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ÜLDKOOSOLEK 

 
 

Kohal: Kaire Allikas, Marika Bander, Erik Kadarik, Berit Kirs, Liane Lubi, Marika 
Proover, Marine Vanna, Kätlin Veidik, Margus Harak, Helle Kaljula, Johanna Laak, 
Kadi-Liis Säre, Marit Kuus 
 
Puudujad: Janne Bergmann, Kristi Härm, Aire Härmask, Kristi Kasemets, Marit 
Kirs, Ulvi Lukk, Heinrich Lukk, Kristi Metsa, Aivar Narusson,  Raul Lubi, Seila Luts, 
Jüri Talu, Elen Han, Noel Jürlau, Rain Neumann,  Kärt Õun, Margo Öun, Andra Luik, 
Eili Reimand, Janika Kuus, Tambet Hunt 
Esindatud volituse alusel: - 
 
Esindatud on kolmteist Alaska Malamuutide Liidu liiget kolmekümne neljast – 
vastavalt AMLi põhikirjale on üldkoosolek otsustusvõimeline kui on esindatud 
vähemalt ¼ liikmetest.  
 
Koosolekut valiti juhatama ja protokollima: Marika Proover 
Häältelugejaks valiti: Berit Kirs 
 
Päevakord: 
1)        Aasta Alaska Malamuut 2013 konkursi autasustamine 
2)        Ülle Aaslav-Kaasik räägib EKL PKKK'st 
3)        Majandusaasta aruande vastuvõtmine 
4)        Aasta Alaska Malamuudi reeglite uuendamine 
5)        Eetikakoodeksi vastuvõtmine 
6)        Johanna Laagi tagasikutsumine juhatuse liikme kohalt ja uue 
juhatuse liikme valimine Johanna Laagi asemele 
 
 
Koosoleku käik: 
1) Autasustati Aasta Alaska Malamuut 2013 konkursi osalejaid. Auhinnad olid 
väljapandud Platinumi poolt. Kõik osalejad said AMLi poolt diplomi ja kolm esimest 
lisaks rosetid. 
2) Ülle Aaslav-Kaasik tutvustas EKL PKKK loomist ja tegevust. 
2010 toimus esimene kokkusaamine aktiivsetele kelgujuhtide vahel - katsete 
ümarlaud. Otsustati võtta eeskuju Soome võistluskatsetest. Soomes on lisaks 



võistluskatsetele kasutusel ka töökatse, mis on päris raske: hinnatakse erinevate 
üleasannete täitmise kvaliteeti. Seda katset sooritatakse ainult Soomes. 
2012 sügisel jõuti EKLi juurde organisatsiooni moodustamiseni. Praegu on töös 
katsete reeglid ja kohtunike statuut, kuigi reeglid põhinevad Soome võistluskatse 
reeglitel on neid siiski märkimisväärselt muudetud, et need vastaks Eesti oludele. Ülle 
Aaslav-Kaasik rääkis reeglite põhijoontest ja tulevikus katse korraldamise ja 
sooritamise protseduurist ning vastas kõigile küsimustele, mida kohalolnutel oli päris 
mitmeid. Alaska malamuudid hakkav võistlema B kategoorias, kuhu peale nende 
kuuluvad veel samojeedid ja grööni koerad, siberi huskyd on eraldi A kategorias. 
Samuti oli jutuks aegade arvestamine ja katsejärgud. 
3) Kõigil kohal olnud liikmetel oli võimalik tutvuda majandusaasta aruandega (lisas), 
lisaks tutvustas põgusalt AMLi majandusliku olukorda Marika Proover, küsimusi oli 
võimalik esitada ka raamatupidaja Marika Banderile. 
Ettepanek: võtta vastu 2013aasta majandusaasta aruanne esitatud kujul. 
Hääletus: 13 poolt 
Otsustati: vastu võtta 2013 aasta majandusaasta aruanne 
4) Aasta Alaska Malamuudi reeglite uuendamine: 
Aasta Alaska Malamuudi konkursi reeglite projekt oli saadetud kõigile liikmetele 
tutvumiseks ja kommenteerimiseks enne koosolekut. 
Alustati näituse poole reeglite läbi vaatamisega, kuna neist oli vähem muutusi. Marika 
Proover luges ette suuremad muutused võrraldes varasemate reeglitega. 
Ettepanek: võtta vastu Aasta Alaska Malamuudi näituse poole reeglid 
Hääletus: 13 poolt 
Otsustati: vastu võtta Aasta Alaska Malamuudi näituse poole reeglid 

 
Aasta Alaska Malamuudi töö poole reeglites oli märksa rohkem muutusi, nii siis loeti 
kõik olulisemad lõigud ette ja vaidlust tekitavaid sõnastusi hääletati eraldi. 
Ettepanek: muuta lõik” Kõigilt kelgukoeraspordialadelt on võimalik koguda punkte 

võrdselt. Kui võistluste korraldaja teeb ametliku eraldi arvestuse alaska 

malamuutidele või põhjamaiste kelgukoerte gruppile B (B – alaska malamuudid, 

gröönikoerad, samojeedikoerad), siis jaotatakse punktid selle arvestuse alusel. Kui 

arvestus on üldine lisandub täiendavalt 5 punkti. Kui arvestus on RNB (Registered 

Nordic Breed),  siis lisandub täiendavalt 3 punkti.” järgnevalt 
“Kõigilt kelgukoeraspordialadelt on võimalik koguda punkte võrdselt. Kui võistluste 

korraldaja teeb ametliku eraldi arvestuse alaska malamuutidele või põhjamaiste 

kelgukoerte gruppile B (B – alaska malamuudid, gröönikoerad, samojeedikoerad), siis 

jaotatakse punktid selle arvestuse aluse Kui arvestus on üldine või RNB (Registered 

Nordic Breed), siis lisandub täiendavalt 5 punkti.” 

Hääletus: 8 poolt, 3 vastu ja 2 erapooletut 
Otsus: muuta lõik järgnevaks“Kõigilt kelgukoeraspordialadelt on võimalik koguda 

punkte võrdselt. Kui võistluste korraldaja teeb ametliku eraldi arvestuse alaska 

malamuutidele või põhjamaiste kelgukoerte gruppile B (B – alaska malamuudid, 

gröönikoerad, samojeedikoerad), siis jaotatakse punktid selle arvestuse aluse Kui 

arvestus on üldine või RNB (Registered Nordic Breed), siis lisandub täiendavalt 5 

punkti.” 
 
Ettepanek: muuta lõik “Rakend koosneb vähemalt kahest koerast, kõik koerad 

rakendis peavad olema alaska malamuudid.” Järgmiselt “Rakend osaleb võistlusel 



alates kahekoera võistlusklassist, kõik koerad rakendis peavad olema alaska 

malamuudid.” 

Hääletus: 13 poolt 
Otsus: muuta lõik järgnevaks: “Rakend osaleb võistlusel alates kahekoera 

võistlusklassist, kõik koerad rakendis peavad olema alaska malamuudid.” 

 
Ettepanek: võtta välja Aasta rakendi reeglites miinimumdistants. 
Hääletus: 12 poolt, 1 vastu 
Otsus: välja võtta Aasta rakendi reeglistest miinimudistantsi nõue. 
 
Ettepanek: muuta Aasta harrastuskoera miinimumdistantsi nõue 2km peale. 
Hääletus: 13 poolt 
Otsus: seada Aasta harrastuskoera miinimumdistantsi nõue 2km peale 
 
Ettepanek: muuta EM’ilt või MM’ilt saadavate lisapunktide arvu 40ks 
Hääletus: 13 poolt 
Otsus: Tulemus EM-ilt või MM-ilt annab 40 lisapunkti. 
 
Ettepanek: Iga järgmise koera eest rakendis anda 5 lisapunkti. 
Hääletus: 9 poolt, 1 vastu, 3 earpooletut 
Otsustati: Iga järgmine koer rakendis annab 5 lisapunkti 
 
Ettepanek: vastu võtta Alaska Malamuudi konkursi töö poole reeglid koos hääletatud 
muudatustega.Aasta  
Hääletus: 13 poolt 
Otsustati: võtta vastu Alaska Malamuudi konkursi töö poole reeglid koos hääletatud 
muudatustega. 
Reeglite näited viiakse vastavusse sisse viidud muudatustega. 
 
Lisaks tegi Helle Kaljula ettepaneku hakkata autastustama veterane ka töö poole pealt. 
Leiti, et oleks mõistlik hakata autastustama parimaid alaska malamuute ka agility, 
kuulekus, sõnakuulekus aladel ja miks mitte valida ka Eesti Siberi Husky Ühinguga 
sarnaselt aasta mainekujundaja. Edasi tegeleb selle teemaga AMLi juhatus, kuna 
mõtted on veel liiga toored ja on vaja väljatöötada reeglite projekt. 
 
5) Eetikakoodeksi vastuvõtmine 
Eetikakoodeksi projekt saadeti kõigile liikmetele tutvumiseks koos koosoleku 
kutsega. Kuna tegemist oli esmakordelt taolise dokumendi vastuvõtmisega, siis loeti 
kogu dokument ette ja viidi sisse täiendusi ning parandusi. 
Muuta lõik “5. Aretuses pean silmas nii emase kui isase koera omanikuna nii 

aretusest kasutatavate koerte kui ka kogu tõu tervist, iseloomu ja standardit ning 

kohustun täitma Eesti Kennelliidu tõuraamatumäärust ja selle lisasid. Isase koera 

omanikuna ei luba ma oma koera paarituseks, juhul kui mul on alust arvata, et emase 

omanikul puuduvad eelteadmised ja tingimused pesakonna kasvatamiseks” järgnevalt: 
“5. Aretuses pean silmas nii emase kui isase koera omanikuna nii aretusest 

kasutatavate koerte kui ka kogu tõu tervist, iseloomu ja standardit ning kohustun 

täitma Eesti Kennelliidu poolt kinnitatud ja kehtivaid regulatsioone. Isase koera 

omanikuna ei luba ma oma koera paarituseks, juhul kui mul on alust arvata, et emase 



omanikul puuduvad eelteadmised ja tingimused pesakonna kasvatamiseks, ja/või juhul 

kui on alust arvata, et pesakonda ei registreerita (FCI).” 

Muuta lõik “7. Abistan oma kutsikate uusi omanikke kutsika kasvatamisel, annan 

neile vajalikku infot koera hooldamise kohta ning suunan neid tegelema oma koeraga 

erinevatel aladel (näiteks kelgukoeraspordis, näitusel, kuulekuses, agilitis jne.). Aitan 

leida uue kodu oma kasvandikele ja enda loovutatud täiskasvanud koertele, keda 

nende endised peremehed ei saa mingil põhjusel enam pidada.” järgnevalt: 
“7. Abistan oma kutsikate uusi omanikke kutsika kasvatamisel, annan neile vajalikku 

infot koera hooldamise ja pidamise kohta ning suunan neid tegelema oma koeraga 

erinevatel aladel (näiteks kelgukoeraspordis, näitusel, kuulekuses, agilitis jne.). 

Selgitan koera omanikule kehtivaid aretusnõudeid ja FCI tõutunnistuse vormistamise 

vajadust ja reegleid. Aitan leida uue kodu oma kasvandikele ja enda loovutatud 

täiskasvanud koertele, keda nende endised peremehed ei saa mingil põhjusel enam 

pidada.” 

Eetika koodeksi lõppu otsustati lisada märge “Rikkumisi käsitleb AMLi juhatus 

juhtumi põhiselt ja otsustab edasised meetmed” 
Margus Harak tegi ettepaneku muuta eetikakoodeksi nimetus AMLi liikme hea tava 
kokkuleppeks, millega kõik kohal olnud päri olid, sellega seoses asendatakse ka teksti 
sees eetikakoodeks vastavalt. 
Ettepanek: võtta vastu “AMLi liikeme hea tava kokkulepe” koos eespool nimetatud 
muudatustega. 
Hääletus: 13 poolt 
Otsustati: vastu võtta “AMLi liikeme hea tava kokkulepe” koos eespool nimetatud 
muudatustega 
AMLi liikme hea tava kokkulepe lisatakse AMLi kodulehele ja 
sisseastumisavaldusele. 
 
Arutelu käigus tekkis ettepanek väljatöötada põhjalik kasvatus juhend, mida saaksid 
kasutada kõik AMLi kasvatajad kutsikate loovutamisel. Leiti, et selleks on mõistlik 
luua töörühm,  milles avaldasid valmisolekut tööd teha Berit Kirs, Kadi-Liis Säre ja 
Helle Kaljula. Kuna sellist punkti üldkoosoleku päevakorras pole, siis tegeleb vastava 
töörühma loomisega edasi AMLi juhatus. 
Helle Kaljula palus AML’il kaaluda ka tõukeratta muretsemist, mida saaksid liikmed 
treeninguteks ja võistlustel kasutada. 
 
6) Johanna Laagi tagasikutsumine juhatuse liikme kohalt ja uue juhatuse liikme 
valimine Johanna Laagi asemele 
Ettepanek: kutsuda tagasi juhatuse liikme kohalt Johanna Laak 
Hääletus: 13 poolt 
Otsustati: tagasi kutsuda juhatuse liikme kohalt Johanna Laak 
Juhatuse liikme kohale kandideerib Liane Lubi, kes tutvustas ennast lühidal kohal 
viigijatele. 
Ettepanek: valida uueks juhatuse liikmeks Liane Lubi 
Hääletus: 12 poolt (Liane Lubi ei hääletanud ennast puudutavat ettepanekut) 
Otsustati: Valida uueks juhatuse liikmeks Liane Lubi. 
 
Koosolek lõppes kell 13.14



Alaska Malamuutide Liit 
06.04.2014 
Sportland Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuses 
Oja talu, Pillapalu küla, Anija vald 
Kell 10.00 
 
 
Allkirjad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisad: Majandusaasta aruanne, AMLi liikme hea tava kokkulepe, Aasta Alaska 
Malamuudi konkursi reeglid 


