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EESTI RETRIIVERITE TÕUÜHING 

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL   

 

Aeg: 26. aprillil 2013.a. kell 18:30-21:00 

Koht:  Tallinn, Al Mare Grill 

Koosoleku juhataja: Reeli Kuhi-Thalfeldt 

Protokollija: Kaidi Reiljan-Sihvart 

Osalejad: Monika Normann, Reeli Kuhi-Thalfeldt, Marilis Saul, Pille-Riin Sepp ja Kaidi 

Reiljan-Sihvart 

Puudusid etteteatamisega: Monica Merima ja Tatjana Zamorskaja. 

Päevakord: 

1. Aruandlus 

Juhatus palus enne koosolekut esitada Monica Merimal 17.08.2012.a. labradoride erinäituse 

aruande, Monika Normannil 15.-16.09.2012.a. tõu- ja tasemekatse aruande ja Tatjana 

Zamorskajal 27.01.2013.a. retriiverite erinäituse aruande. Vahetult enne juhatuse koosolekut 

laekus üksnes M. Merimalt 17.08.2012.a. erinäituse aruanne, teisi aruandeid koosoleku ajaks 

ei laekunud. 

M. Merima aruandest nähtuvalt jäi 17.08.2012.a. erinäitus 159 euroga miinusesse. Juhatuse 

liikmed täpsustasid telefoni teel aruandega seotud küsimusi. 

Juhatus palus M. Normannil esitada tõu- ja tasemekatsete aruanne hiljemalt 03.05.2013.a., 

kuna aruanne on vajalik ka majandusaasta aruande koostamiseks. Samaks tähtajaks palub 

juhatus esitada aruande ka T. Zamorskajal. 

Juhatus otsustas:  

1.1.Võtta Monica Merima aruanne 17.08.2012.a. labradoride erinäituse kohta teadmiseks; 

1.2.Monika Normannil esitada 15.-16.09.2012.a. tõu- ja tasemekatse aruanne ja Tatjana 

Zamorskajal esitada 27.01.2013.a. retriiverite erinäituse aruanne juhatusele hiljemalt 

03.05.2013.a. 

2. Korraline üldkoosolek 

Juhatus arutas korralise üldkoosoleku läbiviimise ja päevakorraga seotud küsimusi ning leidis, 

et üldkoosolek on osalejate arvu suurendamiseks taas mõistlik läbi viia koos mõne suurema 

üritusega. Kuna 01.-02.06.2013.a. leiab Kalevi Keskstaadionil aset rahvusvaheline näitus 

„Võitja 2013“, viiakse üldkoosolek läbi 01.06.2013.a. kell 18:00. Asukohana jääb 
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näitusepaiga lähedusse restoran „Fahle“, kus on võimalik broneerida koosolekuks eraldi ruum 

(toitude tellimisel ruumi eest tasu ei võeta). M. Normann lubas ruumi broneerida. 

Üldkoosoleku päevakorras tuleb kinnitada majandusaasta aruanne ning revisjonikomisjoni 

aruanne. Lisaks soovib juhatus esitada üldkoosolekule tutvumiseks ja arutamiseks retriiverite 

tõu- ja tasemekatse reeglite muudatused ning kehtestamiseks retriiverite katsekohtunike 

statuudi ning retriiverite töötšempioni tiitli statuudi. Kuna eelmisel üldkoosolekul esitati 

ettepanek muuta labradori retriiverite aretuse erinõudeid selliselt, et pikendada pärilike 

silmahaiguste uuringute tulemuste kehtivusaja pikkust ühelt aastalt kahe aastani, soovib 

juhatus esitada üldkoosolekule ka vastava küsimuse otsustamiseks. Seoses juhatuse esimehe 

R. Kuhi-Thalfeldti sooviga juhatusest tagasi astuda tuleb päevakorda lisada ka R. Kuhi 

Thalfeldti juhatuse liikme kohalt tagasikutsumine ja uue juhatuse liikme valimine. 

Juhatus otsustas:  

2.1.Määrata ERTÜ korralise üldkoosoleku ajaks 01.06.2013.a. ja asukohaks restoran 

„Fahle“, Tallinn. 

2.2.Kinnitada üldkoosoleku päevakord järgmiselt: 

2.2.1. ERTÜ 2012.a. majandusaasta aruande kinnitamine; 

2.2.2. Revisjonikomisjoni aruande kinnitamine; 

2.2.3. Retriiverite tõu- ja tasemekatse reeglite muudatuste tutvustamine ja arutelu; 

2.2.4. Retriiverite katsekohtunike statuudi kehtestamine; 

2.2.5. Retriiverite töötšempioni tiitli statuudi kehtestamine; 

2.2.6. Labradori retriiverite aretuse erinõuete muutmine pärilike silmahaiguste 

uuringutulemuste kehtivusaja osas; 

2.2.7. R. Kuhi-Thalfeldti juhatuse liikme kohalt tagasikutsumine ja uue juhatuse liikme 

valimine; 

2.2.8. Vaba arutelu. 

2.3. Üldkoosolekuga seotud ülesanded jaotati järgmiselt: 

2.3.1. R. Kuhi-Thalfeldt korraldab reeglite ja statuutide projektide tutvumiseks 

avaldamise ERTÜ koduleheküljel hiljemalt 1 nädal enne üldkoosolekut. 

2.3.2. K. Reiljan-Sihvart koostab üldkoosoleku kutse ning M. Normann edastab ühingu 

liikmetele kutsed hiljemalt 14 päeva enne üldkoosoleku toimumist; 

2.3.3. P. Sepp suhtleb H.-M. Zahharoviga erinõuete muutmise teemal (erinõuete 

muutmise taotluse motiveeriva osa koostamiseks). 

2.3.4.  R. Kuhi-Thalfeldt palub raamatupidajal majandusaasta aruanne ette valmistada 

ning uurib, kas aruande koostamiseks on täiendavaid andmeid vaja. 

2.3.5. M. Normann broneerib üldkoosolekuks ruumi. 

3. Tõugude tänav rahvusvahelisel näitusel „Võitja 2013“ 

Juhatus arutas võimalusi 01.-02.06.2013.a. rahvusvahelise näituse „Võitja 2013“ raames 

toimuval tõugude tänaval ERTÜ ja retriiverite tõuge tutvustamiseks, kuid vabatahtlike 

puudumise ning ettevalmistamiseks jäänud aja ebapiisavuse tõttu otsustati, et ERTÜ seekord 

tõugude tänavast osa ei võta. 



3 
 

Juhatus otsustas:  

3.1.Mitte osaleda 01.-02.06.2013.a. rahvusvahelise näituse „Võitja 2013“ raames toimuval 

tõugude tänaval. 

4. 03.08.2013.a. labradori retriiverite erinäitus 

Juhatus arutas 03.08.2013.a. toimuva labradoride erinäituse korraldamist ning sedastas, et 

vajalik on leida näituse peakorraldaja ja otsustada muud näitust puudutavad küsimused.  

Ühtlasi leidis juhatus osavõtutasude osas järgmist. Kuna kutsikaklassi osavõtutasud on üsna 

kõrged, on osavõtu suurendamiseks mõistlik kutsikaklassi osavõtutasu vähendada. Kutsika- ja 

beebiklassi osalustasude suuruse eristamiseks puudub oluline põhjus, seega on otstarbekas 

vastavad tasud ühtlustada. Sama omaniku järgmise koera soodustust võiks suurendada ning 

veternadideklassi ja paaride võistluse eest tasu mitte küsida. 

Juhatus otsustas:  

4.1.Kehtestada 03.08.2013.a. labradori retriiverite erinäituse osavõtutasud järgmiselt: 

Klass I periood (hind 

liikmele/mitteliikmele) 

II periood (hind 

liikmele/mitteliikmele) 

III periood (hind 

liikmele/mitteliikmele) 

Beebi, kutsikas 12/18 18/24 50/56 

Koer 24/30 35/41 50/56 

Omaniku teine ja 

järgmine koer 

19/25 30/36 50/56 

Veteran, 

kasvataja-klass, 

paaride võistlus, 

saarma-saba 

võistlus 

Tasuta Tasuta Tasuta 

 

4.2.Jätkata näituse korraldamise arutelu ja otsuste vastuvõtmist elektronposti teel. 

5. Juhatuse elektronposti aadress 

Senise praktika kohaselt on ERTÜ e-posti aadress juhatus@retriiverid.ee suunatud juhatuse 

esimehe aadressile. Juhatuse liikmed arutasid kirjavahetuse temaatikat. Kuna ERTÜ-le 

adresseeritud kirjavahetuse maht ei ole suur ning ei vaja eelnevat selekteerimist, siis on 

otstarbekas, kui juhatusele laekuvad kirjad laekuvad kõigile juhatuse liikmetele. See 

võimaldaks kasutada seda aadressi ka juhatuse omavaheliseks kirjavahetuseks. 

R. Kuhi-Thalfeldt lubas korraldada aadressi suunamise kõigi juhatuse liikmete e-posti 

aadressidele. 

Juhatus otsustas:  

5.1. Suunata ERTÜ e-posti aadress juhatus@retriiverid.ee kõigi juhatuse liikmete e-posti 

aadressidele. Suunamise korraldab R. Kuhi-Thalfeldt.  

mailto:juhatus@retriiverid.ee
mailto:juhatus@retriiverid.ee
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6. EKL näituste programmiga liitumine 

M. Normann tegi juhatusele ettepaneku liituda Eesti Kennelliidu (EKL) poolt peetava näituste 

programmiga, milline võimaldab lihtsamat ja kiiremat näitustele registreerimist. Vastu soovib 

EKL saada ühingult täielikke andmeid näitusetulemuste kohta. Teiste ühingute ja näitusest 

osavõtjate tagasiside programmi kohta on olnud väga positiivne. Juhatus leidis, et 

programmiga liitumine lihtsustab näituste korraldamist ning on seega vajalik. M. Normann 

lubas uurida näituste programmiga liitumise täpsemaid võimalusi ja korraldada programmiga 

liitumine. 

Juhatus otsustas:  

6.1. Liituda võimaluse korral EKL näituste programmiga. Liitumise võimalusi uurib ja 

liitumise korraldab M. Normann. 

7. Sügisesed katsed 

R. Kuhi-Thalfeldt ja M. Saul andsid teada, et Vesa Hietikko on 2013.a. oktoobris taas Eestisse 

jahile tulemas ning võiks uurida, kas ta oleks nõus ka katsekohtunikuks tulema. Juhatuse 

liikmed leidsid, et mõte väärib täpsemat uurimist ja võimaluse korral teostamist. 

Juhatus otsustas:  

7.1. Võtta informatsioon teadmiseks. R. Kuhi-Thalfeldt ja M. Saul uurivad Vesa Hietikko 

katsetele kaasamise võimalusi. 

8. Katsekohtunike statuut 

R. Kuhi-Thalfeldt andis ülevaate retriiverite katsekohtunike statuudi seisust ning juhatus 

arutas statuudiga seoses üleskerkinud lahendamist vajavaid üksikküsimusi. Muuhulgas leiti, et 

statuut võiks hõlmata kõiki tõuomaseid katseid. Samuti leiti, et kuivõrd Eestis hetkel 

retriiverite tõuomaste katsete kohtunikud puuduvad, tuleb soodustada katsekohtunikuks 

saamist ning katsekohtunikele esitatavad nõuded ei saa vähemalt esialgu olla ülemäära 

ranged. Samas leiti, et katsekohtuniku eksamil nõutavate õigete vastuste osakaalu (80%) 

alandamine ei ole õigustatud ning eksam peab tagama vajalike teadmiste olemasolu ja 

katsekohtunike pädevuse. 

Juhatus otsustas:  

8.1. Võtta informatsioon teadmiseks. R. Kuhi-Thalfeldt viib retriiverite katsekohtunike 

statuudis sisse vajalikud muudatused ja esitab juhatusele mõistliku aja jooksul enne 

üldkoosolekut tutvumiseks ja kinnitamiseks. 

 

 


