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Viimase kuue aasta jooksul on Eesti Kunstnike Liidu (EKL) juhatuse peamiseks 

väljakutseks olnud liidu muutmine kaasaegseks ja arenevaks organisatsiooniks, mille 

tegevus on tasakaalustatud ja tulemuslik. Kaootiline ja sageli piisava põhjalikkusega läbi 

mõtlemata otsustel baseerunud majandusmudel on asendunud tasakaalustatud ja 

tulemusliku arenguprogrammiga, mis lähtub kehtivatest seadustest, liidu põhikirjast ja 

liidu majanduslikest võimalustest.  

 

Kuue aasta jooksul on EKL saanud organisatsiooniks, millesse kuulumine on muutunud 

kunstnikele olemuslikult vajalikuks ja mis esindab reaalselt nende huve. Ühiskonnas on 

sel ajal samas palju muutunud: süvenenud on ebakindlus, mõnetine sallimatus ja 

pealiskaudsus suhtluses, suhtumistes ning hinnangutes, samuti on suurenenud 

klammerdumine lihtsustatud stereotüüpidesse. Seda olulisemaks on seetõttu saamas 

kuuluvus erialastesse ühendustesse ja mõttekooslustesse ning koostöö tiivustamine 

inimeste vahel. 

 

Järgneval kolmel aastal pean liidu peamisteks väljakutseteks arendustegevuste jätkamist 

ja mahu suurenemist koos olemasoleva taristu renoveerimisega ning kunstnike ja 

kunstitöötajate ning institutsioonide vahelise ametiühingu rolli jõulist kehtestamist 

intensiivse koostöö ja ühise väärtusruumi sõnastamise kaudu. Soovin liidu lähitulevikku 

panustada professionaalses tiimis tegutsedes, motiveeritud ja empaatilise 

meeskonnamängijana. Järgneva kolme aasta jooksul on äärmiselt oluline, et liidus juba 

käimasolevad positiivsed protsessid jätkuksid ning et senised investeeringud inimestesse 

ja neile delegeeritud usaldus saaksid veelgi enam aega ja võimalusi avalduda. Paljud 

protsessid, mis said alles hiljuti alustatud, toovad mõõdetavaid tulemusi 3, 5 või 10 

aasta pärast. Kuid oluline on, et absoluutselt iga liidu juht mõistaks, et halbadest 

otsustest saab halvim olla vaid otsustamatus ja tegevusetus. Ja et ka kõige väiksemad 

muudatused tekitavad alati kusagil mingit vastuseisu, mis on aga muudatuste elluviimise 

loomulik kaasnähe. Oluline on mõista juhtimisega kaasnevat vastutust, positiivsete 

protsesside jätkumise olulisust, esmapilgul hoomamatult eriilmelistest üksikosadest 

koosneva üldpildi iga detaili olulisust. Oluline on mõista iga liidu liikme ja iga 

töövaldkonna võrdset olulisust. Et jätkuks mõistvust, empaatiat, kannatlikkust ja ausust 

suhtuda kõigisse ja kõigesse võrdse tähelepanu ja lugupidamisega. Me oleme kõik liidu 

liikmetena selle lugupidamise juba ammu välja teeninud, me ei pea selle nimel enam 

eraldi võitlema. 

 

Kokkuvõtvalt tõdengi siin ja praegu, et viisime aastal 2013 koostöös Vano Allsaluga liidu 

juhtimise vastavusse seadusandlusega ja oleme töötanud kõigis liidu tegevustes ühtse 

meeskonnana. Seda tööd tuleb nüüd lihtsalt jätkata. Olen veendunud, et minu eri 

töökogemuste kaudu omandatud juhtimisega seotud teadmised ja oskused, nii 

seadusloome kui ka majandusalase problemaatika tundmine, samuti diplomaatilised 

võimed ning enesereflektsioon on enam kui asjakohased, et adekvaatselt tajuda asutuse 

juhina ühiskonda laiemalt ja liidu asetumist jooksvates ühiskonnaprotsessides. Et mõista 

ning kasutada valdkonna arenguvõimalusi ja toimemehhanisme. Et seista alati 

kunstikultuuri eest. Et olla kohal kunsti nimel.  
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