
MTÜ Eesti Retriiverite Tõuühingu juhatuse koosoleku protokoll

Koosoleku toimumisaeg: 20.06.2014 algusega kell 18:20
Koosoleku toimumise koht:kohvik-restoran Fahle, Tallinn (Tartu mnt 84A)
Protokollija: Marilis Saul
Osalejad: Aet Toose, Kadi Haljand, Pille-Riin Sepp, Monika Normann, Kertu Tombak1, Marilis
Saul, Tatjana Zamorskaja2.

Päevakord:

1. Raamatupidaja jätkamine

ERTÜ pikaajaline raamatupidaja Eveli Mäepalu on nõus jätkama tasuga 140 eur/aastas.

Juhatus otsustas:
Kõik kohalviibinud juhatuse liikmed olid ühehäälselt nõus jätkama raamatupidamisteenuse tellimist
Eveli Mäepalult aastatasuga 140€.

2. Tõuühingu koduleht ja seal üleval olev info

Kodulehte tuleks uuendada ja lingid üle vaadata. Lisada tuleks uute juhatuse liikmete tutvustused.
Tõugude kirjelduste juures võiksid olla Eesti retriiverite pildid.
Kodulehel üleval olevatele juhatuse ja näituse e-maili aadressidele tuleb späm.
Kodulehe vene- ja inglisekeelsed versioonid tuleks üle vaadata. Vene keeles võiks kodulehe sisu
olla sama, inglisekeelne koduleht võiks olla vähema infoga- ürituste info, ühinguga liitumise info ja
kutsikad.
Aet Toose on nõus kodulehe haldamisel Triinu Laansalut abistama.
K.Haljandi ettepanek on teha FB lehel teha rohkem küsitlusi.
T.Zamorskaja tegi ettepaneku, et kõiki tõuühingu liikmeid võiks teavitada ERTÜ FB lehe
olemasolust. Samuti võiks EKL anda retriiverite tõutunnistusega kaasa ERTÜ kohta
infolehe/brošüüri.
Retriiverite koolitusvihik tuleks üle vaadata ja selle hinna võiks üle vaadata. Võiks olla
elektroonselt kättesaadav. Peaks uurima, kes on selle autor.
Samuti võiks allalaetavana olla „kutsikas tuleb koju“ fail/artikkel. Kasvatajad võiksid selle info
koos kutsikaga kaasa anda.

Juhatus otsustas:
Hiljemalt 18.07.2014 saata A.Toosele kõik ERTÜ kodulehel silma hakkavad vead, ebakõlad jms
ettepaekud ning uute juhatuse liikmete tutvustused.
Kodulehel üleval olevad aadressid (juhatuse ja näituse üldmeilid) tuleb ära muuta, et
spämmimootorid neid üles ei leiaks.
Uued juhatuse liikmed peavad edastama oma meiliaadressid, et need oleks võimalik siduda
üldmeiliaadressiga.
K.Haljand tegeleb tõuühingu kodulehel avaldatavate küsitlustega.
3T.Zamorskaja räägib Dianaga kas ta on nõus kodulehel olevaid tekste vene keelde tõlkima ning
sellisel juhul saadab tekstid talle ja tõlgitud teksti saadab omakorda Aetile. Kui tema ei ole nõus siis
Tatjana otsib kellegi teise.
Tõuühingu liikmetele tuleb saata teavitus FB lehel olemasolust.
A.Toose räägib R.Kooliga retriiverite koolitusvihiku osas, küsib kes on selle autor ja kas selle võib
teha kodulehelt tasuta allalaetavaks.



3. Tõuühingu pangakonto1

Seoses juhatuse liikmete muutumisega tuleks üle vaadata pangakontole ligipääsu- ja
tehingute tegemise õigused.

Juhatus otsustas:
Pangakontolele peavad ligipääsud saama kõik rahaliste küsimustega tegelevad juhatuse
liikmed (katsete ja näituste korraldajad). Maksete tegemise õigus jääb ainult
raamatupidajale.

4. Tasemekatse koolitus 29.06.2014

A.Toose andis teada, et rääkis R.Kooli ja M.Merimaga ning Risto Aaltonen on nõus läbi viima
tasemekatse koolituse 29.06.14, kestusega kell 9-12. Osalemistasu võiks ERTÜ liikmele-
koerajuhile 20€, koerata kuulajale 10€, mitteliikmetele vastavalt 30€/20€. Osalejate arv võiks olla
järgmine- koerajuhte 4, ilma koerata 5-6 kuulajat.

Juhatus otsustas:
Võtta informatsioon teadmiseks ning kinnitada osalemistasud ERTÜ liikmele- koerajuht 20€,
koerata kuulaja 10€, mitteliikmetele vastavalt 30€/20€ . A.Toose edastab esimesel võimalusel
ürituse info ERTÜ kodulehele ja facebooki (FB) lehele ülesse panemiseks.

5. Tõu- ja tasemekatsete meened 2

A.Toose pakkus välja, et tõukatsel võiks katse edukalt sooritanutele kinkida vile või katserihma
(lühem ja peenem kui tavaline retriiveririhm või näituserihm). A.Toose on küsinud mõlemale
hinnapakkumised:
1) viled 30 tk- 7,10€/tk; 60tk 6,30€/tk;
2) katserihmad 6mm, 130cm pikk- 10tk 7,40€/tk, 25tk 6,85€/tk.
Kristiina Mägilt võiks küsida ka katserihmade hinnapakkumist. Samas võiks ERTÜl olla ka mingi
kogus katserihmasid meeneteks või müügiks.
Tasemekatsel võiks olla igale sooritajale karikas. Kalvo Kriisk kasutas näiteks ühel erinäitusel
retriiveri graveeringuga karikaid. Tõukatsete meenete ligikaudne hind võiks olla kuni 6,5 € koera
kohta.

Juhatus otsustas:
Tõukatse edukalt sooritanutele võiks olla kingituseks viled.  Karikate osas võtta

hinnapakkumised ning tellida korraga nii näituste kui katsete jaoks. T.Zamorskaja küsib
K.Kriisk käest, kust tema karikad tellis ja annab A.Toosele teada. A.Toose küsib katserihmade ja
karikate hinnapakkumised.

6. Tasemekatse rändkarikas

A.Toose pakkus välja võimaluse sponsoreerida tasemekatse rändkarikat. Iga-aastane, sellel
katsel kõige parema tulemuse saavutanud siledakarvalisele retriiverile. EKRÜ võiks
sponsoreerida näiteks katse parimat kuldset retriiverit, samuti leida sponsor näiteks
kasvatajate/ühingute seast labradoridele, tolleritele jne. Tuleks kuulutada välja üleskutse
sponsoreerida erinevate retriiveri tõugude rändkarikat tasemekatsetele.

1Kertu Tombak lahkus koosolekult kell 21:00, 20. päevakorra punkti ajal
2Tatjana Zamorskaja saabus koosolekule kell 18:50, 5. päevakorra punkti ajal
3Täpsustus päevakorra punkti lisandus hiljem, kui T.Zamorskaja oli saabunud



7. Tõukatsetel kasutatav saak

A.Toose tegi ettepaneku kasutada tõukatsetel faasanite asemel tuvisid. Tuvide kogus katse kohta
tuleb suurem, kuna tuvid ei ole nii vastupidavad kui faasanid. Tuleb arvestada, et peale igat koera
peab linde vahetama. Kuna tuvide hind on võrreldes faasanitega nii palju madalam, siis kulud katse
kohta tulevad vaatamata suuremale saagi hulgale väiksemad.

Juhatus otsustas:
Tõukatsetel võib hakata kasutama tuvisid, kuid sellest peab katsete huvilisi ette teavitama, et sellega
jõutaks arvestada. Kuna tuvid ei ole nii vastupidavad peab tõukatset korraldades arvestama suurema
saagi kuluga (linde tuleb tihemini vahetada). A.Toose lubas enda peale võtta tuvide leidmise.
A.Toose konsulteerib R.Kooliga seoses vajalike lindude arvuga.

8. Retriiverite erinäitused

Ettepanek oleks vähendada retriiveri tõugude erinäituste arvu. Tuleks ühendada erinevate tõugude
omad ja lisada näitusepäevadele koolitusi, loenguid jms. Teiste tõuühingutega tuleks teha koostööd.
See tooks kaasa suurema osalejate arvu ning tõstaks erinäituste väärtust. Tuleks korraldada teiste
retriiverite tõuühingutega ümarlaud, kus teha ettepanek edaspidi selliste ürituste korraldamises jõud
ühendada ja koostööd teha, et erinäitused oleksid sisukamad ja väärtuslikumad.

9. Tasemekatse reeglistik Soomes

A.Toose andis teada, et Soomes tuleb tasemekatsete reeglitesse muudatus- toovad tagasi reegli, et
algklassi koerad peavad saama kaks korda I järgu, et liikuda AVA klassi. Meie reeglitesse võiks
jääda see, et peale I järgu saamist võib liikuda AVA klassi, aga on võimalik osaleda ja saada teist
korda I järk.

Juhatus otsustas:
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. Eestis praegu kehtivad retriiverite tõuomase
tasemekatse reeglid jäävad samaks.

10. Tõukatsete kohtunike koolitus

A.Toose rääkis R.Kooli ja M.Merimaga. Sellel aasta sügisel tuleks ära teha tõukatse kohtunike
koolitus. Meil ei ole reeglites defineeritud seda, millises osas kui palju peab olema koolitatud.
Praegustes reeglites on, et peab olema tehtud EKL algkoolitus. Soomest peaks saama koolitaja
kaheks pooleks kuni kolmeks päevaks. Reede-laupäeval toimuks teooria, pühapäeval praktika osa.

Juhatus otsustas:
A.Toose, R.Kooli ja M.Merima otsivad koolitaja selle aasta sügiseseks koolituseks, mis
toimuks peale Lucky algkoolitust.
Tõuühingu kodulehele teade, et sügisesse on planeeritud katsekohtunike koolitus, millel
osalemise eelduseks on EKL katsekohtunike algkoolitus.

11. Esimehe ja aseesimehe määramine

Juhatuse liikmed pakkusid esimeheks välja Kertu Tombaku, kes sai üldkoosolekul juhatuse
valimistel ka kõige enam hääli. K.Tombak andis nõusoleku kandideerida tõuühingu
esimeheks. Aseesimehe kandidaadiks esitati T.Zamorskaja, kes on ka varasealt ERTÜ
juhatuse liige ja kogemustega. T.Zamorskaja nõustus kandideerima juhatuse aseesimeheks.



Juhatus otsustas:
Kinnitada juhatuse esimeheks ühehäälselt K.Tombak.
Kinnitada juhatuse aseesimeheks ühehäälselt T.Zamorskaja.

12. Tegevusvaldkondade jagamine juhatuse liikmete vahel

A.Toose on IT haridusega ja võiks tegeleda tõuühingus kodulehe haldamisega ja katsetega.
K.Haljand töötab igapäevaselt avaliku suhtlusega ning võiks vastata igapäevastele kirjadele.
Ametlikele kirjadele vastavad ning neid saadavad välja K.Tombak ja T.Zamorskaja. P.-R.Sepp on
nõus jätkama näituste valdkonnas ning M.Normann jätkaks registri haldamist.

Juhatus otsustas:
A.Toose abistab edaspidi T.Laansalu ERTÜ kodulehe haldamisel ning tegeleb jahikatsete
valdkonnaga. K.Haljand tegeleb avaliku suhtlusega ja vastab igapäevastele kirjadele,
küsimustele ning lisab kirjade koopia juhatuse üldmeilile. Ametliku kirjavahetusega
tegelevad K.Tombak ja T.Zamorskaja. P.-R.Sepp jätkab näituste valdkonnas ja M.Normann
tegeleb registri haldamisega.

13. 2014 labradoride erinäitus ja suvepäevad

K.Tombak teavitab, et hetkel on registreerunud 65 koera, siia lisanduvad paarid ja
kasvatajad, paare on 2, kasvatajaid 2, järglasi 2. Kertu rääkis Marko Lepasaarega,
tema oleks nõus tulema teiseks kohtunikuks. Samas see valmistaks pettumuse beebide ja
kutsikate omanikele, kes on arvestatud praegu välja kuulutatud kohtunikuga.

Üheks sponsoriks on Magnum, kes toetab järgmiste auhindadega:
22 x 2 kg Applaws koeratoidud (9kutsikate, 10 täiskasvanute ja 3 seenioridele);
1 x 12,5 kg Applaws koeratoit (peaauinna saajale);
3 x puugi mänguasi („teistmoodi auhindadeks“);
3 x Kongi mänguasi (näiteks eriauhindadeks);
Minulemmikule.ee kilekotid, pastakad, erinevad infolehed, proovipakid.
Soovivad vastutasuks kuvada Minulemmikule.ee ja Applawsi logosid kataloogis, ERTÜ kodulehel,
FB-s ja mujal üritust reklaamivates kohtades. Lisaks ka Applawsi reklaami kataloogi.
CityAlko oleks nõus sponsoreerima 2 kasti šampusega kui nemad saavad FB-s reklaami, et
„CityAlko toetab ERTÜ 15.juubeli tähistamist“.
Saku käest on ka sponsoreerimist küsitud.
M.Normann soovitab kindlasti küsida sponsorlepingud.

Juhatus otsustas:
Kui tuleb üle 80 osaleja, siis võtta beebidele, paaridele, kasvatajatele, järglastele teine kohtunik
Eestist. Kui väliskohtunikule on ikka üle 80 osaleja, siis tõsta Eesti kohtuniku hindamiseks
veteranid ja viimaseks kutsikad.
K.Tombak saadab näituse eelarve juhatusele liikmetele.
Võtta teadmiseks kogu näituse sponsoritega seotud informatsioon.
Nõustuda Magnum pakutud sponsoreerimise tingimustega avaldada soovitud reklaamid ERTÜ
kodulehel, FB-s ja mujal üritust reklaamivates kohtades. Lisaks ka Applawsi reklaami kataloogi.
Nõustuda City Alko pakutud sponsoreerimise tingimustega ja avaldada tõuühingu FB lehel
reklaamtekst „CityAlko toetab ERTÜ 15.juubeli tähistamist“.
K.Tombak küsib sponsoritelt sponsorlepingud.

14. 2014 tõu- ja tasemekatsed



A.Toose annab teada, et sügisel on kuuldavasti veel 2 kohtunikku, Harri Siven ja Antti
Nurmi, Eestisse tulemas. Informatsioon ei ole veel lõplikku kinnitust saanud. Äkki nendega
on võimalik koolitusi kokku leppida seoses tõu- ja tasemekatsetega. Nad tulevad arvatavasti
nädal peale Vesa Hietikko hinnatavat katset. Sügisest katset, mille kohtunikuks on Vesa
Hietikko, korraldab Reeli Kuhi-Thalfeldt.

15. Koerte massaaži koolitus

M.Normann annab teada, et Margit Järva, koerte massaaži koolitaja, kes on lõpetanud M.I.
Massaažikooli, oleks nõus andma algtaseme koolitust. Koolitus võiks toimuda orienteeruvalt
suve lõpus, sügise alguses. Ühel päeval teooria, teisel praktika, nädal hiljem küsimuste
vastuste päev. Vaja oleks leida ruumid, kus koolitus läbi viia. Võiks küsida EKLi ruume.
M.Normann otsib koolituseks ruumid.

16. Muud 2014 aasta ürituse plaanid

A.Toose sooviks korraldada  mitteametliku katse, kus oleksid sellised ülesanded millega
hinnata retriiveri intelligentsust, kuid mis ei eelda tasemekatseks valmisolekut ja anda
näiteks aasta retriiveri tiitel. Võiks olla erinevad tasemed. Ühendada näiteks koolituspäev
ja nn match-show. Koolitajaks kas mõni Soome kohtunik, Koit Latik või Reeli Kuhi-
Thalfeldt. Sügisesse võiks planeerida ka kutsikate algkoolituse tõukatsete osas Eesti
koolitajaga. Koolitajat tuleb veel otsida.
P.-R. Sepp tahaks korraldada mitteametliku kuulekuskoolituse eksami kõikidele tõugudele.
K.Haljand ja P.-R. Sepp pakkusid välja, et sügisel võiks toimuda kutsikate näituse
koolituspäev. Koolitajaks keegi retriiverite omanikest. T.Zamorskaja lisas, et koolituspäeval
võiks olla ka teooria osa, kus räägitakse retriiverite eripäradest.

Juhatus otsustas:
Võtta saadud informatsioon planeeritud üritustest teadmiseks. A.Toose otsib koolitajat, kes
võiks koolitada tõukatsete osas kutsikaid ning kes võiks hinnata retriiverireid planeeritud
mitteametlikul katsel.

17. Labradoride aretusnõuded

EKLi tuleb esitada üldkoosolekul vastu võetud labradoride aretusnõuded.

Juhatus otsustas:
K.Tombak esitab üldkoosolekul vastu võetud labradoride aretusnõuded EKL-le.

18. Retriiverite katsete tulemused

Retriiverite katsete tulemuste kandmine Eesti katsetulemuste/jahitulemuste andmebaasi. A.Toose
rääkis Mari Ojarannaga, kes on loonud selle andmebaasi. Selle aasta alguses läksid sinna jahikatsete
tulemused ja M.Ojarand oli nõus sinna panema ka retriiverite katsete tulemused. A.Toose on nõus
koondama andmed selle andmebaasi jaoks ja esitab need Mari Ojarannale.

Juhatus otsustas:
Retriiverite katsete tulemused tuleb kanda EKL katsetulemuste andmebaasi. A.Toose tegeleb
andmete koondamisega ja edastab need M.Ojarannale.

19. Retriiverite terviseuuringud



Kodulehel, FB lehel võiks teha üleskutse, kas on vabatahtlikke, kes oleks nõus üle vaatama
terviseuuringute tulemuste registri. Hiljem võiks olla üks inimene, kes seda haldab.

Juhatus otsustas:
Lisada tõuühingu kodulehele ja FB lehele üleskutse, leida vabatahtlikke, kes oleksid
nõus retriiverite terviseuuringud üle vaatama ja andmeid korrastama. Peale registri
korrastamist määratakse isik, kes jääb seda haldama.

20. 2015 labradoride ja siledakarvaliste erinäitus1

Erinäituse toimumisaja esimeseks eelistuseks on Balti Võitja nädalavahetusele eelneval reedel
poolest päevast, teine variant Eesti Võitja päeval. Siis peaks olema 2 eraldi kohtunikku, aga kui
labradore tuleb üle 80, siis need kes on üle, lähevad siledate kohtunikule. Seega peab siledate
kohtunik tundma väga hästi ka labradore.

Juhatus otsustas:
Erinäituse toimumisajaks jääb esimese eelistusena Balti Võitja nädalavahetusele eelnev reede, teine
variant on Eesti Võitja toimumise ajal.
T.Zamorskaja küsib Kalvo Kriisk käest, keda nemad kutsuvad näitusele kohtunikuks.

21. 2016 peaerinäitus

2016. aastal toimuva peaerinäituse teemal tuleks korraldada ümarlaud.

Juhatus otsustas:
Võtta plaani korraldada 2016. peaerinäituse korraldamiseks ümarlaud teiste tõuühingutega.

22. 2015 üritused

P.-R. Sepp plaanib korraldada kutsikate ja veteranide show 2015. aasta kevadel.
T.Zamorskajal on plaanis korraldada 2015 kevadel working testi koolitus koos praktikaga.
A.Toose plaanib 2015 sügisel koostöös Nova Scoti tõuühinguga 2-päevast tõu- ja tasemekatset.

Juhatus otsustas:
Võtta saadud informatsioon planeeritud ürituste kohta teadmiseks. 2015 tegelevad P.-R.
Sepp kutsikate ja veteranide show, T.Zamorskaja working testi koolituse ja praktika ning
A.Toose tõu- ja tasemekatse korraldamisega.

23. Aasta retriiverite valik

Konkursi valikus võiks olla eraldi 3 valdkonda show, koolitusalad (agility, KK, SK, pääste)
ja töö.

Juhatus otsustas:
Aasta retriiveri konkursi teemal tuleb teha koosolek.

24. ERTÜ valdkondade üle vaatamine

Valdkonnajuhtidelt peaks küsima, kas nad on nõus jätkama. Kas liikmetest keegi on nõus aktiivselt
osalema mingi valdkonna töös. Riin Kooli on öelnud, et tema on nõus jätkama. ERTÜ
valdkonnajuhtidele ei jõua nendele mõeldud kirjad edasi. Kui tulevad nendega seotud teemad, siis



need peavad jõudma ka nendeni.

Juhatus otsustas:
Valdkonna juhtidelt küsida, kas nad soovivad jätkata.
Teha üleskutse, kas keegi tõuühingu liikmetest on huvitatud aktiivselt osalema mõne valdkonna
töös.
Kui valdkonna juhid on üle vaadatud ja paigas, siis nendega seotud teemad peavad jõudma nendeni.
Info liikumine üle vaadata ja korraldada.

25. Juhatuse koosolek

Tuleks paika panna järgmine juhatuse koosolek, kus võiks arutada ka valdkondade teemasid ning
aasta retriiveri konkursi tingimusi ning teisi päevakorda kerkinud küsimusi.

Juhatus otsustas:
Korraldada järgmine juhatuse koosolek augustis CACIBide ajal (22.08) ja kutsuda ka valdkondade
juhid, Merle Holmberg.

26. Ümarlaud

Teiste tõuühingutega koostöö tegemiseks ja ühiste ürituste korraldamiseks tuleks kokku
kutsuda ümarlaud.

Juhatus otsustas:
Kokku kutsuda ümarlaud teiste tõuühingutega, näiteks oktoobris, kui kõik sellel aastal planeeritud
üritused on toimunud.

Kõik juhatuse koosoleku otsused võeti vastu ühehäälselt.

Protokollija Juhatuse esimees
/digitaalallkijastatud/ /digitaalallkijastatud/
Marilis Saul Kertu Tombak


