
Eesti Retriiverite Tõuühing MTÜ  
juhatuse koosoleku protokoll 01.08.2018 
 
Koht: Aespa 
Kellaaeg: 18:00-20:35 
Osalesid juhatuse liikmed: Pille-Riin Sepp, Reilika Viiksalu, Maria Grigorjeva, Riin 
Kooli-Kõnnussaar (lahkus 19.46), Monica Merima, Tatjana Zamorskaja, Kertu 
Tombak (skype teel, lahkus 18:46). Külalisena osales revisjonikomisjoni liige Pille 
Kurm (lahkus kell 19:05)  
Koosoleku juhatajaks valiti Monica Merima, protokollijaks Pille-Riin Sepp 
 
Päevakord:  
1. Juhatuse esimehe/ aseesimehe valik, registrisse kandmise toimingute 
kokkuleppimie.  
2. Juhatuse liikmete tegevusvaldkondade/vastutusalade jaotus 
3. Revisjonikomisjoni liikme Pille Kurmi suunised. 
4. Retriiverite koolituspäevad BaltRetCamp 2018 august (Maria) 
5. Retriiverite erinäitus 09.09.2018 (Monica) 
6. ERTÜ 20aasta juubel (Monica) 
7. ERTÜ erinäitus 2019 (Reilika ja Pille-Riin) 
8. Retriiverite WT reeglite muudatused (Tatjana)  
9. FCI retriiverite komisjoni esindaja saatmine (Tatjana)  
10. EKL Juhatusele düsplaasiauuringute korra muutmise ettepaneku arutelu. 
11. Jooksvad küsimused  
 
 
1. Juhatuse esimehe/aseesimehe valik, registrisse kandmise toimingute 
kokkuleppimine.  
 
Riin lubas, et aitab Kertut seoses juhatuse vahetuse kande tegemisega äriregistris. 
Äriregistri kande muudatuse avaldus ja kõik sellega seotud toimingud tehakse 
augusti lõpuks. 
 
Ettepanek: valida juhatuse esimeheks Monica Merima, aseesimeheks Riin Kooli-
Kõnnussaar. 
 
Hääletus: kõik poolt 
 
Otustati: Valida juhatuse esimeheks Monica Merima, aseesimeheks Riin Kooli-
Kõnnussaar.  
 
 
2. Juhatuse liikmete tegevusvaldkondade jaotus. 
 
Arutati vajadust tegeleda uute liikmete kaasamisega, selleks vajalike ürituste 
korraldamisega. 
Katsete valdkonna koordinaatorid – Tatjana (WT), Maria (tõu-ja tasemekatsed), Riin 
(reeglid ja aitab Mariat) 
ERTÜ kirjadele vastamine ja ametlik suhtlus – Monica, asendab - Riin 
ERTÜ venekeelsetele kirjadele vastamine – Tatjana 



Dokumendihaldus - Kertu 
 
Otsustati: Leiti, et uute liikmete kaasamisega ja sellesuunaliste ürituste väljamtlemise 
ja korraldamisega tuleb tegeleda kõigil juhatuse liikmetel.  
 
 
3. Retriiverite BaltRetCamp 10.-12.08.2018.  (Maria) 
 
Maria annab ülevaate: kohad on täis ja registreerimine lõppenud. Sponsorid on 
olemas. 
 
Juhatus võttis info teadmiseks. 
 
4. 09.09.2018 retriiverite erinäitus Kumnas (Monica) 
Registreerimine käib, kuldsete seas osalejaid arvukamalt kui labradoride seas. 
Esindamata on kiharad, tollerid ja chessyd. Osalejate lisandumist on oodata veel 
viimasel registreerimise päeval, 20.08.  
Kohtuniku lennupiletid olemas, ringikorraldaja ja sekretär olemas. Peasponsor Minu 
Koer, lisavõistlustele on auhindu välja pannud veel mõned firmad (mitte 
lemmikloomatooted).   
 
Juhatus võttis info teadmiseks. 
 
5. 2019. ERTÜ 20.juubel (Monica) 
 
ERTÜ liikmetelt on kogunenud pisut mõtteid ja toredaid ettepanekuid, kuna ka 
EKRTÜ juubel on samal aastal, siis võiks mõned plaanid teha koos teoks. 
+ On ettepanek korraldada CH Gala Show retriiveritele, nn retriiverite päev, kus 
tutvustada erinevaid kasutusalasid.  
+ Laager nädal aega/ 4 päeva- iga päev konkreetne ala – lõppeb suure erinäitusega 
septembris – Kertu uurib kohti. 
Võmalusel korraldada koos EKRÜga, kaasata ka teisi retriiverite tõuühinguid. 
+ pidulik õhtusöök? 
+ aastaraamat?  
+ sümboolika? 
+ Arutati ka, et võiks korraldada retriiverite tööd tutvustavad infopäevad erinevates 
maakondades. 
 
Juhatuse liikmed leidsid, et juubeliga seonduvate plaanide teostamiseks on vaja 
ülesannete täpset jaotust. Selle teema juurde otsustati eraldi tagasi tulla. 
 
 
6. Retriiverite erinäitus 2019 (Reilika ja Pille Riin) 
 
Näitusetaotlus on EKL esitatud ning oodatakse vastust kuupäeva osas.  
 
Juhatus võttis info teadmiseks.  
 
 
7. Retriiverite WT reeglite muutused (Tatjana) 
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Viimati arutati seda teemat 2017 novembri koosolekul. Kuna juhatuse liikmed ei ole 
muudatuste projekti seni saanud, siis toimus vaid üldsõnaline arutelu. 
 
Juhatus otsustas: vaadata reeglid veelkord üle augusti lõpuks. 
 
 
8. FCI retriiverite komisjoni esindaja saatmine (Tatjana) 
 
Tatjana soovib esindada Eestit FCI retriiverite komisjonis, vastav kutse on tulnud talle 
komisjoni esmehelt Stephano Martiniolilt. Kõik juhatuse liikmed on selle poolt.  
 
Juhatus otsustas: teha vastav ettepanek EKL juhatusele (Monica).  
 
9. Revisjonikomisjoni liikme Pille Kurmi suunised.  
 
Raamatupidamise seisukohalt on oluline, et aruandlus oleks projektipõhine ja 
raamatupidajale (kes pole korraldamisega seotud isik) ka selgesti jälgitav.  
Pille soovitas kokku leppida oma ürituste tähised/lühendid ning kirjeldada need 
juhendis: nt. RTT (tasemekatse), RWT (working test), RERI (retriiverite erinäitus), RH 
(harjutuskatse), K (koolitus) jne... 
 
Juhatus otsustas:  Panna paika lühendid ja kirjeldada nende kasutamise kord, koos 
üldise asjaajmisekorra põhimõtetega. 
 
10. EKL juhatusele düsplaasiauuringute korra muutmise ettepanekud – ringlev 
ühispöördumine 
 
Ringlevat sõnastust lugedes jäi ebaselgeks selle vastavus FCI reeglitega. Vajaks 
täpsustamist. Põhimõtteliselt toetab juhatus seda, et FCI liikmesriikide 
kennelorganisatsioonide poolt aktsepteeritud hindajate andud hinnanguid peaksid 
olema sobivad ka kõigis teistes liikmeriikides. Kuna ühispöördumine saadeti EKL 
teele enne ERTÜ juhatuse koosolekut, siis praaegu sellele toetuseallkirja ei antud.  
 
Juhatus otsustas: toetada, et senine düsplaasiauuringute hindamise kord vaadatakse 
EKL-s ümber.   
 
11. Jooksvad küsimused 
 

A. 

ERTÜ liikmetel on huvi harjutuskateste järgi, samuti on palju küsitud tõukatse kohta.   

Esialgselt plaanitakse harjutuskatsed 15.-16.septembriks ja ametlikku tõukatset 6. 

Oktoobriks. Kohtunik on olemas.  Sel juhul tuleks ametliku katse taotlus esitada EKL 

juhatusele hiljemalt 19.08.  

Otsustati, et Maria suhtleb nädala alguses ka ELRÜ´ga, kel oli kuuldavasti mingi plaan ka 

katseid korraldada sügisel.   

B.  

Kohtunik ja retriiverikasvataja E.Rautala on valmis tegema seminari retriiveri tõugude 

standarditest 2018 sügisel.  Aeg täpsustamisel.  Seminar on mõeldud ennekõike 
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kasvatajatele ja kohtunikele, aga võivad osaleda kõik teisedki huvilised. 

 

C.  

Inimestelt saadud tagasiside põhjal toodi välja, et huvitutakse tõukatsete ja muudest 

treeningutest, loengutest erinevatel teemadel,  suve-sügis-jne päevadest, näitusetrennidest 

jne. 

D.  

Riin tegi ettepaneku, et ERTÜ-l võiks olla piirkonna koordinaatorid, kelle poole piirkonna 

inimesed saaksid pöörduda ning kes aitaks kaasa piirkonna retriiverite maailma tegemistele. 

See aitaks kaasa ühingu tegemiste üle Eestilisele laienemisele. Muidu tundub, et kõik oleks 

justkui koondunud Tallinna ümber.  

Tatjana võiks olla Ida-Virumaal, Kertu Tartumaal,……koordinaatorite info pandaks ka 

kodulehele. Nova Scotia retriiverite tõuühingul on koordinaatorite süsteem.  

 

 

 

 


