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MTÜ Eesti Retriiverite Tõuühing üldkoosoleku protokoll 

 

Koosoleku toimumisaeg: 01.06.2013 algusega kell 18:00 

Koosoleku toimumise koht: kohvik-restoran Fahle, Tallinn (Tartu mnt 84A) 

Koosoleku juhataja: Reeli Kuhi-Thalfeldt 

Protokollija: Kaidi Reiljan-Sihvart 

  

Päevakord: 

1. Koosoleku otsustusvõimelisuse selgitamine, koosoleku juhataja ja protokollija 
valimine 

01.06.2013.a. seisuga kuulus MTÜ Eesti Retriiverite Tõuühing (ERTÜ) liikmeskonda 56 liiget. 

Üldkoosolekul osales isiklikult 8 liiget (lisa 1): 

1. Reeli Kuhi-Thalfeldt 

2. Monika Normann 
3. Kaidi Reiljan-Sihvart 

4. Pille-Riin Sepp 

5. Marilis Saul 
6. Maria Kappi 

7. Mare Vinerfeld 

8. Monica Merima  

9. Tatjana Zamorskaja 

Volikirja alusel oli esindatud 12 liiget (lisad 2-13):  

1. Regina Suup 

2. Margus Merima 

3. Karis Saarniit 

4. Aet Toose 

5. Kalvo Kriisk 

6. Merike Kalle 

7. Triine Ots 
8. Tiiu Hirv 

9. Natalja Stankevitš-Melnikova 
10. Gea Mühlberg 

11. Riin Kooli-Kõnnussaar 

12. Tanja Espe 



2 

 

Enda esindamiseks edastas volikirja ka Koit Latik, kuid tema esindaja H.-M. Zahharov puudus 

koosolekult. 

Kokku oli isiklikult või volikirja alusel esindatud 21 liiget.  

Üldkoosoleku otsustusvõimelisuseks oli põhikirja kohaselt vajalik vähemalt ¼ liikmete (s.t. 14 liikme) 

osavõtt. Seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline. 

Koosolek otsustas: 

1.1. Valida üldkoosoleku juhatajaks Reeli Kuhi-Thalfeldt. 

1.2. Valida üldkoosoleku protokollijaks Kaidi Reiljan-Sihvart. 

Hääletustulemused: mõlemad otsused võeti vastu ühehäälselt. 

2. 2012.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja revisjonikomisjoni aruande 
tutvustamine 

R. Kuhi-Thalfeldt andis ülevaate 2012.a. majandusaasta tegevusaruandest:  

2012.a korraldas ERTÜ ühe erinäituse: 
·         17.08.2012.a. labradoride erinäitus Luigel, Harjumaal. 

  
Aruandeperioodil korraldati järgmised katsed ja katsete koolitused: 

·         27.05.2012.a. retriiverite tasemekatse, Soodajärv, Harjumaa. 
·         02.09.2012.a. retriiverite tõukatse harjutuskatse, Soodajärv, Harjumaa. 
·         15.-16.09.2012.a retriiverite tõu- ja tasemekatse, Soodajärv, Harjumaa. 
·         6.-7.10.2012.a retriiverite tõu- ja tasemekatse, katse jäeti osalejate vähese huvi tõttu ära. 

Toimusid koolitused retriiverite tõu- ja tasemekatseks valmistujatele. 
  
Muud üritused: 
Selgitati välja aasta parimad koerad: 

·         Aasta Juunior 2012 labradori retriiver Lady’s Crew Night Rider, omanik Karin Leht ja 
Merle Holmberg.  

·         Aasta Retriiver 2012 kiharakarvaline retriiver Gypsy’s Soul Lludd, omanik Kalvo 
Kriisk.                   

·         Aasta Veteran 2012 Forest Fan Emma, omanik Triinu Laansalu.  
Korraldati fotovõistlused „Retriiver talvises keskkonnas“ ja „Retriiver suves/sügises“. 
 

Samuti andis R. Kuhi-Thalfeldt ülevaate 2012.a. põhilistest majandusnäitajatest. 

Tulud: 

Liikmemaksud – 587 eurot 

Muud tulud – 2075 eurot 
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Kokku- 2662 eurot 

Kulud: 

Tegevuskulud – 2276 eurot 

Põhivara kulum ja väärtuse langus – 100 eurot 

Kokku – 2376 eurot 

Põhitegevuse tulem: 286 eurot 

Aruandeaasta tulem: 289 eurot 

Revisjonikomisjon edastas üldkoosolekule omapoolse arvamuse aruande kohta, mille kohaselt 

kajastab 2012.a. raamatupidamise aruanne õigesti ja õiglaselt ERTÜ finantsseisundit. 

Koosolek otsustas: kinnitada ERTÜ 2012.a. majandusaasta aruanne (lisa 14). 

Hääletustulemused: otsus võeti vastu ühehäälselt. 

3. Retriiverite tõu- ja tasemekatse reeglite muudatuste tutvustamine ja arutelu 

R. Kuhi-Thalfeldt andis ülevaate planeeritavatest muudatustest, millised on kokkuvõtlikult järgmised: 

Retriiverite tõukatse reeglite muutmise vajadus tulenes Soome katsete reeglite muutmise tõttu 
01.01.2009, milles tehtud muudatused ei olnud meil arvesse võetud. 

Katse reeglite põhiosa (II osa) on otsetõlge Soome reeglitest. 

Erinevuseks Soome reeglitega on, et Soomes võib osaleda katsel 9-kuune koer, meil juba 8-kuune. 

Erinevuseks meie praeguste, kehtivate reeglitega on, et: 

- enam ei keelata katse peakorraldaja koera osalemist katsel.  

- otsimisalal on lubatud kasutada vaid üht liiki saaki.  

- parandatud tõlkeviga, et otsimisalal lühim äratootmise distants on vähemalt 50 meetrit, tegelikult on 

mõeldud ikka suurimat äratoomisvahemaad (st linde võib ka lähemal olla kui 50 meetrit, aga kaugeim 

peab olema vähemalt 50 meetrit). 

Retriiverite tasemekatse reeglite muutmise vajadus tulenes Soomes ja Eestis katsete toimumise 
sagedusest – Eesti kehtivates reeglites on kirjas, et I järgu saamisel saab koer võistelda samas klassis 

edasi kuni kalendriaasta lõpuni ning peab seejärel liikuma järgmisesse võistlusklassi. Soomes on aga 
selle aja jooksul kümneid katseid, meil aga võib-olla mitte ühtegi. Raskusastme tõus Alg-klassist Ava-

klassi minekuks on aga väga suur ning seetõttu on mitmel madalamal katsel õnnestumine vajalik. 
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Seetõttu on teksti muudetud nii, et järgmisesse klassi võib koer edasi liikuda I järgu saamisel, kuid 

peab edasi liikuma, kui on saanud kolm I järku. 

Katse üldosa (I osa) on täpselt samasugune tõukatsega. 

Katse reeglite põhiosa (II osa) on otsetõlge Soome reeglitest. 

Erinevuseks Soome reeglitega on, et Soomes võib osaleda katsel 9-kuune koer, meil juba 8-kuune.  

Erinevuseks meie praeguste, kehtivate reeglitega on, et enam ei keelata katse peakorraldaja koera 
osalemist katsel.  

Parandatud on mõningaid grammatikavigu ning näiteks ka üks tõlkeviga, et veealal võib kasutada 
peibutuspilte, tegelikult on mõeldud ikka peibutuskujusid. 

Samuti on katse reeglitest välja tõstetud osa teksti, mis tasuks vormistada kui soovituslikud juhised 
kohtunikule, sest kuna neid Soome katse reeglites pole, siis pole teada kas Soome kohtunikud täpselt 

samadest juhistest lähtuvad. 

4. Retriiverite töötšempioni tiitli statuudi kehtestamine 

R. Kuhi-Thalfeldt tutvustas statuudi projekti, milline koosneb kahest punktist: 

Tiitli Eesti Retriiverite Töökatsete Tšempion omistamise kord 

1. Tiitel Eesti Retriiverite Töökatsete Tšempion (EST RT CH) omistatakse koerale, kes on Eesti 
Kennelliidu juhatuse poolt ametlikuna kinnitatud retriiverite tasemekatse võitjaklassis saavutanud 
kolm I järku vähemalt kahelt erinevalt kohtunikult. Lisaks peab koer olema saanud üle 15 kuu 
vanusena EKL poolt tunnustatud näituselt vähemalt hinde “hea”. 

2. Koerad, kellele on juba omistatud FCI liikmesriigi retriiverite töökatsete tšempioni või FCI poolt 
tunnustatud maa retriiverite töökatsete tšempioni tiitel, vajavad EST RT CH tiitli saamiseks 
Eesti Kennelliidu juhatuse poolt ametlikuna kinnitatud retriiverite tasemekatse võitjaklassist ühte 
I järku. 

Statuut esitatakse vastuvõtmise korral EKL-ile ettepanekuga täiendada Eesti Kennelliidu poolt 

omistatavate Tšempionitiitlite statuuti retriiverite töökatsete tšempioni tiitli omistamise osas. 

Hääletamisele pandi ettepanek mitte nõuda töötšempioni tiitli eeldusena näitusehinde olemasolu. 

Hääletustulemused: 

Poolt: 6 

Vastu: 15 

Erapooletud: 0 

Ettepanek ei leidnud koosoleku toetust. 
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Hääletamisele pandi ettepanek nõuda töötšempioni tiitli eeldusena näitusehinnet „hea“ kas EKL-i 

poolt tunnustatud retriiverite erinäituselt või tõu erinäituselt. 

Hääletustulemused: ettepanek võeti vastu ühehäälselt. 

Hääletamisele pandi ettepanek võtta vastu retriiverite töötšempioni statuut ja edastada see EKL-ile 

kehtestamiseks järgmises sõnastuses: 

Tiitli Eesti Retriiverite Töökatsete Tšempion omistamise kord 

1. Tiitel Eesti Retriiverite Töökatsete Tšempion (EST RT CH) omistatakse koerale, kes on Eesti 
Kennelliidu juhatuse poolt ametlikuna kinnitatud retriiverite tasemekatse võitjaklassis saavutanud 
kolm I järku vähemalt kahelt erinevalt kohtunikult. Lisaks peab koer olema saanud üle 15 kuu 
vanusena EKL poolt tunnustatud retriiverite erinäituselt või tõu erinäituselt vähemalt hinde 
“hea”. 

2. Koerad, kellele on juba omistatud FCI liikmesriigi retriiverite töökatsete tšempioni või FCI poolt 
tunnustatud maa retriiverite töökatsete tšempioni tiitel, vajavad EST RT CH tiitli saamiseks 
Eesti Kennelliidu juhatuse poolt ametlikuna kinnitatud retriiverite tasemekatse võitjaklassist ühte 
I järku. 

 
Koosolek otsustas: võtta vastu retriiverite töötšempioni statuut ja edastada see EKL-ile 
kehtestamiseks järgmises sõnastuses:  

Tiitli Eesti Retriiverite Töökatsete Tšempion omistamise kord 

3. Tiitel Eesti Retriiverite Töökatsete Tšempion (EST RT CH) omistatakse koerale, kes on Eesti 
Kennelliidu juhatuse poolt ametlikuna kinnitatud retriiverite tasemekatse võitjaklassis saavutanud 
kolm I järku vähemalt kahelt erinevalt kohtunikult. Lisaks peab koer olema saanud üle 15 kuu 
vanusena EKL poolt tunnustatud retriiverite erinäituselt või tõu erinäituselt vähemalt hinde 
“hea”. 

4. Koerad, kellele on juba omistatud FCI liikmesriigi retriiverite töökatsete tšempioni või FCI poolt 
tunnustatud maa retriiverite töökatsete tšempioni tiitel, vajavad EST RT CH tiitli saamiseks 
Eesti Kennelliidu juhatuse poolt ametlikuna kinnitatud retriiverite tasemekatse võitjaklassist ühte 
I järku. 

Hääletamistulemused: otsus võeti vastu ühehäälselt. 

5. Retriiverite katsekohtunike statuudi kehtestamine 

R. Kuhi-Thalfeldt andis ülevaate retriiverite katsekohtunike statuudi väljatöötamisest ja statuudi 

põhilistest tingimustest. Statuudi projekt on olnud tutvumiseks kättesaadav ERTÜ kodulehel.  
Tegemist on juba 2008.aastast alates väljatöötamisel oleva statuudiga, mille eeskujuks on Soome 

vastav statuut ning EKL hurtade jooksuvõistluste kohtunike statuut ja EKL katsekohtunike 
reglement. 

Statuut esitatakse vastuvõtmise korral EKL-ile kehtestamiseks. 

Hääletamisele pandi ettepanek võtta vastu retriiverite katsekohtunike statuudi terviktekst (lisa 15) ja 

edastada see EKL-ile kehtestamiseks. 
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Koosolek otsustas: võtta vastu retriiverite katesekohtunike statuut ja edastada see EKL-ile 
kehtestamiseks käesoleva protokolli lisas 15 esitatud sõnastuses. 

Hääletustulemused: otsus võeti vastu ühehäälselt. 

6. Labradori retriiverite aretuse erinõuete muutmine pärilike silmahaiguste 
uuringutulemuste kehtivusaja osas 

2012.a. ERTÜ üldkoosolekul tehti ettepanek muuta EKL-i tõuraamatu määruse lisas 2 kehtestatud 

labradori retriiverite aretuse erinõudeid pärilike silmahaiguste uuringutulemuste kehtivusaja osas 
selliselt, et pärilike silmahaiguste uuringutulemused ei või olla vanemad kui 2 aastat senise 1 aasta 

asemel. Otsuse vastuvõtmise korral tuleb esitada EKL-ile vastavasisuline avaldus. 

Hääletamisele pandi ettepanek muuta labradori retriiverite aretuse erinõudeid pärilike silmahaiguste 
uuringutulemuste kehtivusaja osas ja esitada EKL-ile kehtestamiseks järgmises sõnastuses: 
silmauuring: “puhas” (uuring ei või paaritushetkel olla vanem kui kaks aastat). 
 
Koosolek otsustas: muuta labradori retriiverite aretuse erinõudeid pärilike silmahaiguste 
uuringutulemuste kehtivusaja osas ja esitada EKL-ile kehtestamiseks järgmises sõnastuses: 
silmauuring: “puhas” (uuring ei või paaritushetkel olla vanem kui kaks aastat). 
 
Hääletustulemused: otsus võeti vastu ühehäälselt 

19:33 lahkus koosolekult Mare Vinerfeld, üldkoosolek on 19 häälega jätkuvalt otsustusvõimeline. 

7. R. Kuhi-Thalfeldti juhatuse liikme kohalt tagasikutsumine ja uue juhatuse liikme 
valimine 

R. Kuhi-Thalfeldt avaldas seoses suure töökoormusega soovi lahkuda ERTÜ juhatusest. 

Üldkoosolek otsustas: kutsuda juhatusest tagasi Reeli Kuhi-Thalfeldt. 

Otsus võeti vastu ühehäälselt. 

Üldkoosoleku ajaks ei esitatud ühtegi juhatuse liikme uut kandidaati, samuti ei soovinud keegi 
üldkoosolekul viibijatest juhatuse liikmeks kandideerida. Seega R. Kuhi-Thalfeldti asemele uut 

juhatuse liiget valida ei olnud võimalik ning juhatus jätkab 6-liikmelisena. ERTÜ põhikirja kohaselt 

on juhatuses 5-7 liiget. 

8. Vaba arutelu 

T. Zamorskaja tegi ettepaneku lisada ERTÜ kodulehel juhatuse liikmete nimede juurde ka liikmete 

tutvustused. Samuti on kodulehel mitmeid vigu, millised vajavad parandamist. T. Zamorskaja tegi 

ettepaneku koguda 1 kuu jooksul kokku kogu teave kodulehe vigade kohta, et need siis ühekorraga 

administraatorile edastada. 

Koosolek lõppes 19:53 
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Üldkoosoleku juhataja:    Protokollija: 

/digitaalallkirjastatud/    /digitaalallkirjastatud/ 

Reeli Kuhi-Thalfeldt    Kaidi Reiljan-Sihvart 

 


