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Olen 52 aastane, olen hea suhtleja, aktiivse ellusuhtumisega, tugeva pingetaluvusega ning 
otsin pidevalt tegevust. Suhetes hindan õiglust, otsekohesust ja ausust. Suhete säilitamise 
nimel väldin konflikte, kuid üldjuhul ei tee järeleandmisi tulemuse kvaliteedis. Mulle meeldivad 
uued väljakutsed (enesetäiendus) ja soovin end uutes situatsioonides proovile panna. Olen 
seisukohal, et paigalseis ja rutiin hävitavad kogu energia ning motivatsiooni. 
Igapäevatöös järgin seda põhimõtet nii enda, kui teiste juhtimisel ja juhendamisel. Olen 
huvitatud tööst, mis annab võimaluse arenemiseks koos meeskonnaga, eeldab uute teadmiste 
omandamist, kiiret kohanemist, vastutuse võtmist, kiiret otsustamist, selgeid ootusi mulle ja 
minu tööle ning mõõdetavaid tulemusi! Väga olulisel kohal on sõbralik õhkkond ja meeldiv 
kollektiiv.

Hariduselt olen elektri insener ja viimasel ajal tegelesin suure rahvusvahelise konserni (ABB 
AS) osakonna hanke tegevuse juhtimise ja kordineerimisega Baltikumis. Lisaks ka globaalse 
teenusekeskuse hankemeeskonna komplekteerimise ja käivitamisega. Varasemalt olen juhtinud 
erinevaid lao, logistika ja tolliga seotud tegevust. Nende meeskonna komplekteerimist, vajalike 
litsentside/kooskõlastuste hankimist ning hilisemat ettevõtte juhtimist ja arendust. Seoses 
erinevate struktuuride juhtimisega on tulnud kokku puutuda ja ennast kursis hoida erinevate 
valdkondadega (müük, personal, teenindus, tehnika, pangandus, raamatupidamine, 
kindlustused, haldus jm.).

Hobina tegelen spordivõistluste (motokross, jetivõistlused) peakohtuniku, kommentaatori ja 
ürituse läbiviijana. Vabal ajal tegelen põhiliselt harrastaja tasemel motokrossi, lauatennise ja 
võrkpalliga.

Olles EMF-i peasekretär, siis minu nägemuse järgi on EMF peasekretäri näol tegemist 
inimesega, kes peab igapäevaselt juhtima EMF-i kui ettevõtet, mille tuleviku visioonid, 
väärtused, eesmärgid ja tegevussuunad on paika pandud nõukogu poolt. Peasekretäri 
pädevuses on ühingu igapäevane juhtimine ja püstitatud eesmärkide saavutamine läbi 
meeskonna juhtimise, koostöös partnerite ja toetajatega. EMF-i ja tema peasekretäri eesmärk 
on motosportlaste ühendamine ja motospordi kui terviku arendamine ning tutvustamine.

Minu nägemuses on tegevused, mis on seotud igapäevase ühingu tegutsemisega, 
jätkusuutliku arendamisega ja motosportlastele ning ala harrastajatele uute võimluste ning 
väljundite otsimisega, lisaks:

- olla avatud ühingu liikmetele ja teistele huvilistele, et laiendada motospordi huviliste ringi 
ning tutvustada motosporti ja selle võimalusi laiemale üldsusele

- jälgida ühingu eelarve täitumist, pidada kulud eelarve raamides,

- esindada motospordiga tegelevaid ühingu liikmeid, sportlasi/harrastajaid suhtluses teiste 
organisatsioonidega s.h. FIM, UEM, ROK ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega 
lisaks naaber vabariikide sarnaste organisatsioonide/föderatsioonidega

- suhtlus ja koostöö arendamine teiste alaliitude ja huvigruppidega ning spordiklubide 
ühendamine ja toetamine omavahelisetes suhtluses ning tegemistes

- koostöö ühiste ürituste organiseerimisel ja läbiviimisel s.h vajadusel aitab ning 
koordineerib ühingu liikmete suhtlust omavahel, 

- suhtlus ühingu/alade toetajatega ja üldsusega ning otsib ühingule uusi väljundeid, 
koostööpartnereid, toetajaid

- peab meeles ja suhtleb ühingu nimel teeneliste motosportlastega

- töötab välja koostöös liikmetega ja kehtestab reeglistiku ning tingimused tiitlivõistluste 
läbiviimiseks, jälgib nendest kinni pidamist ja seisab hea ning aitab kaasa, vajadusel 
toetab tiitlivõistluse korraldajaid ürituste korraldamisel püstitatud eesmärgi/tulemuse 
saavutamiseks (tiitlivõistluste korraldamine/läbiviimine ei ole EMF-i otsene tegevus vaid 
toimuvad EMF-i järelevalvel/toetusel/koordineerimisel) jne.

Olen ise aktiivselt motospordi harrastajana alaga tegelenud rohkem kui 15 aastat ning oman 
erinevaid kogemusi nii võistleja, korraldaja, kohtuniku kui toetaja pilgu läbi. Läbi nende 



kogemuste suudan lisada ühingu tegevusse omapoolset lisaväärtust ja tõhusalt jätkata 
EMF-i seni tehtud head tööd.


