesti, inglise, saksa *eesti, inglise, saksa, 

vene 

Kirs, Berit 
(22.09.2012) 

5150405 berit(at)bkdesign.ee Harjumaa eesti, inglise, soome *eesti, inglise, soome, 

vene 

Kivi, Kirina 

 

5540321 kirina.kivi(at)mail.ee Tartu eesti, vene eesti, vene 

Kivinurm, Aili 
(24.11.2013) 

53435115 Savijalg(at)gmail.com Tallinn eesti, inglise eesti, inglise 

Knut, Mihhail 

 

5271204 info(at)jugeredelweiss.ee Harjumaa  *eesti, vene, inglise 
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Kobanova, Tatjana 
(06.06.2009) 

56354281 tatjana.kobanova(at)hotmail.com Tallinn *eesti, vene, inglise, 

saksa 

eesti, vene, inglise, saksa 

Koger, Kaja 
(03.03.2013) 

53305340 merryc(at)hot.ee Viljandimaa eesti, inglise, vene eesti, inglise, vene 

Koger, Liis 
(27.09.2015) 

5231779 koger(at)ut.ee Tallinn eesti, inglise, soome eesti, inglise, soome, 

vene 

Konno, Algi 56642222 fjordneck(at)hotmail.com Harjumaa eesti, soome, inglise, 

vene 

eesti, soome, inglise, 

vene 

Konno, Henry 

(17.08.2013) 

58458612 henry.konno@hotmail.com Harjumaa eesti, inglise *eesti, inglise, vene 

Kriisk, Kalvo 
(23.10.205) 

5047699 kalvo(at)vanakoolimees.ee Tartumaa eesti, inglise eesti, inglise, vene 

Krivonogova, Irina 
(27.08.2009) 

 iriina(at)ut.ee Tartu *eesti, vene, inglise *eesti, vene, inglise 

Kruusa, Keit 
(13.04.2013) 

53542145 keitkruusa(at)gmail.com Tartumaa *eesti, inglise eesti, inglise 

Kukk, Ilme 
(30.05.2010) 

56223466 ilme.kukk(at)gmail.com Tallinn Ei soovi kirjutada *eesti, inglise, vene 

Kull, Kätlin 
(31.07.2009) 

5101106 katlin.kull(at)mail.ee Tallinn eesti, inglise eesti, inglise, soome 

Kumm, Hedi 
(23.10.2005) 

5116165 hedi(at)hotmail.ee Haapsalu  eesti, vene, inglise 

Kärdi-Paabo, Helle 
(25.10.1997) 

 helle.kardi(at)eesti.ee Pärnu / 

Tallinn 

eesti, inglise eesti, inglise, soome 

Käärma, Tiiu 
(24.03.2010) 

6725259 

56203717 

tiiu_kaarma(at)hotmail.com Harjumaa eesti, inglise, vene, 

soome 

eesti, inglise, vene, 

soome 

Leib, Taimi 

 

56617378 ewerlu(at)gmail.com Võru eesti, vene eesti, vene 

Lepasaar, Marko 
(04.11.2001) 

5162172 marko(at)pepi.ee Tartumaa Ei soovi kirjutada eesti, inglise, vene 

Lepasaar, Siret 

 

5030092 siret.lepasaar(at)pepi.ee Tartumaa  eesti, inglise, vene 

Lind, Relika 53731010 Relika.Lind(at)gmail.com Tallinn eesti *eesti, vene, inglise 
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Lindi, Elo 
(10.02.2002) 

 elo(at)kennelliit.ee Tallinn eesti, inglise eesti, inglise 

Ludvig, Kersti 
(06.06.2009) 

5222288 kersti.ludvig(at)hot.ee Raplamaa eesti, inglise *eesti, inglise 

Luik, Cätlyn 
(01.06.2008) 

55657891 catlyn.luik(at)hot.ee Tartu *eesti, inglise eesti, inglise 

Mals, Lily 
(2013) 

56639519 laylam(at)solo.delfi.ee Tartu inglise, eesti *inglise, eesti 

Mandriks, Katrine 
(12.01.2002) 

55617967 KatrineMandriks(at)hotmail.com Tallinn eesti, soome, vene *eesti, soome, vene, 

inglise 

Melsas, Eveli 
(21.09.2013) 

56621440 efku77(at)gmail.com Saue eesti, inglise eesti, inglise, vene 

Merima, Monica 
(22.09.2012) 

5272082 monica(at)montreal.ee Tallinn *eesti, inglise eesti, inglise, vene 

Mets, Lemme 
(12.04.2014) 

56483656 lemme.mets(at)mail.ee Pärnu eesti, itaalia *eesti, vene, inglise, 

itaalia 

Moldau, Merike 
(01.08.2002) 

5030745 virmets(at)hot.ee Harjumaa eesti, soome eesti, vene, soome, 

inglise 

Murdvee, Gretel 
(28.09.2014) 

56931202 gretel.murdvee(at)gmail.com Tallinn eesti, inglise eesti, inglise, vene 

Muttik, Vivian 
(15.09.2010) 

53498432 vivian.muttik(at)gmail.com Tartu eesti, inglise eesti, inglise 

Männama, Ulvi 
(21.03.2014) 

5165903 ulvi.mannama(at)mail.ee Tartu eesti, vene, inglise eesti, vene, soome, 

inglise 

Mölter, Piret 

 

51995293  Ida-Virumaa eesti, inglise *eesti, inglise, vene 

Normann, Monika 
(04.03.2012) 

55690338 monika.normann(at)gmail.com Harjumaa eesti, inglise *eesti, inglise 

Nõmm, Kertu 
(23.10.2015) 

5153612 kertunomm(at)gmail.com Haapsalu eesti, inglise *eesti, inglise 

Oder, Margot 
(10.03.2012) 

56684649 info(at)potsudenotsu.com Tallinn  *eesti, vene, inglise 

Oja, Margit 
(09.11.2008) 

5225669 margit.oja(at)ut.ee Tartumaa eesti *eesti, inglise, vene 
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margitvolli(at)gmail.com 

Ojalaid, Stella 
(17.08.2013) 

55607907 stellaojalaid@hotmail.com Tartumaa eesti, inglise eesti, inglise 

Ojasalu, Maie 
(23.10.2005) 

5058833 ojasalu(at)hot.ee Pärnumaa eesti *eesti, vene, inglise 

Orro-Taruste, Janne 
(20.07.2014) 

5216465 janne(at)orrokliinik.ee Tartumaa eesti, inglise eesti, inglise, vene 

Otti, Kätlin 
(27.08.2009) 

5063655 katlinotti(at)gmail.com Tartu *eesti, inglise eesti, inglise 

Palits, Anne-Ly 
(26.09.2010) 

5040428 annely.palits(at)gmail.com Harjumaa eesti, inglise, soome *eesti, inglise, soome, 

vene 

Penner, Anneli 
(29.06.2011) 

55655536 anneli(at)penner.ee Tartu eesti, inglise eesti, inglise 

Pihlik, Pilvi 
(07.03.2012) 

53404453 pilvipihlik(at)gmail.com Tartu eesti, inglise *eesti, inglise 

Pihlik, Tiia 
(16.02.2015) 

5175135 tiia.pihlik(at)gmail.com Tartu eesti, inglise, vene eesti, inglise, vene 

Poks, Sandra 
(06.08.2009) 

55921060 sandra.poks(at)mail.ee Tartu eesti, inglise *eesti, inglise 

Prass, Aet 
(28.09.2009) 

5514265 aet.prass(at)gmail.com Tartu eesti, inglise, vene eesti, inglise, vene 

Prass, Kadri Ann 
(03.11.2013) 

58358408 kati.prass@gmail.com Tartu *eesti, inglise, prantsuse Ei soovi korraldada 

Prass, Maria Kristiina 
(25.11.2012) 

55662832 maria.prass(at)gmail.com Tartu eesti, inglise eesti, inglise 

Põltsam, Laura 
(16.06.2010) 

56481696 laura.poltsam(at)gmail.com Tallinn eesti, inglise *eesti, inglise 

Pärnits, Marge 
(17.09.2008) 

5136716 marge(at)mm.ee Tartu *eesti, saksa, inglise eesti, saksa, inglise, vene 

Pärtel-Beljaev, Aili 

 

5119978 bertasaa(at)hot.ee Türi eesti eesti ,inglise 

Ragel, Külli 55633904 kylli.ragel(at)gmail.com Tallinn Ei soovi kirjutada eesti, vene, soome, 

inglise 

Ratas, Leelo 
(19.04.2012) 

5174330 leeloratas(at)gmail.com Harjumaa eesti, inglise, vene, 

soome 

eesti, inglise, vene, 

soome 
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Ratnik-Soosaar, Kristel 56603827 kristel(at)emersonten.com Saue *eesti, vene, saksa, 

inglise 

eesti, inglise, saksa, 

poola, vene, soome 

Raudoja, Kaja 
(12.01.2002) 

5037362 kajaraudoja(at)hotmail.com 

faerie.collies(at)gmail.com 

Tallinn eesti, soome eesti, soome, vene, 

inglise 

Roossaar, Eve 
(11.08.2011) 

5262149 eve.roossaar(at)gmail.com Harjumaa eesti eesti, inglise, vene 

Roossaar, Evon 
(03.03.2012) 

5142528 evon.magi(at)gmail.com Harjumaa *eesti, inglise eesti, inglise 

Rosumovski, Piret 58005604 piret1963(at)gmail.com Tallinn eesti, vene, inglise, 

soome 

Ei soovi korraldada 

Roth, Karin 
(02.04.2009) 

56460236 karin.roth(at)hotmail.com Harjumaa *eesti, inglise eesti, inglise, soome 

Siilmann, Maris 
(23.10.2005) 

56563703 maris(at)dobermann.ee Tallinn eesti, soome, inglise eesti, soome, inglise 

Soosaar, Meelis 

 

53067696 meelis.soosaar(at)mil.ee Saue eesti, inglise *eesti, vene, inglise 

Stankevitš-Melnikova, 

Natalja 
(27.11.2010) 

5018057 natalja@revaldream.ee Raasiku eesti, vene eesti, inglise vene 

Suits, Raili 
(29.11.2009) 

5058166 raili(at)ridonhennet.eu Harjumaa eesti, inglise *eesti, inglise vene, 

soome 

Sügis, Siret 5104100 siret(at)lekk.ee Tartu eesti, vene, soome *eesti, vene, soome, 

inglise 

Šapovalov, Andrei 
(29.03.2014) 

5156958 bagira-dog(at)mail.ru Tallinn vene *vene, eesti, inglise 

Zelobetski, Julija 
(09.02.2014) 

55986124 julijakash(at)gmail.com Tallinn *eesti, inglise, vene  

Timusk, Kairi 
(28.09.2014) 

5265161 kairike21(at)hotmail.com Tallinn eesti, inglise eesti, inglise, vene 

Toose, Aet 56484816 aet(at)mercurial.pri.ee Tallinn / 

Kuressaare 

Ei soovi kirjutada eesti, inglise 

Toovere, Margit 
(22.09.2012) 

53998731 margit.toovere(at)gmail.com Tallinn Ei soovi kirjutada *eesti, inglise, soome, 

vene 
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Torn, Airika 
(05.08.2009) 

56208228 airika.torn(at)hot.ee Tartumaa eesti, inglise eesti, inglise, vene 

Traks, Tiia 
(12.01.2002) 

53484328 tiiatr(at)gmail.com Lääne – 

Virumaa 
eesti, soome, inglise Ei soovi korraldada 

Tõnisson, Jaana 
(29.11.2009) 

58091374 tonissonjaana(at)gmail.com Harjumaa eesti, inglise *eesti, inglise 

Tõnurist, Kerli 
 

53497664 kerli123(at)hotmail.com Tartu eesti *eesti, soome, inglise 

Tõnurist, Maire 
 

5219294 rksk(at)estpak.ee Rakvere eesti, soome, inglise, 

vene 

eesti, soome, inglise, 

vene 

Uspenski, Kristiine 
(24.11.2013) 

56656479 kennelsnowball@gmail.com Haapsalu eesti, inglise eesti, inglise, vene 

Uuetallo, Kaja 
(01.12.2010) 

55528199 uuetallo.k(at)gmail.com Tallinn eesti, inglise, vene eesti, inglise, vene 

Vaher, Liina 
(23.10.2005) 

5076202 liina_vaher(at)hotmail.com Tallinn eesti, soome, inglise eesti, soome, inglise 

Varik-Kilm, Kristina 51979600 krissmade(at)hotmail.com Lääne-

Virumaa 

eesti, saksa, vene eesti, inglise, saksa, vene 

Veiman, Sirje 
(01.04.2012) 

5282337 sirje(at)veiman.ee Rakvere eesti, vene *eesti, vene, inglise 

Vendelin, Elena 
(10.02.2002) 

5079818 jelena.vendelin(at)gmail.com Harjumaa eesti, inglise, vene *eesti, inglise, vene 

Vesik, Liisa 
(01.08.2009) 

56687913 liisa.vesik(at)gmail.com Tartu eesti, inglise *eesti, inglise, vene 

 


