
Austatud maleklubide juhid ja maleaktivistid! 

 

20. märtsil saatis Kristjan Sander viie klubi nõude EML-i üldkoosoleku toimumiseks ja juhatuse tagasi 

kutsumiseks. Nõude esitasid MTÜ Vabaettur, Viimsi MS Apones, MK Faalanks, Võru MK ja Tartu 

Ülikooli MK. Kõikide nõude esitanud klubide juhatuse liikmed kuuluvad Eesti Male Toetusühingu 

juhtorganitesse ning lisaks kuulub Margus Sööt nelja nõude esitanud klubi liikmeskonda ja/või 

juhatusse. 

EMTÜ esimees ja nelja EML-i liikmesklubi liige Margus Sööt koos meeskonnaga on alates 2008. aasta 

Dresdeni maleolümpiast pidanud võimuvõitlust selle nimel, et tema pääseks juhtima malet ja Eesti 

Maleliidu juhatust. Üle kümne aasta on M. Sööt püüdnud EML-i kohta luua negatiivset kuvandit, sh 

esitanud valeväiteid. Selleks kasutatakse sotsiaalkanaleid, kuhu EMTÜ teeb sponseeritud postitusi. 

Lisaks saadeti valefaktidel põhinev info EML-i juhatuse ja minu kohta alles hiljuti 

meediaväljaannetele. 

Kui kõik varasemad EML-i presidendid on seisnud male hea käekäigu eest ja arendanud 

maletegevust Eestis, siis 2017. aastal presidendiks nimetatud Ken Koort on oma tegevusega 

tekitanud taas suure lõhe erinevate kogukondade vahel. Koort on tegutsenud aktiivselt EML-i vastu. 

Nii on ta ka viimase poole aasta jooksul püüdnud juhatust ja nõukogu survestada selles, et kaasata 

M.Sööt juba praegu EML-i juhtimisse (st ilma klubide toetuseta üldkogul), et kogu tegevus talle üle 

anda. 

Kahjuks on K.Koorti ajal EML-i nõukogust lahkunud Carmen Kass, Andres Ammas, Andrei Korobeinik 

ja Erik Haavamäe. Need on inimesed, kes aastate jooksul panustasid malesse väga palju, kuid ei 

saanud seda teha enam Koorti juhitavas nõukogus.  

2018. aasta oktoobris toimus EML-i üldkoosolek, kus K.Koort koos EMTÜ nõukoguga proovis jõuga 

üle võtta Eesti Maleliidu tegevust. 

Eirates EML-i põhikirja ja toetudes Villu Otsmanni nõuannetele, ei lasknud Koort juhatusel läbi viia 

üldkoosolekut, vaid pani üldkogu osalejate registreerimise ja hiljem ka protokolli koostamise EMTÜ 

nõukogu liikme Kristjan Sanderi ülesandeks. 

Teadlikult on üldkogu protokollist välja jäetud järgmised intsidendid: 

- K.Sander tõmbas katki Tartu SS Kalevit esindava Aksel Rei volikirja; 

- Toomas Valgmäe kasutas Aksel Rei vastu füüsilist jõudu, kui Aksel püüdis kätte saada oma 

volikirja; 

- Nõmme P.Kerese Maleklubi esindajal, kes osales üldkogul „külalisena“, keelati üldkogul 

hääletamine, sest vastasel juhul ähvardati ära võtta klubil ruumid, kus toimuvad 

iganädalased teenekate maletajate turniirid; 

- K.Koort tunnistas üldkogul, et käis koos M.Söödiga Keila Maleklubi juhile pakkumas alkoholi 

selle eest, et klubi annaks tema toetuseks volikirja; 

- Narva MK Kaissa poolt väljastatud volikirja alusel ei antud klubile üldkogul hääleõigust; 

- K.Koort nimetas EML-i nõukogu liikmeks Villu Otsmanni (EMTÜ nõukogu liige), kes sai 

salajasel hääletusel alla 50% osalenud liikmete toetuse ja seega ei osutunud kooskõlas EML-

i põhikirjaga valituks EML-i nõukogusse. 



Küll on protokolli lisatud minu poolt nn kompromissina tehtud ettepanek, et Hendrik Olde  lahkub 

juhatusest hiljemalt 31. jaanuaril 2019. 

Selline ettepanek oli minu poolt tehtud peale üldkogu juhataja salajast hääletust, kus esimeses 

hääletusvoorus said kaks koosoleku juhatajat võrdse toetuse, st kummalgi poolel ei olnud otsuste 

vastu võtmiseks vajalikku enamust. Et vältida konfliktide süvenemist ja tunde kestvat kaklust, siis 

tegin nimetatud ettepaneku, kusjuures olles eelnevalt lõpuni korraldanud EV 100 maleturniiride 

sarja ning kokku võtnud 2018. a majandusaasta. Kahjuks keeldus teine pool sellest kompromissist 

ning nõudis juhatuse kohest lahkumist. 4,5 tundi kestnud üldkogu paraku tulemust ei andnud (st 

juhatust tagasi kutsuda ei õnnestunud) ja sealt edasi on hakatud läbi EMTÜ sotsiaalkanalite ja ka 

meediale saadetud info kaudu süüdistama mind kokkulepete mitte täitmises. 

Kuigi paljud klubid on pöördunud minu poole palvega, et kandideeriksin uude valitavasse juhatusse, 

sest tegelikult läheb Eesti Maleliidul ja malel hästi, siis ütlesin juba 2015. aasta juhatuse valimisel ja 

olen ka täna samal seisukohal, et ma ei soovi kandideerida järgmisse valitavasse EML-i juhatusse. 

EML-i juhatuse poolt oleks olnud võimalik korraldada üldkoosolek 2019. aasta jaanuari lõpus, sest 

selleks hetkeks oli valmis ka 2018. a MA aruanne. 

Kahjuks seisis majandusaasta aruande auditeerimine Koorti taga, kes vaatamata kolmele juhatuse 

pöördumisele, ei nimetanud alaliidule audiitorit (on nõukogu pädevus). See oli teadlik venitamine, 

et õhutada maleringkondades taas konflikte. Nii ka käesolev nõue, kus nõutakse üldkogu toimumist 

6. aprillil. Samal päeval toimub Kristiine Open, mida mina korraldan ja kus tavapäraselt on osalejaid 

sadakond ning 6.-7. aprillil toimuvad Kohtla-Järvel Eesti noorte lahtised meistrivõistlused kiirmales 

ja enamus treenereid/klubijuhte on selle võistlusega seotud ning ei saaks osaleda üldkogul. 

Lisaks puudub saadetud päevakorras punkt 2018. a majandusaasta aruande kinnitamiseks ja 

korraliseks uue nõukogu valimiseks, mis tähendab, et klubid peaksid kevadel veel teist korda kokku 

tulema. See ei ole kindlasti mõistlik. 

Kui 2018. a oktoobri üldkogu puhul nõuti koosoleku toimumist ajal, mil maletajad saaksid osaleda 

üldkoosolekul, st peale maleolümpiat, siis seekord nõutakse üldkogu tegemist ajal, mil paljud klubid 

ei saaks osaleda üldkogul. 

Eelmisel üldkogul omasid EMTÜ nõukogu liikmed volitustega 15-ne klubi esindatust. Inimesed 

andsid heauskselt neile oma klubide esindusõiguse, kuid nad kindlasti ei eeldanud käitumismustrit, 

mida Margus Söödi upitamisel EML-i juhatusse tehakse.  

Palun tulge seekord ise üldkogule kohale, sest ainult nii saate kaasa aidata, et EML saaks toimivad 

juhtorganid. Uskuge, ei kao kahjuks malest konfliktid, kui malet pannakse juhtima M. Sööt, kes on 

üle kümne aasta klubisid survestanud, levitanud valeinfot ja pidanud vahendeid valimata 

võimuvõitlust. 

Eesti Maleliidu tänane juhatus kutsub kokku lähiajal üldkoosoleku, kus lisaks juhatuse valimisele, on 

päevakorras ka 2018. aasta auditeeritud majandusaasta aruande kinnitamine ja uue nõukogu 

valimine. Hendrik Olde uude juhatusse jätkuvalt kuuluda ei soovi. 

 

Lugupidamisega 

Hendrik Olde 

EML juhatuse nimel 


