Eesti Maleliidu üldkoosoleku protokoll 14.04.2019.
14.04.2019 algusega 12.00 konverentsisaalis „Bolero“, Sokos Hotel, Viru väljak 4, Tallinn.

Päevakord.
1. Liikmete vastuvõtmine.
2. Juhatuse liikmete tagasi kutsumine.
3. Juhatuse liikmete arvu määramine.
4. Juhatuse liikmete valimine.

Sellise päevakorraga koosoleku korraldamist nõudsid 5 liikmesklubi (Tartu Ülikooli Maleklubi, Viimsi
Maleselts Apones, Võru Maleklubi, Maleklubi Faalanks, Mittetulundusühing Vabaettur) kirjalikult
Eesti Maleliidult 20.03.2019 vastavalt Eesti Maleliidu põhikirja p. 19 ning Mittetulundusühingute
seaduse § 20 lg. 3. Kuna juhatus saatis pärast seda laiali teate, millest võib järeldada, et seda nõuet ei
täideta ning juhatus otsustab üldkoosoleku kokku kutsumise oma suvast lähtudes, kutsusid
nimetatud 5 EML liiget vastavalt EML põhikirja p. 19 ning Mittetulundusühingute seaduse § 20 lg. 4
üldkoosoleku 29.03.2019 ise kokku. Koosoleku kokku kutsumise alust koosolekul ei vaidlustatud.

Osalejad:
Nr. Klubi

Reg. kood

Esindaja

Delegaat

1

80003125

Tallinna Maleklubi

Ants Prii

Esindamise
alus
Volikiri

80020212

Tallinna Maleklubi

Ants Prii

Volikiri

80020264
80027929
80032221
80050207

Tallinna Maleklubi
Tallinna Maleklubi
Enno Arulaid
Tallinna Maleklubi

Ants Prii
Ants Prii
Enno Arulaid
Ants Prii

Volikiri
Volikiri
Põhikiri
Volikiri

80054323
80057178

MTÜ Vabaettur
Tallinna Maleklubi

Igor Krupenski
Ants Prii

Volikiri
Volikiri

80068087

Andres Karba

Andres Karba

Volikiri

80072315
80072500
80073616
80074277
80082561

Maleklubi Faalanks
Margus Sööt
Juhan Viik
Tallinna Maleklubi
Tallinna Maleklubi

Toomas Valgmäe
Margus Sööt
Juhan Viik
Ants Prii
Ants Prii

Volikiri
Põhikiri
Volikiri
Volikiri
Volikiri

80084330

Tartu Spordiselts Kalev

Andres Karba

Volikiri

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Narva Maleklubi
Kaissa
Male - ja Spordiklubi
"Kasmar"
Saaremaa Maleklubi
Rapla Maleklubi
Saku Maleklubi
Sillamäe Spordiklubi
"Kalev"
Spordiklubi Diagonaal
Järva Noorte
Maleklubi
Spordiselts Tartu
Kalev
Valga Maleklubi
Võru Maleklubi
Surju valla spordiklubi
Keila Maleklubi
Kohtla-Järve
Spordiselts Kalev
Põlva Male-Kabeklubi

16

Spordiklubi "RevalSport"

80092565

Tallinna Maleklubi

17
18

Pärnu Maleklubi
Viljandi Maleklubi CC
Fellin
Spordiklubi Pärnumaa
Maleklubi
Kadrioru Maleklubi
MTÜ Vabaettur
Tõnu Truusi
Malekoolkond

80095011
80104825

Maleklubi Avesta
Tartu Ülikooli
Maleklubi
Spordiklubi Maletäht
Maleklubi Email Klubi
Rakvere Maleklubi
Kohila Spordiklubi
Tallinna Maleklubi
Spordiklubi Valge
Ratsu
Kaido Külaotsa
Malekool
Saue Male-Kabeklubi
Maleklubi Lootus
Paul Kerese nimeline
Nõmme MK
Paide Maleklubi
MTÜ Maleklubi Chess
Continent
Viimsi Maleselts
Apones
Mustamäe Ratsu
Klubi
Malekool 64
Maleklubi Faalanks
Maleklubi Areng
MTÜ MK Kuningas
MTÜ Kaksikodad
Spordiklubi Vanad
Olümpiaalad
Spordiklubi "Illi"
Valgamaa maleklubi
"Helme"

19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Volikiri

Tallinna Maleklubi
Maleklubi Faalanks

Ants Prii (ka
juhatuse liige Aldur
Partasjuk viibis osa
koosoleku ajal
kohal).
Ants Prii
Toomas Valgmäe

80104995

Tallinna Maleklubi

Ants Prii

Volikiri

80106669
80114551
80132454

Roman Ježov
Igor Krupenski
Jüri Abozenko

Volikiri
Põhikiri
Põhikiri

80152652
80155449

Spordiklubi Diagonaal
Kristjan Sander

Roman Ježov
Igor Krupenski
Jüri Abozenko (ka
juhatuse liige Tõnu
Truus viibis kogu
koosoleku ajal
kohal).
Igor Krupenski
Kristjan Sander

80158366
80168297
80170182
80192278
80192404
80204461

Spordiklubi Diagonaal
Tallinna Maleklubi
Sander Liivak
Margit Brokko
Ants Prii
Tallinna Maleklubi

Igor Krupenski
Ants Prii
Sander Liivak
Margit Brokko
Ants Prii
Ants Prii

Volikiri
Volikiri
Põhikiri
Volikiri
Volikiri
Volikiri

80220313

Maleklubi Faalanks

Toomas Valgmäe

Volikiri

80233712
80258468
80298812

Karel Uurits
Tallinna Maleklubi
Tallinna Maleklubi

Karel Uurits
Ants Prii
Ants Prii

Põhikiri
Volikiri
Volikiri

80300242
80320492

Mihkel Vohla
Tallinna Maleklubi

Mihkel Vohla
Ants Prii

Põhikiri
Volikiri

80328466

Margus Sööt

Margus Sööt

Põhikiri

80336949

Tatjana Fomina

Tatjana Fomina

Põhikiri

80339043
80360669
80378362
80401641
80545280
80179467

MTÜ Vabaettur
Toomas Valgmäe
Maleklubi Faalanks
Viimsi Maleselts Apones
Tallinna Maleklubi
Maleklubi Faalanks

Igor Krupenski
Toomas Valgmäe
Toomas Valgmäe
Margus Sööt
Ants Prii
Toomas Valgmäe

Volikiri
Põhikiri
Volikiri
Volikiri
Volikiri
Volikiri

80139077
80084695

Ants Prii
Tartu Ülikooli Maleklubi

Ants Prii
Kristjan Sander

Põhikiri
Volikiri

Volikiri
Volikiri

Volikiri
Põhikiri

47
48
49
50

Paul Kerese Maleklubi
Kose Male-Kabeklubi
Paikuse Maleselts
"Caissa"
Tallinna
Tehnikaülikooli
Spordiklubi

80056026
80412863
80058829

Maleklubi Faalanks
Tõnu Kalvet
Maleklubi Faalanks

Toomas Valgmäe
Tõnu Kalvet
Toomas Valgmäe

Volikiri
Põhikiri
Volikiri

80011466

MTÜ Vabaettur

Igor Krupenski

Volikiri

Märkused esindusõiguse kohta.
Kose Male-Kabeklubi, Paikuse Maleselts „Caissa“, Tallinna Tehnikaülikooli Spordiklubi ja Paul Kerese
Maleklubi liikmelisuse üle hääletas üldkoosolek 1. päevakorrapunktis. Nad osalesid hääletustel pärast
nende liikmeksvõtmise otsustamist üldkoosolekul. Juhuks, kui nende osalemine vaidlustatakse, lepiti
kokku, et nende poolt antud hääled fikseeritakse eraldi.
Tartu Ülikooli Maleklubi ja Eesti Maleliidu kohtuvaidluses sõlmitud kompromissi kohaselt
(kohtumäärus tsiviilasjas 2-13-38432 tehtud 22.11.2013, käesolevale protokollile lisatud) „MTÜ Eesti
Maleliit paneb oma kodulehele aadressil www.maleliit.ee üles MTÜ Eesti Maleliit liikmete nimekirja“.
Eesti Maleliit on selle nõude täitmiseks oma koduleheküljele lisanud lingi Eesti Maleliidu leheküljele
Eesti Spordiregistris, kus on EML liikmete nimekiri
https://www.spordiregister.ee/et/organisatsioon/4013/eesti_maleliit . Koosoleku alguseks ei
sisaldunud selles Kohila Spordiklubi. Eesti Maleliidu juhatuse nimel saatis Hendrik Olde 12.04.2019
kell 19:47 välja kirja, mille lisas oli 11.04.2019 kuupäevaga juhatuse istungi protokoll, mille Hendrik
Olde oli digitaalselt allkirjastanud 12.04.2019 kell 18:00 ja millest puudusid ülejäänud kahe juhatuse
liikmete allkirjad, kes koosolekul väidetavalt osalesid (protokollile lisatud). Selle järgi võeti Kohila
Spordiklubi samal juhatuse koosolekul EML liikmeks ning Paul Kerese Maleklubi arvati EML
liikmeskonnast välja. Juhuks, kui Kohila Spordiklubi osalemine vaidlustatakse, lepiti kokku, et selle
poolt antud hääled fikseeritakse eraldi.
Kõigi osalejate digitaalselt allkirjastatud volikirjade originaalid või volikirjade koopiad, kui volikiri
esitati paberil, on käesolevale protokollile lisatud välja arvatud Ants Prii poolt esitatud digitaalselt
allkirjastatud volikirjad. Ants Prii lubas koosolekul saata nende originaalid protokollijale, kuid e-kirjas
15.04.2019 keeldus sellest. Paberil volikirjade originaalidega saab tutvuda Eesti Maleliidu juhatuses.
Koosolekul olid esindatud kõik Eesti Maleliidu liikmed.

Koosoleku käik.
Koosoleku lindistusega on võimalik tutvuda Eesti Maleliidu juhatuses. Lindistuselt puuduvad
tehnilistel põhjustel kõige esimesed protseduurilised küsimused, mis on protokollitud protokollija
märkmete järgi.

Koosoleku rakendamine.
Enne koosoleku päevakorra juurde minemist esitati rida sõnavõtte ja küsimusi kui protseduurilisi.

Aldur Partasjuk (külaline): Protseduuriline sõnavõtt. Koosoleku päevakorras ei ole koosoleku
juhataja valimist ja seetõttu ei saa koosolekut läbi viia. Teen ettepaneku leida kahe poole vahel ühine
nimetaja, mis neid ühendaks ja inimlik lahendus. Kui juhatuse esimehega ei olda rahul, siis miks ei ole
nõukogu juhatuse esimeest tagasi kutsunud?
Koort: Põhikirja järgi juhatab koosolekut president, kui koosolek ei otsusta teisiti.
Ervin Liebert ja Ants Prii on auväärt inimesed, aga nõukogu ei näinud võimalust nimetada neid
juhatuse esimeheks. Praegune olukord [lindistuse algus] on, see on minu arvamus, kujunenud ühe
üksikinimese ümber.
Minu ettepanek on olnud juba mitu aastat ja juba tükk aega see, et seda juhtimist teha
laiapõhjalisemaks. Siit ma võib-olla kiirelt korraks hüppan natuke kaugemale, et kuidas ma ise olen
mõtestanud Maleliidu presidendi tööd. Tänase põhikirja järgi ja nii nagu see on senimaani töötanud,
juhatus teeb igapäevast tööd, kui Maleliit kirjutab projekte, aitab läbi viia turniire erinevates
linnades-valdades. Maleliidu president ja nõukogu peaks olema need, kes toetavad juhatust selles
töös, aitavad leida sponsoreid (siin kindlasti minu kohta palju negatiivset olete kuulnud). aga
sponsorite otsimine toimib samuti pigem heas õhkkonnas, nagu ka mina täna oma vabast tahtest ja
vabast ajast, et kui ma midagi saan anda, siis ma ilmtingimata ei taha vastu raha, vaid positiivset
emotsiooni.
Ja korraks põhikirja juurde, juhtimisstruktuuri juurde. Ka FIDE-s on olnud tükk aega üks juht, keda ma
isiklikult ka tunnen, Kirsan Iljumžinov, kes on juhtinud aastakümneid. Ja tema ümber on samuti hulk
inimesi, kellega ta saab siiamaani läbi, kellega ta ei saa läbi, kes on läinud tülli. Tõsi on see, et mõne
aja pärast inimesed lähevad tülli, lepivad ära, ega midagi pole igavest maailmas. Aga FIDE praegune
president kutsus mind paar kuud tagasi FIDE strateegiakomisjoni liikmeks, kus on kuus inimest üle
maailma, ja koosolekul käies Lausanne’is eelmine nädalavahetus, kus FIDE president andis väga
konkreetse suunise: nendele kuuele inimesele, kellest üks olin mina, ütles: „Kirjutage FIDE uus
põhikiri.“ Kirjutage uus põhikiri, mis oleks demokraatlikum, laiapõhjalisema juhtimisstiiliga, kus juba
eos konflikte oleks vähem sisse kirjutatud. Ja seda ma olen ka öelnud tänasele juhatusele ja meie
nõukogu liikmetele, et minu arust tänane EML põhikiri vajaks modifitseerimist. See on jäänud ajale
jalgu. Olen selle poolt, et oleks vähem konflikte, saaksime omavahel paremini läbi. Selge see, et iga
klubi ajab oma asja, aga üheskoos Maleliidu lipu all käiksime me maleolümpial, esindaksime Eesti
riiki. Ma arvan, et selles osas ma suudaksin seda vastutust teie ees kanda, kui te niimoodi otsustate,
aga see pole täna päevakorra teema.
Ants Prii: President andis selles suhtes selgituse, aga ma siiski eelmist sõnavõtjat toetan, koosolekul
ei ole protseduurireegleid, see tekitab segaduse, kuidas sõna võetakse, kuidas hääletatakse. Seetõttu

on üldkoosolekut võimatu juhtida ja see tegelikkuses on otsustusvõimetu. Kui ettekandjal on
sõnavõtt, siis ettekandjal tuleb lasta lõpuni rääkida, ei segata vahele.
Margus Sööt: Viimsi Maleseltsi poolt selline kommentaar, et meil on täna tegelikult siin koosolekul,
paranda mind, Kristjan Sander, kui ma eksin, aga meil on sajaprotsendiline klubide kohalolek. Täna
on ilmselt see koht, kus on kõige õigem neid asju arutada ja otsustada – et kuna siis veel? Kui siin
tehakse etteheiteid põhikirja alusel kirjas olevatele asjadele, siis kuhu me sellega jõuame? Meil on
täna sajaprotsendiline kvoorum, me saame täna kõik otsused teha ja ilusti omavahel räägitud ja
arutatud asjad.
Koort: Pigem olen ka nõus sellega. Kui meil tõesti on 100%, ma ei teadnud, aga on vist, siis suur tänu
teile kõigile. Kindlasti olen nõus, et tuleb rääkida asjadest, ma olen alati avatud, ma ei ole mitte
ühtegi telefonikõnet ega meili jätnud vastamata, mis on seoses sellega tulnud, et maleasju paremini
teha, olen leidnud aega erinevateks kohtumisteks. Täna on siis see hetk käes, et välja on kuulutatud
koosolek (ega mina ei kutsunud, mind kutsuti siia samamoodi kui juhatust), et saaks olukorrast
kuidagi välja, saaks edasi minna. Need konfliktid, mida te kõik teate, me võime neist pikalt rääkida,
me võime ka avada mingi debati koosoleku järel, aga ma täna arvan, et mõtleme seda, kuidas saaks
üheskoos edasi. Jätame mured eilsesse päeva ja läheks rõõmudega üheskoos edasi, ükskõik mis
moodi. Kindlasti tuleb üksteist toetada, aga leida kogu aeg selliseid variante spordimaailmas, ka
juriidilisi, kuidas üksteisele ära teha, võib-olla ei ole see koht. Ma olen suhelnud päris palju
olümpiakomitee esindajatega. Jüri Tamm, kes tunneb male vastu huvi, ja kellega me saame päris tihti
kokku, on andnud tagasisidet, et ka olümpiakomitee näeb, et võiks olla juhtimine läbipaistvam,
sõbralikum. Eelmine kord ma tegin pika ettekande, mida juhatuse esimees mul ei lubanud näidata
ekraani peale, aga nii palju kui nägite minu arvutiekraani pealt, et mis olid minu mõtted, Aga täna ei
ole see koht, kus mina oma mõtteid räägin ja olulised on teie mõtted ja teie tahe, kuidas edasi minna,
minna ühise meeskonnana, unustada konfliktid ära ja otsida lepitust.
Partasjuk: Te räägite nõukogust. Eesti Vabariigi seadusandluses on nõukogul tohutu suur võim.
Maleliidu liikmesklubid on andnud teile õiguse sekkuda, Maleliidu koosoleku vaheajal teha otsuseid,
mis puudutavad Maleliitu. See on tohutu suur õigus, te ei ole täna seda kasutanud.
Koort: Väidan vastu, et meie põhikiri, mis on kinnitatud teie kõikide poolt, annab väga vähe õigusi
nõukogule. Toon teile näite. Nõukogu otsustab ja suunab juhatust tema tegevuses. Nõukogu võttis
ühehäälselt vastu otsuse, kes esindab Eestit eelmise aasta maleolümpial Batumis. Kõik nõukogu
liikmed kirjutasid sinna alla, juhatus ei täitnud seda otsust. Täna ma olen FIDE-s nende inimestega
ühe laua taga, kes otsustamise juures olid, ja ma kuulen tagasisidet ja ma ütlen teile ausalt, head
maleklubide esindajad, et see ei ole positiivne, mis räägitakse.
Maleliidu nõukogu esimehena on mul pigem see roll, et teid panna mõtlema, kuidas üheskoos
koostööd teha. Mina ei saa kirjutada alla lepingutele, mul ei ole seda õigust. Ma ei saa panga
väljavõtet küsida. Ma küsisin panga väljavõtet juhatuse käest, pool aastat ootasin peaaegu, kuni ma
sain panga väljavõtte. Täna on mul küsimus juhatusele, et kuhu on see raha läinud, aga ma ei saa
sellele vastust. Ma võin minna sellega kohtusse, ma võin vaielda, aga andke andeks, see ei ole minu
huvi käia kogu aeg läbi kohtute juhatusel kannul.
Partasjuk: Tekib dialoog, aga ma ütlen veelkord: Ma ei saa sellest aru, kuidas juhatuse esimees saab
teile öelda, et teile ei näita. Ma ei saa sellest aru. Te kutsute ta tagasi ja ongi kogu lugu.
Koort: Põhikirja järgi võite põhikirja võtta ise ette ja vaadata, kahjuks seda õigust ei ole.
Partasjuk: Mina saan aru, et juhatuse esimehe valib nõukogu. Saan ma valesti aru?

Koort: Eks ma olen ka selle kahe aasta jooksul ise ka õppinud. Kui ma rohkem sisse elasin, teiega
paljudega suhtlesin, pärats seda ma kutsusin eelmise aasta kevadel kokku eelmised Maleliidu
presidendid, alates Arvo Sarapuust, Andres Taimla, Andrei Korobeinik, Kristel Meos, istusime koos
mitu tundi, ja selle koosoleku tulemusena me tegime ka väikese memo, ma palusin Hendrikul panna
selle koduleheküljele üles, juhatuse esimehel, kahjuks ta ei leidnud aega nagu ta mulle väitis.
Koosoleku sisu oli see, et probleemid, mida minule on räägitud, need on olnud aastakümneid. See
andis mulle tunnet, et otseselt ei ole Ken Koort see, kes on neid probleeme tekitanud. Ka inimesena,
ma ei ole konfliktne inimene. Vastus teisele küsimusele, eelmine sügis olümpiakomitee korraldas
sporialaliitude juhtidele ehk siis presidentidele koolituse. Ma panin ka ennast kirja ja käisin koolitusel,
see oli kolm päeva, kus oli hea võimalus teiste alaliidu juhtidega olla ühes ruumis nagu teiega praegu.
Ja justnimelt neid küsimusi küsisin, kuidas on teil põhikiri tehtud, kuidas on juhtimisstruktuur
korraldatud. Ja vastus on see, et täna näib mulle, et meie juhtimine on mitmetasandiline. On
üldkogu, mis on kõige ülim võim, siis on meil nõukogu, mille tiivad on kärbitud, ja siis on juhatus.
Üldkogu võiks valida organi, kus on 7-10 liiget, nemad valivad omakeskis esimehe, kes esindab
Maleliitu ka väljaspool vabariiki ja tegevjuht võetakse tööle konkursiga. Avalik konkurss, teie seas on
palju häid inimesi, kes võiksid seda kohta täita. See ei pea ilmtingimata olema nõukogu liige, juhatuse
liige – see võib olla, aga ei pea olema. Ja siis anda õigus sellele kollegiaalsele organile, pole vaja iga
asja pärast kutsuda üldkoosolekut kokku, vaatab see juhatus või nõukogu, et kui ei sobi, lõpetatakse
tööleping ja tehakse uus konkurss. Selle nimel ma olen nõus teie kõrval olema, et selliseks võiks
juhtimine muutuda. See teiste kolleegide arvates, kus need samad küsimused on olnud, peaks
minimeerima riske, vältima konflikte eos. Kahjuks ei ole see tänase päevakorra teema, et põhikirja
muuta, aga tulevikus kindlasti ma kutsuks kokku avaliku läbipaistva töögrupi, kus te võiks kõik
osaleda ja arutame, et uus põhikiri saaks selline, mis teile kõigile sobib. Et ei oleks peidetud nüansse
ja et ka nõukogu liikmetel täna oleks mingisugune voli. Mina olen aru saanud, et ega minu voli, peale
selle, et ma saan regulaarselt teie ees käia ja juhatada koosolekut, on üsna piiratud.
Kristjan Sander: Kristjan Sander minu nimi, korralduslik vastus siis härra Partasjuki küsimusele. Jah,
tõepoolest juhatuse esimehe nimetab nõukogu, aga juhatuse esimehe nimetab nõukogu juhatuse
liikmete hulgast, kelle valib üldkoosolek. Ja seda ka härra president eelmises sõnavõtus ütles, et
hoolimata sellest, et Ervin Liebertit ja Ants Priid peetakse väga lugupeetud inimesteks, nõukogu ei
näinud, et kui emb-kumb neist nimetada juhatuse esimeheks, et see kuidagi olukorda parendaks. See
oli vastus. Et põhimõtteliselt nõukogu ei ole oma valikutes vaba juhatuse esimehe nimetamisel.
Partasjuk: On ju vaba, sa ise ütlesid.
Sander: Ei ole vaba, ta saab valida ainult nende hulgast, keda üldkoosolek on valinud juhatuse
liikmeteks.
Koort: Tegevjuhi võiks valida teistmoodi, teha temaga tööleping. Ma olen küsinud samamoodi
korduvalt, kus on tänase juhatuse esimehe tööleping, minuni seda jõudnud pole. On ka tõstatatud
küsimusi, et peaks langetama palka, mina selle poolt oma kätt praegu ei tõsta. Olukorra otsustab ikka
üldkoosolek, mismoodi saab juhatusega.
Partasjuk: Kas juhatuse esimehega pole mingit lepingut?
Koort: On leping, juhatuse esimehe leping.
Kindlasti on asju, mida saab teha paremini, mina ei tahaks kellegi peale näidata näpuga, vaid kutsun
teid üles, et valime juhatuse, mis toimib, valime juhatuse, kellega me saame igapäevaselt suhelda,
rääkida, koos istuda, mõelda. Ja kindlasti on küsimused mitte ainult seoses põhikirjaga, vaid juhatus
korraldab ka üritusi. Ma ei kahtle, et see seltskond, kes siin saalis täna on, töötaks koos ja me

näitame, et Eesti on väga tugev maleriik, heade organiseerimisvõimetega maleriik, et me ei pea
kunagi millegipärast häbi tundma.
Kahe aasta jooksul, mis mina olen Eesti Maleliidu president olnud, on meil käinud külas kaks korda
FIDE president, mis tähendab, et me oleme heas kirjas. Samuti eelmisel maleolümpial valiti mind ka
Balti tsooni presidendiks, mille andis mulle edasi Aris Ozolins, Läti president, samuti minu
eestvedamisel jätkuvad Balti tsooniturniirid, selle rahastuse olen ma samuti leidnud. Selliste asjadega
ma olen tegelenud. Kahjuks on olnud kordi, kus ma olen palunud, et minu tegemisi kajastataks
Maleliidu veebis, aga kui seda pole tehtud, siis ma ei pea vajalikuks, et ma pean ennast tõestama, et
ma olen heade kavatsustega teie ees, mitte et otsida siin konflikti.
Loeme siis ette päevakorra, mis on välja saadetud. See koosolek on erakorraline, on neli punkti:
liikmete vastu võtmine, juhatuse liikmete tagasi kutsumine, juhatuse liikmete arvu määramine uues
juhatuses, juhatuse liikmete valimine. Ülejäänud mitteametliku diskussiooni, mida ma hea meelega
jätkaksin, teeksime pärast koosolekut ja ma oleksin nõus veel paar tundi olema ja rääkima.
Partasjuk: Mul on päevakorra kohta veel üks küsimus. Kas need liikmed, keda te tahate vastu võtta,
on avaldanud soovi ka juhatusele, esitanud liikmeks astumise taotluse? Põhikiri näeb ette, et liikmeks
võtab vastu juhatus. Täna toote kogu selle probleemi üldkogu ette, mis on selle põhjus?
Koort: Uute klubide liikmeks vastu võtmine, nagu põhikirjast võib lugeda, on ülimalt üldkoosoleku
pädevuses. Ma saan aru, et kuna täna on enamus kohal, saab seda küsimust arutada.
Kui eelmine kord koosolek oli, kus oli minu pikem ettekanne, siis ma mainisin, et ma leian, et Eesti
maleklubide arv Eesti Maleliidus võiks olla 60. Ma peaksin seda realistlikuks, selle nimel ma oleksin
nõus töötama, et aidata uutel klubidel tekkida. Eelmise aasta septembris, kui oli nõukogu ja juhatuse
ühine koosolek, siis nõukogu esimehena ma juhatusele ka ütlesin, et kolm avaldust on sees. Ma
palusin kiiremas korras neid avaldusi menetleda, juhatus tegi seda täpselt niimoodi, nagu on
seaduses ette antud võimalus, et kolme kuu lõppedes keeldus ja mitte varem küsides neilt klubidelt
lisadokumente või midagi muud. Minu arvates Maleliidus või spordialaliidus see ei ole normaalne
suhtumine, pigem peaks tegelema selliste asjadega kiiresti. Kui keegi tahab tulla punti, midagi meiega
üheskoos teha, siis peaksime selle otsustama. Kuna sellega on viivitatud, ja seda ei ole tehtud esimest
korda, enne mind ma olen kuulnud ka pikematest vaidlustest, täna ma pigem pooldan seda, et kui
üldkoosolek on otsustusvõimeline nagu ta täna on, siis otsustab, kas me tahame laiendada, kas me
tahame uusi klubisid Maleliidu liikmeks.
Sander: Põhikirja p. 12 lg. 4: „Kui Liidu juhatus keeldub taotlejat liikmeks võtmast, võib taotleja
nõuda, et tema liikmeks vastu võtmine otsustataks Liidu üldkoosolekul.“ See praegu toimubki. Nende
esindajad on ka siin praegu.
Koort: Pigem sõbralikult, tehke rohkem reklaami, et klubisid tuleks juurde ja meie kõlapind oleks
laiem.
Prii: Mul on vastuväide, et uute liikmete vastu võtmine on Eesti Maleliidu juhatuse pädevuses.
Koort: Kas te lindistate või mis te vajutate?
Prii: Enda.
Koort: Selge, siiski on alati viisakas öelda, et kui te lindistate, et kõik teavad.
Sander: Mina lindistan, palun võtke teatavaks.

Tõnu Truus: Pädevusest. Me teame, et juhatuses üks liige astus tagasi, 31. jaanuaril lubas tagasi
astuda, oktoobris koosolekul. Ja ma arvan, et üldkoosolek võib võtta vastu otsuse, et võtta uusi
soovijaid liikmeks vastu, sest senine juhatus on, nagu me teame, ebaausalt asja ajanud.
Prii: Ma ütleks niimoodi ebaausate võtete kohta, et aruanded on audiitor auditeerinud, tema
hinnangul tema ei leidnud vigu [lause lõpp ei kosta].
Koort: Ma saan aru, et rohkem küsimusi ega kommentaare ei ole ja me saame minna
päevakorrapunktidega edasi, heast tahtest, jõuda resultaadini.
Igaks juhuks küsin, kas keegi on täna siin selle vastu, et tänast erakorralist üldkoosolekut juhatan
mina?
Prii: Mind huvitab tänasest koosolekust osavõtjate arv, sest tänase seisuga on Eesti Maleliidu liikmeid
46, aga ma nägin registreerimislehel 50.
Sander: Jaa, 50 on küll, aga need ei ole kõik praegu selle koosoleku hääleõiguslikud osalejad. Ma
panin siia juurde ka need, kes taotlevad oma liikmelisuse küsimuse lahendamist, sellepärast, et
nende esindajad on kohal, esitavad taotlusi, eks ole. Mis alusel esindavad ja nii edasi, sama moodi on
kirja pandud kui koosolekul osalejad.
Koort: Härra Truusile vastuseks, see 31. jaanuari asi, me peame ikkagi hääletama, seda ei saa kohe
niimoodi otsuseks pöörata, lähme ikka hääletamisega edasi.
Kuna vastu keegi ei olnud, siis ma juhatan seda koosolekut, ja püüan seda teha siis võimalikult
erapooletult.
Prii: Kas päevakord kinnitatakse ka hääletusel?
Sööt: Päevakord on kõigile liikmesklubidele eelnevalt välja saadetud, see ei eelda, et koosolekul on
seda vaja kinnitada.
Partasjuk: Härra president, ma soovitan teil panna protseduurilised reeglid selle päevakorra sisse, kui
te tahate neid asju teha korrektselt. Täna, ma väidan, antud hetkel see koosolek pole korrektne. Ma
heast tahtest räägin.
Koort: Protseduuridega te peate silmas…?
Partasjuk: Kuidas koosoleku juhataja valitakse, kuidas hääletused on, kuidas sõnavõtud on, nii edasi.
Täna välja saadetud päevakorra punktides on neli päevakorrapunkti, rohkem ma seal ei näe. On nii?
Proovige enda jaoks selgeks teha, et ei tekiks probleeme, ma sellepärast räägin. Mina ei vali poolt,
ma proovin teile nagu nõu anda.
Prii: Ma siiski päevakorra osas nõuan salajast hääletust.
Sander: Me võime päevakorda hääletada, palju me soovime, aga koosolek põhimõtteliselt ei saa seda
päevakorda tagasi lükata, sellepärast, et mittetulundusühingute seadus anna 1/10
mittetulundusühingu liikmetest õiguse nõuda erakorralise üldkoosoleku korraldamist nende poolt
määratud päevakorraga. See on nende seaduslik õigus. Mina esindan ka üht neist viiest klubist, kes
seda nõudis, ja koosolek põhimõtteliselt ei saa keelduda nende punktide menetlemisest, see oleks
ebaseaduslik.
Koort: Ma paluksin ka koosolekut protokollida, ma saan aru, et sa juba teed seda?
Sander: Teen jah.

Koort: Kas on keegi sellele vastu?
Prii: Ma palun, et minu ettepanek protokollitaks.
Koort: Jah. Ma tuletan meelde, et koosolekut juhatan ma täpselt samamoodi nagu ma olen
juhatanud varasemaid koosolekuid, pidades silmas avamikrofoni, et kõigile anda sõna võrdselt. Ja
eelmist koosolekut samuti juhtisin, eelmisel koosolekul oli kohal ka notar ja pretensioone koosoleku
juhtimise osas ei olnud.

1. Liikmete vastuvõtmine.
Koort: Esimene punkt, uute liikmete vastu võtmine, mis on jäänud tegemata. Palun, millised on
avaldused?
Sander: Siin on neli, kolm pluss üks nii-öelda. Kolm liiget, kelle puhul on keeldunud juhatus neid vastu
võtmast ja kes siis pöörduvad üldkoosoleku poole. Nende esindajad on siin praegu kohal. Need on siis
Kose Male-Kabeklubi, keda esindab Tõnu Kalvet, Paikuse Maleselts „Caissa“, keda esindab volituse
alusel Toomas Valgmäe, ja Tallinna Tehnikaülikooli Spordiklubi, keda esindab volituse alusel Igor
Krupenski. Kas nemad siis avaldavad sellist soovi, et koosolek arutaks nende vastuvõtmise küsimust?
Tõnu Kalvet: Ma tutvustaks siis Kose Male-Kabeklubi. Kose Male-Kabeklubi sai asutatud ametlikult
2017. aasta veebruaris, klubi on praeguseks üle 2 aasta vana. Mul alguses oli plaan, et kohe ei tee
avaldust Maleliitu astumiseks, enne tuleb midagi nagu näidata, tulemusi näidata. Sest teame ju, et on
selliseid maleklubisid, kes on Maleliidu liikmed, aga on olemas ainult paberil, nad ei tee midagi. Ja siis
saigi poolteist aastat pühendatud sellele, et oleks tegusid, mida välja käia.
Korraldasime 2017. aastal Kose esimese malefestivali, minu teada Kose valla ajaloos kunagi pole
sellist malevõistlust korraldatud. Viimasel kolmel aastal Kose Male-Kabeklubi on edukalt mänginud
Harjumaa meistrivõistlustel. On tuldud medalile nii võistkondlikult, kolmandat aastat järjest, kui ka
individuaalselt. Ja Harjumaa meistrivõistluste korraldamise Kose Male-Kabeklubi võttis oma kätte. Kui
2017. aastal Soome riik tähistas oma 100. aastapäeva, siis korraldati Soome Spordiinstituudis
soomeugri malefestival. Eestlaste 25-liikmelisest koondisest oli 3 mängijat Kose Male-Kabeklubist. Kui
arvestada, et klubi loodi sisuliselt tühja koha peale, aga hakkas kiiresti arenema, siis ei ole väga paha
saavutus.
Siis kui oli, mida välja käia, tegingi avalduse eelmise aasta oktoobris Maleliidu juhatusele. Mäletan
hästi, kuidas Ken Koort tookord oma kõnes ütles, et tema eesmärk on Eesti Maleliidu liikmeskond viia
60 liikmeni ja ma mõtlesin loomulikult, et tuleb toetada ja mitte fiktiivselt, vaid selise klubiga, kes
tõesti on midagi teinud. Tegin avalduse ja minu üllatuseks selle menetlemine võttis juhatusel aega
kolm kuud. See paneb küsima, et kas juhatus ei ole töövõimeline, et nii lihtsa asja menetlemine võtab
aega kolm kuud. Kui avastati mingid vead, miks ei võinud seda varem teatada?
Muidugi üks etteheide, mis tehti, oli selline, et seda ei saagi teisiti lahendada kui uue juhatuse
koosolekul. Nimelt seal pandi Kose Male-Kabeklubile pahaks seda, et Kose Male-Kabeklubi on
ajalehes „Eesti Maleelu“, mida välja annab, kritiseerinud, arvustanud Eesti Maleliitu ja teinud slelega
malele kahju. Ma leian vastupidi, et kui on üks maleklubi, mis annab välja kogu eesti keeleruumi
ainsat malelehte, siis ei tule teda mitte halvustada, mitte tülitada, vaid tuleb koostööd teha. Aga
Maleliidu senine juhatus on suhtunud pehmelt öeldes tõrjuvalt, et mitte öelda hullemini.
Ma leian, et Kose Male-Kabeklubi on töötanud ja tal on, mida pakkuda Eesti maleüldsusele ja
seepärast oleks tore, kui te soostuksite meie klubi vastu võtma. Üks asi veel, mis eristab Kose Male-

Kabeklubi teistest klubidest enamikust, on see, et mina olen meie maleklubis ainuke, kes on ka mõne
teise maleklubi liige. Teisedk Kose Male-Kabeklubi liikmed on kõik Koselt, nad ei ole kuskilt mujalt ja
ma saan aru, et see on meie poliitika, et kasvatada kohalikku kaadrit. Me ei hakka võõrleegionäre
meelitama kuskilt mujalt, vaid kasvatame oma kaadrit. Tulgu see meile kasvõi kahjuks Eesti MV-l või
Harjumaa MV-l. Püüame oma jõududega toime tulla.
Tähtis fakt on ka see, et üks liikmetest on valla kõige edukam malejuht või maleõpetaja Jaan Urgas.
Tema juhendada on Kose vallas vähemalt 70 õpilast. Ta käib ühest õppeasutusest teise, koolides,
lasteaedades, nii et meil on olemas ka see püramiidi kõige alumine osa. Sellega praegu lõpetan, aitäh,
et ära kuulasite ja palun vastu võtta.
Koort: Suur aitäh, kas on küsimusi kellelgi?
Prii: Ma jään selle juurde, et juhatuse pädevus on uute liikmete vastu võtmine. Kose Male-Kabeklubi
dokumentides oli puudusi, mille tõttu otsustati mitte vastu võtta. Samas oli ka kohtuasi, kohus lükkas
klubi kaebuse tagasi.
Villu Otsmann (nõukogu liige): Kohus ütleb, et üldkoosolek otsustab.
Koort: Seega sain mina aru, et kuna juhatuse otsust klubi ei aktsepteeri, siis pöördubki kõrgema
organi poole, üldkoosoleku poole, ja üldkoosolek saab seda otsustada. Enda poolt, tõesti ma tunnen
Kalvetit paar aastat ja oma Soome kolleegiga suheldes on ta kindlasti teinud meie põhjanaabrite
juures ära suure töö, et Eesti malet tutvustada. Üritus, kus me koos käisime, Soome 100.
aastapäevaks tehtud soomeugri rahvaste malevõistlust, selle kohta ma lubasin tol hetkel, et me
teeme järgmine kord veel. Kahjuks ei saanud sellega mina või meie eelmine aasta hakkama, aga nüüd
ma võin öelda, et ma leidsin sponsori ja FIDE tuleb appi ja saame selle ürituse teha Eestis.
Prii: Vastuväide Villu Otsmannile, kohus ei ütelnud seda, et seda otsustab Eesti Maleliidu
üldkoosolek.
Sööt: Kui mu mälu mind ei peta, võime vaadata mingisuguseid varasemaid üldkoosolekute otsuseid,
aga varem on ka niisugused teemad olnud koosoleku päevakorras.
Sander: Härra Ants Prii, te ütlesite, et selle klubi dokumendid esitati juhatusele, juhatus leidis neis
mingisuguseid vigu. Samas me kuuleme, et härra Tõnu Kalvet ütleb, et tema taotlust menetleti kolm
kuud. Küsimus on selline, et kõikvõimalikes normaalsetes minu arvates, hea asjaajamisega
organisatsioonides, kui esitatakse dokumendid, milles on mingisuguseid vigu, kaasa arvatud näiteks
kohtus, siis määratakse vigade kõrvaldamiseks tähtaeg. Tõnu Kalvet näiteks esitab taotluse,
vaadatakse see kahe nädalaga läbi, leitakse viga, antakse talle nädal aega tähtaeg vigade
parandamiseks. Miks juhatus seda ei teinud?
Koort: Läheb diskussiooniks. Kuna koosoleku pädevuses see küsimus on, lähme sellega edasi. Igor,
palun.
Igor Krupenski: Minu nimi on Igor Krupenski, ma esindan Tallinna Tehnikaülikooli Spordiklubi. Ma
usun, et te olete kõik teadlikud, et TTÜ Spordiklubi on väga aktiivne, on väga hea korvpallimeeskond,
väga hea võrkpallimeeskond, ka teistel aladel. Ma ise olen TTÜ töötaja, õpetan TTÜ-S 10 aastat, ja
kaks aastat olen TTÜ Spordinõukogu liige. Rektor andis meile sellise sõnumi, et sporti peab
arendama, plaanitakse ujula ehitamist jt. Mis puutub malet, siis kuna ma TTÜ-s töötan, ma proovisin
ka arendada malet. Viisin läbi TTÜ MV males, erinevad teised võistlused, TTÜ osaleb iga-aastaselt
Eesti Akadeemilise Spordiliidu võistlustel, konkureerime Tartu Ülikooliga esimese koha eest kogu aeg.
Selline huvitav maleline üritus ka, et TTÜ SK, Riia Ülikooli Spordiklubi ja Kaunase SK juba 60 aastat

mängime kord Palangas, kord Riias, kord Tallinnas võrkpalli, korvpalli, malet. Kuigi 1990-ndate
aastate alguses olid väga rasked ajad, me ei ole seda katkestanud. Kuna maleline tegevus on aktiivne,
siis ostsime TTÜ-sse ka 20 malelauda, kellasid ja nii edasi, et malet arendada ja et üha rohkem
üliõpilasi mängiks malet. Ja on ka selline plaan, et üliõpilasi kaasata treeningutesse.
Oleme samamoodi TTÜ SK alt teinud taotluse Eesti Maleliitu astumiseks oktoobris 2018, aga väga
austatud juhatus samamoodi menetles seda 3 kuud ja ütles, et me ei ole kõlbulikud selleks, et astuda
Maleliitu. Minu palve teile, palun üldkoosolekul see üle vaadata. TTÜ SK tahab nii TTÜ-s kui mujal
arendada malet ja tegeleda malega.
Prii: Kas kõik liikmeks astumise protseduurireeglid on täidetud?
Koort: Aitäh.
Toomas Valgmäe: Mul kahjuks nii pikka juttu ei ole. Ma esindan Paikuse Maleklubi „Caissa“, mida
juhib meie praegu kõige tugevama suurmeistri Kaido Külaotsa isa Aare Külaots. Juba väga-väga pikki
aastaid on aktiivne maletegevus koolis. Ja ka klubi, ma usun, et paljud teist on käinud osalemas,
korraldab juba mitmendat-mitmendat aastat suviti kiirturniiri Paikusel. Ma usun, et paljud teist on
käinud seal, on näinud klubi tegutsemas. Palun liikmeks võtta.
Prii: Täpselt sama küsimus. Kas liikmeks astumise kõik protseduurireeglid on täidetud vastavalt Eesti
Maleliidu põhikirjale?
Valgmäe: Ma arvan, et on täidetud.
Küsimus: Kas ma tohin lugupeetud Tallinna Maleklubi esindajalt küsida, et mida ta täpsemalt silmas
peab?
Koort: Ants, tahad sa täpsustada?
Prii: Ei, ma ainult küsisin. Praegu ei ole küsimuste esitamise kord teisele maleklubile.
Koort: Suur aitäh ja üks klubi oli meil veel?
Sander: Jah, neljanda klubi puhul siis on selline küsimus, et Paul Kerese Maleklubi, kes siis kolm
päeva tagasi vist, kui ma õigesti mäletan, juhatuse poolt arvati välja Maleliidu liikmete hulgast.
Võrdlemisi veider akt, arvata üks klubi välja vahetult enne üldkoosolekut, see muudatus isegi
Spordiregistris veel ei kajastu, üldkoosolekut korraldatakse Spordiregistri kannete järgi. Paul Kerese
Maleklubi on ka praegu oma esindajaga siin ja küsimus talle, et kas Paul Kerese Maleklubi soovib, et
üldkoosolek vastavalt põhikirjale tühistaks selle väljaarvamise?
Valgnäe: Jah, minul on ka Paul Kerese Maleklubi poolt volitus ja me soovime panna selle liikmelisuse
taastamise üldkoosolekul hääletamisele.
Prii: Kas protseduurireeglid on täidetud selles suhtes, et mitu aastat on Paul Kerese Maleklubi
liikmemaks tasumata?
Sööt: Lugesin ka seda otsust, mis oli tehtud, kus siis viidati, et 2016, 2017, 2018 liikmemaksud on
maksmata. Sain Paul Kerese Maleklubi esindajalt kontoväljavõtte, mis tõestab, et 206. ja 2017. aasta
liikmemaksud on makstud. 2018 kohta ta ütles kommentaariks, et Maleliit ei ole selle kohta saatnud
arvet. See probleem, et liikmemaksud on maksmata, peaks olema igati maas. Ma olen valmis ka selle
kontoväljavõtte, mis puudutab 2016. ja 2017. aasta liikmemakse, edastama üldkoosoleku protokolli
juurde, kui klubi mulle selle loa annab, ma loodan, et nad annavad.

Koort: Ma kutsun teid, head klubiesindajad üles positiivsele suhtumisele. Meil kõigil on omad
tegemised. Kindlasti jääb meil kõigil kuskile koma panemata, ülekanne õigel ajal tegemata. Ma olen
Kaitseliidu liige ja ma sain ma mõni aeg tagasi kirja, et mul oli 2 aastat jäänud liikmemaks maksmata
Alutaguse malevale, ma olin ka võlgu vahepeal. Kirju tuleb päevas nii palju, kuidagi see summa läks
nagu mööda, aga kohe ei visatud mind sellepärast välja, vaid ikkagi antakse inimesele võimalus, et
viskame välja mingi aja jooksul, kui sa ei maksa. Võib-olla ka tulevikus te mõtlete selle peale, et
ükskõik kes siis ka juhatuses on, et mitte olla nii radikaalsed. Ei ole elu ja surma küsimus, pigem olge
rohkem vastutulelikud, ma saan aru, et siin on tulevased juhatuse liikmed siin saalis. Ma olen ka
rahvakohtunik, istun Harju Maakohtus, ja tänane istung Ants Priiga meenutabki mulle seda, et
lindistame, protokollime, ülima filigraansuseni välja. Dokumendid peavad olema korras, aga kui nad
on korda tehtud, siis spordialaliidus võtame nad oma perre ja oleme suurematena üheskoos, et teha
suuremaid asju. Mitte see, et oleme mitmes leeris, pundis või kuidas te neid nimetate, eraldi, suuri
asju niimoodi on palju raskem teha.
Partasjuk: On hea tava, et enne üldkoosolekut saadetakse liitude poolt välja klubide liikmemaks ja
selle liikmemaksu tasumine annab õiguse ka osaleda sellel koosolekul. See on hea tava, ma ei tea
muidugi, milline on meie tava, aga see on üldiselt alaliitudel Eestis tava.
Koort: Olen nõus, inimene tuleb siia ja kui ta pole ülekannet teinud, saab koha peal maksta. See on
kindlasti üks asi, mis teeb elu palju lihtsamaks. Ma olen teiega nõus. Variante on erinevaid et
kasutada vähem radikaalsemaid meetodeid, see on minu sõnum.
Seega on meil nüüd siis ka Paul Kerese Maleklubi taotlus, et tema taastatakse Eesti Maleliidu
liikmena, ja need summad, ma saan aru, et on makstud.
Sander: Vabandust, kas konto väljavõtte siis lisame protokollile? Et mida klubi esindaja arvab?
Valgmäe: Jah.
Sander: Palun siis see konto väljavõte minuni toimetada pärast.
Koort: Nii, head klubide esindajad, siis tuleb meil otsustada, üldkoosoleku liikmetel. Ants Priil on
enne veel kommentaar.
Prii: Soovin salajast hääletamist.
Koort: Siis palun kas on häälte lugemise komisjoni ettepanekuid üldkogu poolt, kes võiksid olla seal?
Mina ei tahaks olla.
Pakuti välja Toomas Valgmäe, Igor Krupenski, Enno Arulaid. Esitatud olid nõus, vastuväiteid
koosolekul ei olnud.
Koort: Suur aitäh, siis on meil häältelugemise komisjon kolmeliikmelisena olemas, palun valige enda
seast esimees, kes minult võtab koha üle.
Prii: Mul on küsimused, hääletamise kohta, kuidas hääli loetakse ja Valgamaa Maleklubi „Helme“
volituse kohta, kumb volitus kehtib.
Sander: Ma võin… Kaks küsimust oli, esimene küsimus oli, kuidas loetakse hääli, nii, ja teine küsimus
siis on, kumb volikiri kehtib, Valgamaa Maleklubi „Helme“ kohta.
Kuidas loetakse hääli, selle peaks määrama koosoleku juhataja ja hääletuskomisjon, aga mina saan
aru, et nad peaksid seda tegema kuskil teises ruumis omavahel, seal saaksid nad seda rahulikult teha,

selleks võiks välja kuulutada väikese vaheaja, aga ma ei ole kindel ausalt öeldes, et ma küsimusest
õigesti aru sain. Milles tegelikult küsimus seisneb?
Prii: Täpsustan, kuidas protseduur läbi viia, selleks on täiesti oma salajase hääletamise kord, kuidas
antakse sedelid, kuidas tembeldatakse, mlline on hääletuskast, selleks ongi alguses vaja kinnitada
protseduur…
Sander: Aa, ühesõnaga küsimus ei ole selles, kuidas loetakse hääli, vaid kuidas hääletatakse.
Hääletatakse nii, et on ette valmistatud värvilised hääletussedelid, on kuupäevatempel, need
tembeldatakse kuupäevatempliga, jagatakse välja allkirja vastu. Allkirjaleht on mul siin, igaüks, kes
saab hääletussedeli annab allkirja ja pärast seda siis hääletuskomisjon käib ringi läbipaistva
valimisümbrikuga, et oleks näha, et siin sees midagi ei ole. Kas see on piisav vastus?
Teine küsimus siis Valgamaa Maleklubi „Helme“ volituse kohta. Koosolekule on esitatud, Ülo Lepik on
alla kirjutanud, Valgamaa Maleklubi „Helme“ volikiri, millega volitatakse 14. aprillil 2019 klubi
esindama Tartu Ülikooli Maleklubi, mille esindaja olen mina. See volikiri tühistab kõik varasemad
volitused samas küsimuses ja see volikiri on allkirjastatud 14. aprillil 2019, see tähendab siis täna
hommikul. Kuna teie volitus oli varasem, siis kehtib siin see volitus. Kas on veel küsimusi selle kohta?
Prii: Ümbrik ei ole suletud kast.
Sander: Täpselt samamoodi on Eesti Maleliidu juhatus real üldkoosolekutel viinud läbi, ärge raputage
pead, olete küll, viinud läbi salajasi hääletusi ja ma arvan, et teeme seda ka seekord.
Sööt: Kas äkki Ants Prii sooviks osaleda häältelugemiskomisjonis?
Prii: Tänan, ei soovi.
Partasjuk: Mul oleks üks ettepanek, et palun formuleerige täpselt küsimus, mida üldkoosolek
hääletab.
Koort: Te kuulsite praegu nelja klubi ettekannet, kes avaldasid soovi Eesti Maleliidu liikmeks
astumiseks ja me peame hääletama need ühekaupa läbi. Me formuleerime, kas me võtame nad
üldkoosoleku otsusega Eesti Maleliidu liikmeks, jah või ei. Meil on neli avaldust, seega neli otsust on
vaja teha. Alustame siis, häältelugemiskomisjoni liikmed vast tuleksid siia ettepoole, sekretariaadi
juurde ja saaksid oma toimingud läbi viia.
Sander: Lugupeetud Maleliidu liikmed, võib siis hakata tulema hääletussedelite järgi esimeses
päevakorrapunktis, mis me hääletame. Sekretariaadiks olen saanud mina, hääletussedeleid jagan
mina allkirja vastu. Kes saab hääletussedeli, kirjutab alla, hääletussedel tembeldatakse
kuupäevatempliga. Esimene päevakorrapunkt siis on Kose Male-Kabeklubi vastuvõtmine Eesti
Maleliitu. Selles küsimuses jagame välja kollased lipikud, iga küsimuse kohta on hääletussedel ise
värvi, et segadust vältida. Loomulikult me loeme nad iga päevakorrapunkti järel eraldi ära, aga igaks
juhuks.
Hääletuskomisjon juhtis tähelepanu, palus mul edasi öelda, et hääletamisel lähtutakse Spordiregistris
kirjas olevast liikmete nimekirjast, mis siis ühe liikme puhul tähendab, et kuna ta võeti reedel vastu,
teda Maleliidu klubide nimekirjas Spordiregistris ei ole, siis ta ei saa hääletada. Kohila klubist on siis
jutt.
Krupenski: Häältelugemiskomisjon valis mind esimeheks. Häältelugemiskomisjon otsustas, et Kohila
Spordiklubi esindajale me ei anna hääletussedelit välja, aga me protokollime eraldi, et tema soovis
osa võtta hääletusest. Kui oleks salajane hääletus, siis me ei saaks teada, kuidas tema hääl hääletust

mõjutaks. Kohila Spordiklubi võib igas hääletuses anda oma vastuse, kas jah või ei, ja see
protokollitakse. On olemas kohtumäärus, mis ütleb, et Maleliidu juhatus on kohustatud liikmete
nimekirja koduleheküljel avalikustama ja Maleliit kasutab selleks Spordiregistrit. Vastavalt
kohtumäärusele see on ainuke viis, kuidas kontrollida, kas klubi on liige või ei ole. Kohtumäärus
lisatakse protokollile.
Sander: Asume nüüd hääletama Kose Male-Kabeklubi vastuvõtmist Maleliitu. Kes on poolt, palun
kirjutada sedelile “Jah”, kes on vastu, palun kirjutada “ei”. Samamodi hääletame teiste klubide puhul.
Kas on veel küsimusi selle kohta? Ei ole. Jagan välja kollased sedelid.
Jagati välja valimissedelid.
Prii: Kas valimisi viib läbi valimiskomisjon või protokollija?
Sander: Mina ei vii valimisi läbi, mina jagan sedeleid, mina olen tehniline töötaja.
Prii: Valimissedeleid jagab välja valimiskomisjon.
Sander: Jaa, jagabki, on selle töö delegeerinud mulle kui tehnilisele töötajale. Mina olen sekretär.
Valimiskomisjon oli kogu aeg siin laua juures, ise nägite, kui sedeleid välja jagati.
Prii: Siis häälte lugemise ajal ei saa sedeleid välja jagada.
Sander: Nõus.
Toimus salajane hääletamine ja häälte lugemine.
Krupenski: Välja jagati 45 sedelit, poolt oli 25, vastu 20. Kohila protokollime eraldi.
Margit Brokko: Ma olen erapooletu, ma ei ole nõus, et ei saa salajaselt hääletada.
Sander: Probleem on selles, et kui pärast Kohila Spordiklubi osalemine hääletusel kohtus
vaidlustatakse, siis me teaksime, kuidas tema osalemine hääletustulemust mõjutas. Sama käib
edaspidi nende klubide kohta, kelle üldkoosolek esimeses päevakorrapunktis Maleliitu vastu võtab
või ennistab.
Krupenski: Kokku hääletustulemus siis 25 “jah”, 20 “ei”, üks erapooletu. Kose Male-Kabeklubi on
Eesti Maleliidu liige.
Sander: Paneme samamoodi hääletusele Paikuse “Caissa” liikmeks võtmise. Selleks kasutame
roosasid sedeleid.
Toimus salajane hääletamine ja häälte lugemine.
Krupenski: Hääletussedeleid 45, neist 25 “jah”, 20 “ei”. Kohila hääl “jah”, Kose Male-Kabeklubi “jah”.
Kokku siis liikmeks võtmise poolt 27, vastu 20. Paikuse “Caissa” on Eesti Maleliidu liige.
Paneme hääletusele Tallinna Tehnikaülikooli Spordiklubi vastuvõtmise.
Sander: Selleks kasutame siniseid sedeleid, palun tulla hääletama.
Toimus salajane hääletamine ja häälte lugemine.
Krupenski: Hääletussedeleid 45, neist 26 “jah”, 19 “ei”. Kose Male-Kabeklubi hääl “jah”, Paikuse
“Caissa” hääl “jah”, Kohila Spordiklubi hääl “jah”. Kokku 29 poolt, 19 vastu. Tallinna Tehnikaülikooli
Spordiklubi on Eesti Maleliidu liige.

Palun hääletada Paul Kerese Maleklubi liikmeks ennistamist.
Sander: Selleks kasutame lillasid sedeleid.
Toimus salajane hääletamine ja häälte lugemine.
Krupenski: 45 sedelit, neist “jah” 24, “ei” 21. Kose Male-Kabeklubi, Paikuse “Caissa” ja TTÜ SK “jah”,
Kohila ei soovi hääletada. Kokku siis 27 poolt, 21 vastu, 1 ei hääletanud. Paul Kerese Maleklubi on
Eesti Maleliitu ennistatud.
Seega üldkoosolek otsustas salajasel hääletusel kõik Eesti Maleliidu liikmeks vastu võtmist või
ennistamist taotlenud maleklubid (Kose Male-Kabeklubi, Paikuse Maleselts “Caissa”, Tallinna
Tehnikaülikooli Spordiklubi, Paul Kerese Maleklubi) Eesti Maleliitu vastu võtta või ennistada.

2. Juhatuse liikmete tagasi kutsumine.
Koort: Järgmine päevakorrapunkt on meil juhatuse liikmete tagasi kutsumine. Ants Prii, palun.
Prii: Mul on küsimus, et kas meil on avalik üritus, tegelikult on klubidele kinnine, ja pildistamine. Keda
pildistatakse, kelle loal, kuidas levitatakse pilte. Ma annan kõigile teada, et mina oma pilti levitada
luba ei anna.
Koort: Päevakorra teine punkt, juhatuse liikmete tagasi kutsumine. Hetkel on Maleliidul
kolmeliikmeline juhatus, tehti ettepanek juhatus täies koosseisus tagasi kutsuda. Ma saan aru, et see
hääletamine peab olema salajane?
Prii: Täpsustan, eile hommikust on kaheliikmeline.
Koort: Selline info nõukogu esimehel puudub, ei ole selle kohta ühtegi dokumenti saanud, äkki sa
täpsustad?
Sander: Kes siis on Maleliidu juhatuses eilsest hommikust?
Prii: Kas see on küsimus?
Sander: See on küsimus, algas küsisõnaga. Kes on eilsest hommikust saadik Maleliidu juhatuses? Te
ütlesite, et on kaheliikmeline, kes need kaks liiget siis on?
Prii: Kes küsib?
Sander: Mina küsin.
Prii: Kellelt küsid?
Sander: Teilt küsin.
Koort: Küsimus on esitatud, et kes on täna Maleliidu juhatuse liikmed Ants Prii arvates.
Prii: Kummaline küsimuse vorm, protokollija esitab küsimuse, kes on. Mina ei ole praegu koosoleku
juhataja rollis, kellele esitatakse küsimusi.
Sander: Kuulge, ma vabandan. Ma vabandan. Teie tegite sellise väite, ma palusin teil täpsustada, teie
keeldute sellest, väga hea. Lähme edasi.
Koort: Me ei ole siin lasteaias, me saame aru, mida Ants Prii võib nagu mõelda. Mina sain eile meili
raamatupidaja või meie audiitori käest, et Hendrik Olde on tagasi astunud. Minule ta sellist kirja pole
saatnud, sellepärast ma ei oska seisukohta võtta. Ma küsiksin Ants Priilt seisukohta või selgitust, et
on sul midagi selgitada selle kohta.
Prii: Jah, selles suhtes on korrektne, et eile hommikul härra Hendrik Olde teatas juhatusele meili teel,
et tema on Eesti Maleliidu juhatusest tagasi astunud.
Sööt: Äriregistri järgi on täna juhatuse liikmed Hendrik Olde, Ants Prii ja Ervin Liebert.
Partasjuk: See protseduur käib nii. Iga inimene, kes tahab juhatuse liikme kohustustest välja astuda,
võib seda teha oma sooviavalduse alusel. Registripidaja esitab Maleliidule kirjaliku taotluse, et kas
see on nii. Kui Maleliit vastab, et see on nii, et ta vabastab Hendrik Olde või kelle iganes Maleliidu
juhatuse liikmest, siis registripidaja teeb vastava avalduse. Kui nelja päeva jooksul ei ole seda vastust
saadetud, siis registripidaja võtab ta lihtsalt maha.

Sööt: Üldkoosolekule ei ole laekunud ühtegi avaldust selle tagasiastuja kohta, nii et me täna saame
üldkoosolekul lähtuda ikkagi nendest andmetest, mis on avalikud registris.
Truus: Oktoobrikuus viimasel üldkoosolekul ta avalikult teatas, et ta 31. jaanuarist astub tagasi, see
oli tahteavaldus kõigi juuresolekul. Kui kirjutamisega on probleeme, siis ei kirjutanud, aga kõigile
andis teada.
Sander: Minu arvates päevakorras on juhatuse tagasi kutsumine, mitte nimeliselt. Päevakorras on
kokku juhatuse tagasi kutsumine olenemata sellest, kes seal juhatuses praegu on, kas seal on kaks või
kolm liiget, see meie koosoleku jaoks ei muuda mitte kui midagi.
Koort: Ehk siis häältelugemiskomisjon paneb juhatuse tagasi kutsumise hääletusele, kui keegi sellele
vastu pole? Ei ole, siis palun valmistada ette järgmised valimised, mille tulemusel siis kas kutsutakse
tagasi või ei kutsuta.
Prii: Teen ettepaneku teha salajane hääletus.
Sander: Eelmiste hääletuste puhul oli see küsimus, et kui ei ole Kohila Spordiklubi meil Eesti
Spordiregistris Maleliidu liikmena, siis me võtsime avalikult tema seisukoha, protokollisime
hääletatavates küsimustes. Seda teeme siis praegu ka edasi ja lisaks samamoodi teeme nende
klubidega, kes eelmises päevakorrapunktis Maleliidu liikmeteks arvati. Ma teen siis ettepaneku
arvestada nende hääli teiste juurde, aga nemad lihtsalt siis teevad selle avalikult, siis saab selle
protokollida.
Tatjana Fomina: Oodake, mida peab kirjutama?
Koort: Juhatuse liikmete tagasi kutsumine. “Jaa” – kutsume tagasi, “Ei” – ei kutsu tagasi, saan mina
niimoodi aru. Härra valimiskomisjoni esimehel on sõna.
Krupenski: Praeguste andmete järgi meil on juhatuses kolm väga väärikat inimest, härra Hendrik
Olde, väga austatud Ants Prii ja Ervin Liebert. Küsimus on selles, kas me kutsume need kolm väärikat
inimest tagasi või ei kutsu. Kes soovib tagasi kutsuda, ütleb “jah”, kes ei soovi, ütleb “ei”.
Sander: Jagan välja pruunid sedelid. “Jah” tähendab, et juhatus kutsutakse tagasi.
Toimus salajane hääletamine, mille käigus Ants Prii teatas, et ei võta hääletusest osa. Toimus häälte
lugemine.
Krupenski: Kokku anti välja 25 sedelit, ülejäänud klubide esindajad ei võtnud sedelit vastu. Selle eest,
et juhatus jätkaks tööd, paraku ei hääletanud ükski klubi. Kõik olid selle poolt, et juhatus astub tagasi.
Sander: Lisanduvad need hääled, mida anti avalikult, mida paluti protokollida, Kohila Spordiklubi, TTÜ
SK, Paikuse “Caissa”, Paul Kerese Maleklubi ja Kose Male-Kabeklubi, nemad siis samuti kõik
hääletasid poolt.
Koort: Siin on ainult üks nüüd juba eelmise juhatuse liige siin kohal. Nõukogu poolt tänan kõiki
juhatuse liikmeid tehtud töö eest ja lähme päevakorraga edasi.

Hääletustulemus kokku: tagasi kutsumise poolt 29, ei hääletanud 21. Üldkoosolek otsustas
juhatuse tagasi kutsuda.

3. Juhatuse liikmete arvu määramine.
Koort: Päevakorrapunkt number kolm, juhatuse liikmete arvu määramine. Kas on klubide esindajatel
ettepanekuid?
Prii: Teen ettepaneku valida juhatus kolmeliikmeline.
Truus: Viieliikmeline võiks ikka olla.
Prii: Soovin salajast hääletust.
Valgmäe: Kokkukutsujad tegid ettepaneku valida viieliikmeline juhatus ja kes te olete siiamaani
toetanud kokkukutsujaid ja hääletanud poolt, siis on palve toetada viieliikmelist juhatust.
Koort kordab oma sõnavõtus üle juhatuse ja nõukogu rollid põhikirja järgi ning kava hakata tulevikus
tegejuhti valima avaliku konkursiga.
Sander: Palun siis hääletamiseks võtta välja oranžid sedelid. Hääletamise leht on avatud, nii et võib
tulla sedeleid välja võtma.
Krupenski: Kui klubi soovib, et juhatus oleks kolmeliikmeline, palun kirjutage “3”, kui soovite, et oleks
viieliikmeline, kirjutage “5”. Kõik muud vastused peale “3” ja “5” on rikutud sedel.
Toimus salajane hääletamine ja häälte lugemine.
Välja oli jagatud 44 sedelit. 21 oli kolme poolt ja 22 oli viie poolt. Lisaks Kohila SK oli erapooletu ja
Kose Male-Kabeklubi, TTÜ SK, Paul Kerese Maleklubi ning Paikuse “Caissa” toetasid viieliikmelist
juhatust. 1 klubi ei hääletanud, 1 sedel oli rikutud (tühi).
Hääletustulemus kokku: 5-liikmelise juhatuse poolt 26, 3-liikmelise juhatuse poolt 21, 1 erapooletu,
1 rikutud, 1 välja võtmata.

4. Juhatuse liikmete valimine.
Koort: Viimane päevakorrapunkt on juhatuse liikmete valimine. Minuni on jõudnud informatsioon, et
on üles esitatud kaheksa kandidaati: Georg Abozenko, Margit Brokko, Andres Karba, Priit Pallum,
Ants Prii, Margus Sööt, Priit Värk, Vladimir Žavoronkov. Kõiki ei ole täna siin kohal, oleks hea, kui
kõikide kandidaatide kohta paar sõna öeldaks.
Kas on keegi, kes tahab oma kandidatuuri tagasi võtta? Lisada kahjuks enam ei saa, kuna meie
põhikiri näeb ette, et 48 tundi enne koosolekut peab üle seadma.
Kaheksa kandidaati, tuletan meelde, et just te otsustasite selle poolt, et uus juhatus tuleb
viieliikmeline. Praegu on siis tutvustusaeg juhatuse kandidaatidele.
Truus: Georg Abozenko on Tõnu Truusi Malekoolkonna liige, suur enamus maletajaid teda teab, ta on
noorteklassis olnud, juba ligi 20 aastat mänginud. On olnud ka Euroopa meister võistkondlikult
kiirmales nii 14-aastaste kui ka 18-aastaste hulgas, ka Eesti juunioride tšempion, üks paremaid
noormaletajaid. Tal on ka kohtunikupaberid, korralik meistrikandidaat, vahel võidab ka
suurmeistreid, on võitnud. Kasvõi viimasel juunioride maailmameistrivõistlustel 18-aastaselt võitis
Armeenia suurmeistrit, kes oli esimese asetusega. On ka meie klubi juhatuse liige.
Jaan Narva (külaline): Ta õpib IT-d.
Kalvet: Kui Georg Abozenko valitakse juhatusse, ega see ei takista teda võistlemast? Ta on üks
andekamaid noormaletajaid meil praegu. Kui ta saab selle kõrvalt võistelda, siis on kõik korras, mina
isiklikult toetan.
Truus: Saab ikka, ega see ei ole keelatud.
Brokko: Mina olen Margit Brokko ja mina mängin malet alates oma kaheksandast eluaastast. Olen
naiste FIDE meister. Kõik mu kolm last mängivad malet. Ma olen malet õpetanud alates oma 20.
eluaastast maleringi juhendajana, treenerina. Ma olen ka rahvusvaheline malekohtunik, aktiivne
malekohtunik viimased 10 aastat. Olen olnud kohtunik ka maailmameistrivõistlustel nii noorte kui
täiskasvanute hulgas, kiir- ja välkmales, mul on B kategooria, mis annab mulle õiguse ka olla FIDE
tiitlivõistlustel. Ma olen koolitanud kohtunikke.
Hariduselt mul on majandusharidus, olen töötanud pearaamatupidajana, siis olen
Kaitseministeeriumis töötanud välissuhete alal. Magistrikraad on mul organisatsioonikäitumise alal ja
just kirjutan tööd “Organisatsioonile pühendumine muutuste ajal”. Siis olen magistrantuuris õppinud
kaks aastat kasvatusteadusi ja tahaksin kirjutada malealase magistritöö, magistritöö on kaitsmata
veel, üks aine on veel kandmata.
Siis olen veel juhtinud Eesti Posti piirkondlikku postkontorit, millel oli 34 allasutust ja hiljem peamajas
klienditeeninduskeskust, mis hõlmas kogu Eesti Vabariiki ja välissuhtlust. Kõik kaduma läinud pakid ja
koostöö teiste postiorganisatsioonidega need üles leida, need probleemid olid kõik minu osakonnal.
Maleliidu juhatuses mulle väga meeldiks see, et saaksin teha erinevaid töögruppe, kus saaksime teha
arengukava, Maleliidul on vaja uut arengukava ja nagu Ken on välja toonud, muuta ka põhikirja ja nii
palju siis praegu sellest. Kas teil on küsimusi?
Narva: Omal ajal Eesti Malearenduskeskus alustas suure hooga, nüüd on hoog kuidagi väiksemaks
jäänud, et mis seisus see praegu on?
Brokko: Õpetame lapsi, seal on õpilased ja tunnid toimuvad Tallinna Kesklinna Põhikoolis, Tallinna
Reaalkoolis, Tallinna Inglise Kolledžis, Tallinna Prantsuse Lütseumis, Tallinna Tehnikagümnaasiumis.

Meil on traditsiooniline turniir Ratsu Karikas, mis on kolm aastat juba vana ja mis ei ole reitinguga
mängijatele, vaid on õpilastele, kellel on koolitunnina male või kellel on üks kord nädalas malering.
Seal on erinevad etapid ja siis kevadel anname väikesed auhinnad.
Miks ma teen seda Ratsu karika ja koolimale turniiri, on sellest ajast, et ma olin ka Kasparov Chess
Foundationi projektijuht paar aastat, koolitasime üle 150 õpetaja. Isegi klassiõpetajad, kes ei tundnud
üldse käike teadsid, et neil on koolis male ja sealt need õpetajad võtsid minuga koolist ühendust ja
soovisid, et nende lapsed saaks kuidagi edasi mängida. Sellest kasvas see välja, see täiesti toimib,
töötab.
Andres Karba: Enamus teab mind kui malekohtunikku, maletreenerit. Mina olen malega seotud 35
aastat, mängisin 18. eluaastani, siis oli paus ja nüüd ma olen 10 aastat male juures tagasi. Minu
haridus on sotsioloogia bakalaureus ja õpin hetkel Tartu Ülikoolis kehakultuuri, et treenerina edasi
areneda.
Minu soov oleks Eestis male alal, me tegime Margitiga ka koostööd Kasparovi fondiga seoses, olen ka
turniire korraldanud Tartus, noorte teema ongi pipigem minu teema.
Sander: Andres, nagu ma olen aru saanud, siis sina oled võtnud Aksel Rei töö Tartus üle suurel
määral, on see nii?
Karba: Jah.
Koort: Järgmine kandidaat on minu nimekirjas Priit Pallum.
Prii loeb ette Priit Pallumi enesetutvustuse (protokollile lisatud).
Prii: Olen peaaegu 10 aastat olnud Eesti Maleliidu juhatuses, on olnud paremaid aegu, on olnud
halvemaid aegu, eks te ise teate teate, see võitlus on kogu aeg käinud kahe poole vahel. Olid väga
head ajad, kui me saime nõukogu esimeheks Andrei Korobeiniku, rahvusvahelised võistlused said siia
toodud ja praegugi on siia tulemas, olid ajad, kus neid ei olnud. Kui võtta nädalalõputurniiride sarjad,
siis ka võistlejate arv on nendes pidevalt kasvanud. Tegelikult on Eesti malel läinud hästi, igal tasandil
on mängijate arv suurenenud. Ma püüan seda joont jätkata. Poliitikas on ka, nii mõnedki uksed on
saanud lahti tõmmatud või kangutatud, kust hakkavad rahad male poole tulema ja nii ta on. Tänan
tähelepanu eest.
Kalvet: Kas uuel juhatusel peaks säilima senine vaenulik suhtumine Eesti keeleruumi ainsasse
maleväljaandesse või ma siiski loodan, et Maleliit ei ole maleväljaandega sõjajalal?
Prii: Loomulikult ei peaks olema sõjajalal, oleks lühivastus. Aga noh, eks te ise suures poliitikas näete
ka, et ka ajakirjanikega see kommunikatsioon on alati vastastikune. On ajakirjanikke, kes saavad väga
hästi poliitikutega läbi ja poliitikuid, kes saavad ajakirjanikega läbi. Mina muidugi pooldan igati ja
toetan maleajakirjandust.
Koort: Repliigina, Eesti on võõrustanud kaht suurt rahvusvahelist võistlust, mille hääletamise juures
viibisin mina poolteist aastat tagasi Kreekas ja see oli kindlasti mitte ainult minu töö, aga konkurents
oli tihe ja see lobitöö, mis sai tehtud kohapeal, selle tulemusena kaks tiitlivõistlust sel aastal Eestis
tehakse. Ma usun, et tehakse edukalt ja juhin tähelepanu, et eelmine suurem võistlus, mis Eestis
tehti, lõppes miinusega. Need ajad, kui mina pidin võtma Maleliidu juhtimist nõukogu tasemel üle,
siis oli ees miinus, millele tuli leida vahendeid. See ei ole etteheide, üritusi kindlasti tuleb veel ja nagu
ma alguses mainisin, et rahvusvahelist koostööd tuleb teha rohkem ja paremini, et üritusi Eestisse
tuua, see on kindlasti ka tänase nõukogu ja ka minu huvi. Et keegi siin midagi üksinda ei tee.

Sööt: Olen tööalaselt samuti tegev ehitusinsenerina igapäevaselt Eesti ühes suuremas
projekteerimisettevõttes “Reaalprojekt”. Meil on sellised suured rahvusvahelised projektid nagu Rail
Baltic Estonia, Tallinn-Tartu maantee neljarealiseks ehitamine, kõikvõimalikud muud taristuprojektid,
mis aitavad Eesti elu parandamisele kaasa.
Maleliidu juhatusse olen valmis kandideerima. Me panime juba mitu nädalat enne seda koosolekut
kokku viieliikmelise kandidaatide meeskonna, kellega me oleme arutanud Maleliiduga seonduvaid
küsimusi. See meeskond koosneb minust, sellesse oleks kaasatud Andres Karba Tartu
maletreenerina, kes juba võttis sõna, Georg Abozenko, kelle eest Tõnu Truus rääkis, Priit Värk, kes on
Paide linnapea täna ja Vladimir Žavoronkov Ida-Virumaalt, kes täna kohal ei ole. Meie viieliikmelise
tiimi mõte oli see, et Eesti võiks olla kaetud, et erinevad piirkonnad võiks olla juhtimise juurde
kaasatud, et Vladimir saaks esindada Ida-Virumaad ja Ida-Eestit ja neid probleeme, Karba saaks
esindama Tartut ja Lõuna-Eestit, Priit Värk Paide inimesena kataks ära Kesk- ja Lääne-Eesti, mina ja
Georg igapäevaselt oleksime aktiivsed Tallinna ja Põhja-Eestiga.
Me proovime Maleliidu juhtimise teha avatuks ja läbipaistvaks. Kuna inimesed on erinevatest
keskustest, siis on olnud mõte, et ehitame üles serveripõhise juhtimise, et erinevad inimesed
erinevates Eesti piirkondades saaksid igapäevaselt jälgida Maleliidu tegevust, mis puudutab
raamatupidamisdokumente, mis puudutab erinevaid taotlusi fondidele, mis puudutab igapäevast
juhtimist ja siin oli juba päevakorral, et Maleliidule on vaja teha paari lähema kuu jooksul
arengukava. Loomulikult saaks sellesse kaasata nõukogu, seal oleks kõikidel inimestel ligipääs
erinevatele dokumentidele, erinevatele probleemidele, et me saaks neid üheskoos operatiivselt
lahendada. Olen kuulnud siin varasemaid probleeme, et Maleliidu juhatus ei anna nõukogule infot
piisavalt. See on minu vastus, et info saab olema kõigile osapooltele kättesaadav nii nõukogule kui
juhatusele liikmetele.
Ma kahjuks ei teadnud, et ka Margit Brokko on kandideerimas kuni viimase hetkeni, sest Margitiga
siin nädala alguses rääkisime telefoni teel, aga siis ta ei olnud veel oma kandidatuuri määranud. See
info jõudis minuni alles reedel enne lõunat, kui Margit oma kandidatuuri avalikustas. Teiste juhatuse
kandidaatide kohta ma ei oska ka öelda, minuni jõudis see info, et on kaheksa kandidaati, alles eile
pärast lõunat, kui juhatus selle avalikustas. Meie oleme täna ikkagi teinud tööd selle viieliikmelise
juhatusega, valmistanud asju ette, kuidas me näeme oma programmi, kuidas me näeme oma plaani,
ja minu ettepanek on, et kui te tahate minu poolt hääletada, siis valige ka need kandidaadid, kes on
minu meeskonnas.
Narva: Põhimõtteliselt on ju ka plaan teha erinevaid komisjone, anda võimalus komisjonides kaasa
lüüa laiapõhjaliselt.
Sööt: Jah, meeskond ei pea kindlasti piirduma nende viie liikmega või nõukoguga, kes meil täna on.
Eesmärk on ikkagi ehitada üles avatud Maleliit, üritada kaasata ka neid inimesi ja osapooli, kes täna ei
ole juhatuses või nõukogus võimalikult maksimaalselt. Üks mõte, mida me oleme siin arutanud, on et
Maleliidu juures võiks olla komisjonid, olgu se siis tippmale komisjon, noortemale komisjon,
kohtunike tööga seonduv komisjon. Ilmselt me saame lähiajal kokku leppida, kes võiks hallata, kes
võiks juhtida. Et see inimeste ring, keda me tahame tuua Eesti male juurde on kindlasti palju suurem
kui see viieliikmeline kandidaatide meeskond, kes praegu on aktiivselt koostööd teinud.
Samamoodi oli mõte, et võiks kutsuda kokku sellise veelgi laiemapõhjalisema arutelu, et tekitada
Eesti male ümarlaud, et ei oleks ainult kaasatud klubide juhid, kes siin täna istuvad, vaid kõik
inimesed, kes tahavad Eesti males midagi ära teha, kes ei oma täna esindatust Maleliidus, aga
tahaksid mingil kujul kaasa aidata, kas siis erinevate komisjonide töös võimuul kujul.

Prii: Sõnavõtust, et “minu meeskond” ma saan aru, et tegemist on uue juhatuse esimehega? Sa
töötad suures projekteerimisfirmas, kas sul on kavas taanduda slelest firmast ja tulla male
juhtimisse?
Sööt: Juhatuse esimehe määrab Maleliidu nõukogu nende kandidaatide seast, kes on osutunud
valituks, juhatuse liikmete seast. Kui me täna valime 5-liikmelise juhatuse, siis nõukogu peab tegema
omakorda ettepaneku, et kes võiks olla juhatuse esimees. Kui nõukogu mulle selle ettepaneku teeb,
et mina võiksin see esimees olla, siis jah, ma olen valmis selle vastutuse võtma. Ootame ära nõukogu
otsuse, eks ma tee ise omad otsused selle järgselt, kuidas ma seda oma igapäevase tööga ühildan või
ei ühilda, kas Maleliidu juhtimisest kujuneb minu igapäevatöö või mitte. Seda me siis ilmselt
konsulteerime ja arutame juba Maleliidu nõukoguga edasi. Ma ise näen kaasatavas juhatuses väga
perspektiivseid kandidaate, kes saavad igapäevatööd kindlasti aidata ja loodan, et Tallinnas kujuneb
väga hea koostöö Georg Abozenkoga välja. Et me saame neid tööülesandeid natukene rohkem
juhatuse vahel ka jagada, sest senise juhatuse puhul on suuremalt olnud see roll ja koorem ühe
inimese kanda. Veelkord, tahaks luua sellise aliapõhjalise ja inimesi kaasava juhtimissüsteemi
Maleliidus. Ja kindlasti loodan heale koostööle Maleliidu nõukoguga, kellega tuleb hakata juba
lähiajal ette valmistama erinevaid rahvusvahelisi projekte, erinevaid Eesti-siseseid projekte,
sponsorsuhete kaasamine ja kõik sinna juurde kuuluv, avalikkusega suhtlemine.
Kalvet: Margus, kas sa saad garanteerida, et uus juhatus vastaks kiiresti inimeste kirjadele, mitte ei
oota kolm kuud ja siis ka ei vasta asjalikult?
Margus: Kui silmas peetakse neid juhatuse otsuseid, mida on kolm kuud menetletud ja siis on tehtud
negatiivne otsus klubide vastuvõtmise osas, siis kindlasti uus juhatus teeb kõik endast oleneva, et
Maleliidu juhtimine oleks kiire ja läbipaistev ja kui on mingisugused puudused klubide taotlustes, siis
kindlasti me suhtleme ka nende inimestega ja palume sellised pisivead parandada. Kindlasti ei saa
see juhatuse otsus olema selline, et kolme kuu pärast teatatakse Kose Maleklubile või kellelegi
kolmandale, et te mingisuguse pisirikkumise pärast ei ole kahjuks kvalifitseerunud. Teeme koostööd.
Koort: Kui tänase põhikirja järgi nõukogu teeb ettepaneku kellelegi juhatuse liikmetest hakata
juhatuse esimeheks, siis tänaseks nõukogu seda küsimust arutanud ei ole. Nõukogu ootab samuti ära
tänase valimise tulemused. Ma ei võta rolli nagu Vabariigi President, kes teeb ettepaneku valitsus
moodustada kõige rohkem hääli saanud erakonna juhile, aga eks hääletsutulemus ikka midagi näitab.
Tegevjuht, veelkord rõhutan üle, oleks avaliku konkursiga, inimene, kes seda igapäevast tööd teeb.
Olles varsti saab kaks aastat täis nõukogu esimees olnud, ma ei ole kokku lugenud, aga päris mitu
korda on minu poole pöördutud, et juhatus ei vasta. See, ma leian, ei ole otseselt nõukogu töö,
igapäevaste asjadega tegelda või mingisuguseid omavahelisi konflikte korrigeerida. Küll aga ma
loodan, et uus juhatus on palju laiahaardelisem ja see geograafline aspekt, mis täna mängu toodi,
kindlasti on hea. Etteruttavalt olgu öeldud, et kõik kaheksa kandidaati kindlasti väärivad olla Eesti
Maleliidu juhatuses, aga kuigi kohti on viis, siis kindlasti on veel kohti, oleme rääkinud Jaan Narvaga,
Margitiga oleme rääkinud, veel teiste inimestega oleme rääkinud, et erinevad töögrupid, komisjonid,
noortemale, koolimale, tippmale ja nii edasi neid kohti kuhu kaasata. Tänases õigusruumis kellelgi
peab olema juhatuse liikme staatus, aga kõik on oodatud koostööle. Ma loodan, et me suudame tulla
sellest välja sellest, nagu on paar korda mainitud, leerid, et meil oelks üks leer nagu on ka FIDE “Gens
una sumus”, kõik ühe asja eest väljas, üks maleleht, üks maleliit ja me kõik töötame selle nimel, et
üheskoos on parem.
Sööt: Ma ise ka väga loodan, et senise juhtkonnaga see üleandmine ja vastuvõtmine juhul, kui täna
osutume valituks, saame asjad kenasti üle antud. Ma loodan, et Ants Priiga saame kenasti koostööd
teha selles küsimuses, kui osutun valituks oma meeskonnaga.

Koort: Priit Värk on järgmine kandidaat. Teda ei ole praegu siin, Margus teda tutvustas. Kas tahab
keegi tema kohta küsida?
Kalvet: Kui Priit on ikka veel linnapea, kas ta saab töö kõrvalt osaleda ka juhatuse töös?
Sööt: Priit oli täna ka siin koosolekul kohal, ta küll käis läbi, aga läks edasi, sest Paidest on ka teine
juhatuse liige kohal. Priiduga oleme rääkinud, et proovime saada juhatusega kokku kord-paar aastas
kindlasti nii et kõik oleksid kohal, aga selliseid telefoni või meili teel juhatuse koosolekuid või
serveripõhiseid, tänapäeva tehnika võimaldab ka videokonverentse pidada, selliseid koosolekuid
kindlasti püüame teha igakuiselt või nii nagu selleks vajadus on.
Koort: Viimane kandidaat on Vladimir Žavoronkov, keda ka täna siin ei ole, kas keegi tahab tema
kohta midagi öelda või lisada?
Sööt: Kuna Vladimir on mulle ka kinnitanud oma soovi, siis Vladimiri kohta veel paar sõna. Ta on
males rahvusvaheline meister, tal on mitmekordne kõrgharidus. Kõikidel nendel kandidaatidel on
kõrgharidus, Georg küll vist alles on lõpetamas. Ajupotentsiaali peaks olema piisavalt sellesse
juhatusse kaasatud ja ma loodan, et see hakkab normaalselt tööle.
Koort: Need, keda te täna valite, on teie esindajad igapäevases juhtimsies, aga see ei tähenda, et teie
ei juhi. Lõpuks juhite ikka teie.
Seega on kõik kaheksa kandidaati läbi käidud, kohe annan sõna jälle valimiskomisjonile, see on
tänase päeva viimane hääletamine.
Nõukogu valimised on ka varsti tulemas, lähemas tulevikus valitakse uus nõukogu. Olen juba
eelmiseks koosolekuks valmistanud ette nõukogu kandidaate, kellega olen suhelnud ja rääkinud. Teie
poolt samamoodi, kui teil on ettepanekuid, ma ei ütle, et see oleks mingi minu meeskond, kellega ma
tahan välja tulla, ma pigem suudan koostööd ma arvan, et natuke üle keskmise teha, et oleks ka seal,
uues Maleliidu nõukogus koostöötahe töötamaks selle nimel, et Eesti malel läheb paremini. Aga
sellest juba järgmine koosolek, mis loodetavasti tuleb natukene lühem.
Nii et minu poolt hetkel on kõik, valimiskomisjoni esimees, palun.
Krupenski: Jagame siis sedelid välja.
Sander: Mina valmistasin ette bülletäänid ja siin on kaheksa nime ja teisel pool on lahter hääle jaoks.
Iga hääletaja peaks märgistama ära kõige rohkem viis kandidaati, keda tema soovib juhatusse. Kui ta
märgistab neli, ei ole midagi, läheb neli häält arvesse, kui ta märgistab kuus, siis on sedel kehtetu. Üle
viie palun lahkesti mitte. Igaüks siis saab sellise sedeli allkirja vastu nagu ennemgi.
Prii: Võiks olla üks kindel tegevus, kirjutame “jah”, mitte linnuke või rist.
Koort: Teeme nii, et kirjutame “jah”.
Prii: Kas kõik kandidaadid on andud nõusoleku kandideerimiseks?
Koort: Minu teada jah.
Krupenski, Sander: Jah, on, see on vastus.

Toimus salajane hääletamine ja häälte lugemine. Kohila SK, Kose Male-Kabeklubi, Paikuse “Caissa”,
TTÜ SK, Paul Kerese Maleklubi esindajad said bülletäänid, kuid neile neile kanti hääletavate klubide
nimed. Need klubid hääletasid järgmiselt:

Kose Male-Kabeklubi: Abozenko, Karba, Sööt, Värk, Žavoronkov.
Paul Kerese Maleklubi: Abozenko, Karba, Sööt, Värk, Žavoronkov.
Paikuse “Caissa”: Abozenko, Karba, Sööt, Värk, Žavoronkov.
TTÜ SK: Abozenko, Karba, Sööt, Värk, Žavoronkov.
Kohila SK: Brokko, Pallum.

Hääletustulemus ilma Kohila SK, Kose Male-Kabeklubi, Paikuse “Caissa”, TTÜ SK, Paul Kerese
Maleklubi häälteta (kandidaadi nimi, häälte arv):
Abozenko 24
Brokko 21
Karba 23
Pallum 21
Prii 20
Sööt 24
Värk 23
Žavoronkov 23

Hääletustulemus koos Kohila SK, Kose Male-Kabeklubi, Paikuse “Caissa”, TTÜ SK, Paul Kerese
Maleklubi häältega:
Abozenko 28
Brokko 22
Karba 27
Pallum 22
Prii 20
Sööt 28
Värk 27
Žavoronkov 27

Kokkuvõttes, Eesti Maleliidu juhatusse osutusid valituks kandidaadid Abozenko, Karba, Sööt, Värk
ja Žavoronkov.

Sellega oli päevakord ammendatud ja koosolek lõppenud.

