
Eesti Retriiverite Tõuühingu juhatuse koosoleku protokoll  
3.11.2017 
 
Kell: 16:15 - 18:15  
Koht: Perrooni kohvik  
Koosoleku juhataja: Kertu Tombak 
Protokollija: Kertu Tombak 
Osalesid: Pille-Riin Sepp, Katri Tõnisson, Monica Merima, Tatjana Zamorskaja, Skype 
vahendusel Kadri Kont-Kontson 
 
Päevakord: 
1. 2017. aasta toimunud ürituste arutelu 
2. 2018. aasta planeeritud ürituste arutelu 
4. Katsete reeglite muudatuste hetkeseis ja arutelu 
5. Aasta retriiveri konkursi reeglite hetkeseis ja arutelu 
6. ERTÜ põhivarade ja finantside audit 
7. ERTÜ partide külmikus hoiustamise kompensatsioon 
8. Vaba arutelu 
 
1. 2017. aasta toimunud ürituste arutelu 
 
Kadri annab ülevaate, et 16.-17. septembril toimunud tõu- ja tasemekatse tulem oli tulem 25 
eurot ja 11 senti. 
 
2. 2018. aasta planeeritud ürituste arutelu 
 
ERTÜ planeerib korraldada 2018. aastal järgmised üritused: 
 

● 10. - 11. märts ametlik Working Test ja koolitus Kauksis. Koolitaja Tomi Sarkkinen 
(Soome). Peakorraldaja Tatjana. Kui soovijaid tuleb palju, siis algab koolitus juba reedel. 
Tuleb arvestada, et Sarkkinen on kallis koolitaja. Tatjana teeb ettepaneku teha sellest 
üritusest ERTÜ hooaja avaüritus. 

● 20. - 22. aprill tõu- ja tasemekatse Valtus. Kohtunik lahtine. Peakorraldajad Kadri ja 
Katri. 

● 9. või 10. juunil Kutsikate ja veteranide show. Kohtunik Dominika Pieczonka (kennel 
Optimus Canis). Peakorraldaja Pille-Riin.  

● 9. septembril retriiverite erinäitus Harjumaal. Kohtunik Sergio Scarpellini (kõik retriiverid). 
Kui tuleb üle 80 osaleja lisandub kohtunik Eestist. Peakorraldaja Monica, sekretär 
Monika Normann. 

● 6. oktoober retriiverite Club Show. Võimaluse korral saaks 5. ja 7. oktoobril toimuda tõu- 
ja tasemekatse. Uurime kohtunikku ja võimalust teha neil päevil ka tõu- ja/või 
tasemekatse koolitus.  
Kadril on olemas kinnitus Toosikannu kompleksilt, et need kuupäevad on vabad, kuid 



uurib ka hinda.  
Üritusel võiks toimuda ka veepääste demo.  
Club Showd korraldab ja kogu üritust koordineerib Pille-Riin.  

 
Juhatus otsustas:  
Jätkata ürituste ettevalmistustöid ja kooskõlastada katsete plaanid EKLi ja teiste retriiverite 
tõuühingutega. 
 
3. Katsete reeglite muudatuste hetkeseis ja arutelu 
Katsete reeglid on endiselt kinnitamata kõikide retriiverite tõuühingute poolt. Tänu esimesele 
Working Testile Eestis saab teha täiendused reeglites WT osas. Tekkis küsimus, kas panna WT 
reeglitesse kirja, kuidas lahendada lonkamise või muu terviseprobleemi (v.a jooksuaeg) korral 
raha tagastamine omanikule. Arutati raha tagastamist arstitõendi esitamisel või koera tasuta 
registreerimist järgmisele WTle. Leiti, et kumbki variant pole hea reeglitesse fikseerida, sest 
olukorrad võivad olla väga erinevad.  
Reeglid peavad saama vastu võetud EKLis hiljemalt 10. märtsiks, kui toimub uus Working Test.  
 
Juhatus otsustas: 
Tatjana viib sisse täiendused reeglites Working Testi osas. Reeglite üldosas kõikide katsete 
kohta fikseeritakse, et raha tagastamise otsustab testi peakorraldaja.  
ERTÜ võtab eesmärgiks esitada katsete reeglite muudatused EKLi käesoleva aasta lõpuks, et 
need jõuaksid veebruarikuus toimuvale EKL volinike kogu koosolekule.  
 
4. Aasta retriiveri konkursi reeglite hetkeseis ja arutelu 
 
Aasta retriiveri konkursi läbiviija Pille-Riin leidis, et hetkel olemasolevate reeglitega ei ole 
võimalik tiitlit välja anda, sest osalejatel on palju küsimusi ja need ei toimi.  
Mida siis reeglitega ette võtta? Kas Eesti Kennelliit arvestab kõikide näituste tulemusi (sh 
erinäitused)? Kas on olemas exceli tabel, mida saaks alla laadida? Isegi kui erinäituseid pole 
sisestatud, siis saab need ise lisada. Katsete info on katsete tulemuste andmebaasis olemas. 
 
Juhatus otsustas:  
Olemasolevate Aasta retriiveri konkursi reeglitega mitte tiitleid välja anda. Tuleb uurida EKLis 
olemasolevate andmete kättesaamise võimalust. 
 
5. ERTÜ põhivarade ja finantside audit 
 
Tuleb koostada ülevaade ERTÜ põhivarade olemasolust ja asukohast. Samuti tuleb kõigil 
juhatuse liikmetel aktiivselt täita Google Docsis asuvat tabelit ERTÜ rahaliste liikumiste kohta. 
Kui seda tabelit ei täiendata jooksvalt, pole sellel mõtet.  
 
Juhatus otsustas: 



Viia kiireimas korras läbi ERTÜ finantside ja tarvikute audit. Selleks koostame Google Docsi 
nimekirja ERTÜ põhivaradest ja juhatuse liikmed märgivad oma nime taha asjadele, mis nende 
valdustes asuvad.  
Varade inventuur viiakse läbi kord aastas, hooaja lõpus.  
Ürituste korraldajad jt, kellel on ERTÜ rahadega olnud kokkupuudet, kontrollivad ja täiendavad 
Google Docsis olevat tabelit rahade liikumiste kohta. 
 
6. ERTÜ partide külmikus hoiustamise kompensatsioon 
 
Riin tegi kirjalikult ettepaneku maksta Inga Sillale rahaline kompensatsiooni ERTÜ partide 
hoiustamise eest oma sügavkülmas, kuna ERTÜ maksab kompensatsiooni Meriväljal asuva 
ERTÜ sügavkülmiku hoiustamise eest ja Aetile vaereste ja partide hoiustamise eest.  
 
Juhatus otsustas:  
Rahuldada Riinu ettepanek ja maksta Inga Sillale kompensatsioon. 
Inga sügavkülmikus asuvad vähesed linnud paigutada Meriväljal asuvassse ERTÜ 
sügavkülmikusse või Aet Toose sügavkülmikusse, kus juba nagunii ERTÜ linde hoiustatakse. 
Lindude ümberpaigutamisega tegeleb detsembrikuu jooksul Katri.  
 
7. Vaba arutelu 
 
ERTÜs tegutseb palju tublisid vabatahtlikke, eesrindlikke liikmeid, kes ei kuulu juhatusse. Neid 
tuleb tunnustada. Selleks võiks olla aastate eest Merle Holmbergi poolt algatatud auhind “Aasta 
Käpp”, mis kujutas endast koera käpajälgedega taldrikut. Tunnustusauhinna leidmisega tegeleb 
Kertu.  
 
Katri arvab, et peaksime vastu võtma kõik veelinnud, mis meile pakutakse, sest neid on 
keeruline saada.  
 
Katsete tabelis pole ühtegi tulemust. Kadri uurib, miks pole katseid tabelisse kantud, sest 
tulemuste info on peale igat katset saadetud.  
 
Tatjana lisab rahvusvahelisse FB retriiverite töökatsete kalendrisse ERTÜ tulevaste katsete 
kuupäevad.  
 
Endiselt on probleemiks liikmete suurem kaasamine ja puudus on koeraomanikele lihtsatest 
suhtlemisüritustest. Selleks võiks olla näiteks matkasari ehk ühisjalutamised. Neid ettevõtmisi 
on oodatud algatama kõik liikmed. 
 
Kevadesse tuleb planeerida üritus, kus on lihtsaid mänge (kutsikate mängunurk, retriivimise 
võistlus, demo esinemine) igas vanuses koertele ja koeraomanikele.  
 



ERTÜ juhatuse jõuluistumine toimub 2017 detsembris või 2018 jaanuaris. Kõik on oodatud 
liituma! 
 
Koosoleku lõpp kell 18.15 


