
Head EML-i liikmesklubide esindajad! 

 

 

Viimased aastad on Eesti Maleliidule olnud väga pingelised. Üldisest majanduslangusest ning ka 

maleringkondades olevatest pingetest tulenevalt on male toetajaskond vähenenud ja ala maine 

halvenenud. Seeläbi on kannatanud paljude projektide elluviimine ning alaliidu rahastamine. 

Läinud aasta lõpetas EML ligikaudu 800 tuhande kroonise kasumiga ning selle arvelt said 

likvideeritud enamus varasematel aastatel tekkinud miinuseid. Kevadel toimunud EML-i 

üldkoosolekul kinnitati 2010.aasta majandusaasta aruanne ning valitud juhatus seadis endale 

eesmärgiks taastada „kodurahu“ males ja leida ka alaliidule väärikas president. 

Üle poole aasta oleme üheskoos tööd teinud ning valmis on saanud plaan, kuidas positiivses 

tegevuses edasi liikuda. 

20.novembril toimub Tallinnas Eesti Maleliidu üldkoosolek, mille peamiseks päevakorrapunktiks 

on Eesti Maleliidu põhikirja muutmine ning uue presidendi ja nõukogu valimine. Uueneva 

Maleliidu peamine eesmärk on Eesti malekogukonna taasühendamine ja üksmeele leidmine. 

− Tõstame läbipaistvust, mis parandab suhteid riigiga ja riiklike fondidega, lihtsustab 

koostööd erinevate huvigruppidega ja tõstab Maleliidu mainet. Selleks loome EML-i 

nõukogu, millele hakkab juhatus esitama iga kvartal finantsaruandeid ning plaane 

järgmiseks kvartaliks. 

− Käivitame projekte male populariseerimiseks, eesmärgiks on alustada koolimale projektiga 

järgmisel õppeaastal. 

- Alustame juba täna Paul Kerese 100. sünniaastapäeva malefestivali ettevalmistamisega; 

teeme tööd selle nimel, et Eesti maletajad saaksid väärikalt osaleda rahvusvahelistes 

võistlustes. 

 

Oma nõusoleku EML-i presidendiks kandideerimiseks on andnud Andrei Korobeinik.  

Andrei Korobeinik on Riigikogu liige (Reformierakond), Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse 

nõukogu liige ning edukas ettevõtja. Hiljuti kinnitati Andrei Korobeinik Kultuuriministeeriumi poolt 

Vene teatri nõukogu esimeheks. Andrei on viimased pool aastat pidanud läbirääkimisi 

Kultuuriministeeriumi, EOK ning ka tänase EML liikmesklubide enamusega lahkarvamusel olevate 

klubijuhtide esindajatega. EML-i presidendina toetab Andreid nii Kultuuriministeerium, kui ka Eesti 

Olümpiakomitee. 

EML-i põhikirja kohaselt moodustatakse maleliidule nõukogu, mille eesmärk on suhtlus riigiga ning 

erasektori toetajatega, juhatuse töö koordineerimine, strateegiliste otsuste vastuvõtmine ning 

male maine parandamine. 

Loodavasse EML-i nõukogusse on valmis ühtse meeskonnana kuuluma lisaks Andrei Korobeinikule: 

- Taavi Kotka, kes läinud nädalal pärjati Eesti Aasta Ettevõtja tiitliga. Taavi on meie piirkonna 

ühe suurema tarkvarafirma – Webmedia Eesti AS juhatuse esimees. Malega on Taavi 

seotud juba väga varasest noorusest, sest tema ema ja isa olid mõlemad tihedalt males. 

Isa, Jüri Kotka oli tuntud ja tunnustatud noortetreener Kilingi-Nõmmes ja Paides. Taavi 



Kotka missioon males : "Noored Eesti maletajad on maailmas tegijad, aga üldise 

kommunikatsiooniga tuleb tööd teha, et seda ala veelgi populariseerida. Infotehnoloogia ja 

telekommunikatsiooniettevõtete poolt oleme ka väga huvitatud, et selle ala populaarsus 

kasvaks veelgi, sest loogiline mõtlemine ja reaalharidus käivad käsikäes." 

- Tiit Raimla, kes töötab AS PricewaterhouseCoopers. Tiit on firmas auditiosakonna juht, 

juhatuse liige. Ta on mänginud nooruses aktiivselt malet, saavutades meistrikandidaadi 

järgu. 

- Carmen Kass, kes oli EML-i president aastatel 2004-2011. Carmeni panus male ja Eesti 

Maleliidu tutvustamisel malemaailmas on olnud väga suur. Peamiselt C.Kassi poolt leitud 

erasektori vahenditest loodi 2006.aastal Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde Paul Kerese 

allfond, meie andekate noormaletajate toetamiseks. Tema eestvedamisel ning toetamisel 

realiseeriti 2008.aastal projekt, millega kutsuti Eesti meestekoondise treener-kapteniks 

eksmaailmameister Aleksander Halifman, 2004. aastal oli Paul Kerese mälestusturniiri 

peakülaliseks maailmameister Viswanathan Anand, jne. Ka Carmeni üheks unistuseks ning 

eesmärgiks on jõuda selleni, et male oleks kooliprogrammis kasvõi vabaainena. 

- Jaan Ehlvest, kes täna on väga tõsiselt pannud treenerina õla alla meie hetke ühele 

perspektiivikamale noormaletajale Ottomar Ladvale. Olles malemaailma kõige kõrgemasse 

tippu kuulunud, teab Jaan väga hästi tippmaletajate muresid ning saab seeläbi tuua 

kompetentsi ka maleliidu poolt Eesti koondise tasemel kavandatavatesse projektidesse. 

Samuti on Jaan Ehlvest võtnud viimastel aastatel male propageerimise koolides enda jaoks 

prioriteediks. 

- Erik Haavamäe, kes on AS Premia Foods, AS Toode ja AS Kevelt nõukogu liige. Ka Erik on 

noorena mänginud malet ning esindanud Eestit noortekoondise tasandil üleliidulistel 

võistlustel. Viimastel aastatel on Erik leidnud taas aega ja energiat oma põhitöö kõrvalt, et 

aidata ka malel Eestis positiivsemas suunas liikuda.  

- Marko Siil on SEB Panga jurist ning olnud Saaremaa maleaktivistina ja maletajana males 

juba ligi 30 aastat. 

 

Igapäevast tööd alaliidus hakkab tegema juhatus. 

Juhatuse liikmetena jätkavad praegusest koosseisust Ervin Liebert (eelkõige noorte ja treenerite 

valdkonna kompetents), Hendrik Olde ning Ants Prii (klubiline tegevus ja omavalitsustasand). Oma 

nõusoleku uueks juhatuse liikmeks kandideerimisel on andnud rahvusvaheline meister Olav Sepp, 

kelle esmane eesmärk on Eesti tippmalele suunatud projektide realiseerimine ning tõhusam 

koostöö maletajate ja maleliidu vahel. Olav saab olema maletajate esindajaks Eesti Maleliidus ning 

kogu Eesti koondise tasemel asjaajamine maleliidus käib tema juhtimisel ja vahendamisel.  

 

Loodame, et Eesti Maleliidu liikmesklubid annavad oma mandaadi eelpool nimetatud ühtsele 

meeskonnale (nõukogu ja juhatus), et püüda viia male Eestis tagasi positsioonile, millega saame 

väärikalt tähistada aastal 2016 läinud sajandi Eesti parimaks sportlaseks valitud suurmeister Paul 

Kerese 100.sünniaastapäeva. 


