From: Meeli Puusepp
Sent: Saturday, December 17, 2011 6:14 PM
To: Kairi Viherpuu
Cc: Eve Pungas; Augello OÜ, Rain Heinsoo; URve; felor sepp
Subject: RE: Aasta universaalkoera arvestus

Tere Kairi,
Vabandust et pole jõudnud varem vastata, olin vahepeal paar päeva Tartus.
Ma eeldan, et see ei ole Sinu erakiri minule vaid on suunatud ESLÜ juhatusele? Vastan siis ESLÜ juhatuse nimel
(käsitlesime teemat ka viimasel koosolekul).
Püüan küsimustele vastata:
Jah, parimate arvestus on kokkuvõte aasta tegemistest (näitused ja võistlused). Parimate arvestuse eesmärk on
lausa eeskirja alguses lahti kirjutatud:
Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu (ESLÜ) Aasta parima tiitlite jagamise
eesmärgiks on:
• propageerida saksa lambakoertega tegelemist ja nende koolitamist
• suurendada ESLÜ liikmeskonda
• populariseerida võistlusi ja saksa lambakoerte erinäitusi
• innustada ESLÜ liikmeid osalema saksa lambakoerte maailmaklassi tippüritustel

Neid eeskirju ei ole kinnitanud mitte ESLÜ juhatus, vaid üldkoosolek, kelle otsused on ülimad. Juhatus on täidesaatev
organ, meil on kohustus kehtestatud eeskirjadest kinni pidada. Lähtume alati põhimõttest, et kui eeskiri on mõnes
osas kahtepidi tõlgendatav, siis tõlgendame seda osaleja (koerajuhi) kasuks. Sinu juhtumi puhul pole kahjuks mingit
varianti teistsuguseks tõlgenduseks, tsiteerin:
1.5. Koera omanik peab ESLÜ liige olema nii arvestusse kaasatud erinäitustel ja
võistlustel osalemise kui ka arvestuse koostamise ja võitjate väljakuulutamise ajal.

Kas Sulle tundub, et seda on võimalik kuidagi teistmoodi tõlgendada? Et kui inimene jättis ühingu liikmemaksu
tasumata (hoolimata 2-st meeldetuletusest) ja langes liikme staatusest välja kiire elutempo tõttu, siis see punkt ei
kehti? Ausalt öelda meie (ehk ESLÜ juhatus) sellist varianti ei näe.
Sa kirjutad:
Mul ei ole mitte kõige vähemalgi määral soovi kellegi punkte ja kohta aastaarvestuses ära võtta ning mitte
mingisugust isiklikku saavutuste vajadust ... Ma ei taha, et minu pärast peaks ESLÜ reegleid rikkuma, aga soovin vaid
seda, et osataks hinnata koerte saavutatud tulemusi, mitte vähetähtsatest reeglitest kinnipidamist!
Kahjuks sellist võimalust ei ole, et Sind universaali arvestusse kaasata ilma „vähetähtsaid“ reegleid rikkumata ja teiste
osalejate kohta aastaarvestuses halvendamata.
Oleme nõus, et sisu on tähtsam kui vorm, aga see kehtib siiski juhtumite korral, mida on võimalik erinevalt
tõlgendada. See ei saa kuidagi viia räige reeglite rikkumiseni. Ka siis, kui need reeglid Sinu meelest vähetähtsad on.
Ja mis meile moraalses plaanis oluline tundub: kui me siiski seda teed läheksime, et reegleid eiraksime ja Sinu
universaali arvestusse kaasaksime, siis rikuksime sellega teiste osalejate õigusi. Teised langeksid koha võrra
tahapoole ja nemad on samuti osalenud nii võistlustel kui näitustel ja samas ka ühingu liikmelisuse säilitanud. Ehk
mida me siis neile vastaksime ja kuidas seda põhjendaksime, et me Sinu reegleid rikkudes nö vahele võtsime? Mis sa
ise neile ütleksid?
Me (ESLÜ juhatus) mõistame Sinu pettumust, et universaali arvestusest välja jäid. Õnneks olid Sa võistluste
toimumise ajal uuesti ühingu liikmeks astunud ja kandideerid seega parima IPO-koera ja parima jäljekoera
arvestuses.
Parimat
Meeli
ESLÜ juhatus

