
Üldkoosoleku protokoll. 
02. märts 2008.a., Viimsis 
 
15.00 – 16.40 
14.30 – 15.00 osalejate registreerimine 
 
Esindatud 32 ühingu liiget, neist 10 volitustega (1 liige tuli hilinemisega) 
Lisa 1: osalejate nimekiri 
Lisa 2: volitused, 10 tk. 
 
Päevakord: 
1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja valimine, päevakorra kinnitamine 
2. Ülevaade EJRTÜ tegevusest aastal 2007 
3. EJRTÜ 2007. a. majandusaasta aruande kinnitamine 
4. Juhatuse valimine 
5. EJRTÜ plaanid aastaks 2008 
6. Muud teemad 
 
1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja valimine, päevakorra kinnitamine 
Ettepanek: 
Valida häältelugejaks Villu Arak 
Hääletamine 
Poolt: 31 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud 
 
Otsustati 
1.1 Valida häältelugejaks Villu Arak 
 
Ettepanek: 
Valida koosoleku juhatajaks Kadi Viitmaa. 
Hääletamine 
Poolt: 31 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud 
 
Otsustati 
1.2 Valida koosoleku juhatajaks Kadi Viitmaa. 
 
Ettepanek: 
Valida protokollijaks Kristi Vaidla. 
Hääletamine 
Poolt: 31 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud 
 
Otsustati 
1.3 Valida protokollijaks Kristi Vaidla. 
 
Koosoleku juhataja loeb ette ülaltoodud päevakorra. 
 
Ettepanek: 
Kinnitada päevakord. 
Hääletamine 
Poolt: 31 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud 
 



Otsustati 
1.4 Kinnitada päevakord. 
 

2. Ülevaade EJRTÜ tegevusest aastal 2007 
Kuulati: Kadi Viitmaa 

Üritused: 

- 26.01.2007 EJRTÜ toimus Üldkoosolek. Kohal oli 17 inimest + 10 ühingu liiget olid 
teinud volitused. Üldkoosolek oli pädev kinnitama JRT aretusnõuded ja seda ka tehti. 
Aretusnõuded aktsepteeriti EKL´is ja alates 2008.a. kehtivad need kõigile jack 
russell´i terjeritele. 

- 14.04.2007 – Russellite Kevadine Jalutuskäik, kohal u.25 koera + kaks korda sama 
palju koeraomanikke. 

- 26.05.2007 – Russellite Kevadpäev. Toimumiskohaks Saha küla, Loo alevikus. Kohal 
u.30 koera +  kaks korda samapalju inimesi. Toimus Russellite Võidujooks ja Janne 
Orro loeng koertel esinevatest parasiitidest. 

- 05.08.2007 – Urupäev, Jõgevamaal Roosiaia talus. Russelleid kohal 22 koera.  

- 09.09.2007 – Näitusekoolitus, osales 17 russellit. Koolitajaks EKL´i kohtunik Inga 
Siil. Valiti parim händler ja parim meeshändler. 

Juhatuse koosolekud: 

- 27.06.2007 – koosolek toimus Haabneemes, osalesid kõik juhatuse liikmed. 

- 22.11.2007 – koosolek toimus Randveres, osalesid kõik juhatuse liikmed. 

Liikmed: 

EJRTÜ´l liikmeid kokku (02.03.2008.a. seisuga) 54, s.h. perekonnaliikmetest liikmeid 10. 
Aastal 2007 liitus 23 inimest, s.h. 7 perekonnaliikmest liiget. Väljalangenuid on 6, s.h. 2 
perekonnaliikmest liiget. 

Kadi Viitmaa: Kas jäite rahule toimunud üritustega, kas on kommentaare. 

Vastused saalist: Väga tubli, väga tore. 

3. Majandusaasta 2007.a. aruanne. 

Kuulati: Tiina Vallaste. 

EJRTÜ`le on liikmemaksudena laekunud 2007.aastal 9.300 EEK, lisaks üks müügiarve 700 
EEK bänneri eest ühingu kodulehel. Tasud üritustel osalemisest on olnud 3.340 EEK. Kokku 
tulud aastal 2007 13.340 EEK. 
Kulusid kokku 4.024 EEK, s.h. kulutused kodulehe serveri rendile, kantseleikulud, kulud 
seoses ürituste korraldamisega jms. 
EJRTÜ 2007.a. tulemiks 9.316 EEK. 

Aruanne koos pea- ja päevaraamatuga saadeti saali laiali kohalviibijatele tutvumiseks. 

Ettepanek: 



Kinnitada EJRTÜ 2007.a. majandusaasta aruanne 
Hääletamine 
Poolt: 31 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud 
 
Otsustati 
3.1 Kinnitada EJRTÜ 2007.a. majandusaasta aruanne 

4. Juhatuse valimine 

Kadi Viitmaa: Kas on soovijaid, kes tahaksid kandideerida EJRTÜ juhatusse? Juhatuses 
olemisega kaasnevad ka kohustused – asjaajamised, telefonikõned jms. lisaks uhkele tiitlile. 
Tuleb olla aktiivne, panna paika kuupäevad, organiseerida üritusi jne. 

Elo Võõsa: Tiina Vallaste ei soovi jätkata juhatuses, sest ta ei ole huvitatud ühingu 
raamatupidamisarvestuse pidamisest. Tasuta tööd ei jõua keegi lõputult teha. 

Mart Haber: Raamatupidamisteenust saab sisse osta.  

Tiina Vallaste  lubas mõelda, mis oleks teenuse hinnaks.  

Peeter Randväli: Kõik ei peagi kuuluma juhatusse. Tuleks korraldada aktiivgrupid, kellel 
konkreetsed tegevusvaldkonnad, mille eest nad vastutavad. 

Kadi Viitmaa: Tulge palun julgelt juhatuse koosolekutele, küpsist ja teed saab ja jagada ideid. 
Ootame väga tavaliikmeid, et oleks rohkem ideid. Kui ei saa tulla kohale, pange oma mõte 
teele kasvõi e-maili teel. Saame ju asja arutada ja mõelda. Meil on ju midagi mis meid 
ühendab... 

Peeter Randväli: Meile kõigile meeldivad JRT ☺. 

Taivo Piller: Valime sama juhatuse tagasi. 

Arend Adamson: Valime hoopis juhatuse edasi. 

Ettepanek:  

Valida juhatus nimekirjana. Nimekirja kuuluvad: 

1. Kadi Viitmaa 

2. Elo Võõsa 

3. Kristi Vaidla 

4. Villu Arak 

5. Tiina Vallaste 

Hääletamine 
Poolt: 31 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 
Otsustati: 

4.1. Valida juhatus nimekirjana.  

Ettepanek: 



Valida juhatusse nimekirjas loetletud inimesed.  

Hääletamine 
Poolt: 31 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 
Otsustati: 

4.2. Valida juhatusse nimekirjas loetletud inimesed. 

5. Järgmise aasta plaanid – 2008.a. 

- Koolitus Eesti kohtunikele. Kutsuda tõu erikohtunik näiteks Soomest, kes õpetakse Eesti 
kohtunikke russellit hindama. Praktilises osas saaksid EJRTÜ ühingu liikmed oma koertega 
osaleda. Kohtunikud saavad harjutada hindamist koerte peal ja russelli-omanikud saaksid 
erikohtuniku hinnangu. Kadi Viitmaa saatis kohtunikekogule kirja sellise koolituse 
ettepanekuga. Tagasisidena tuli vastus, et ollakse huvitatud. Üritame seostada seda koolitus 
mõne Eestis toimuva näitusega, et kulusid minimeerida.  

- Kevadpäev – EJRTÜ traditsiooniline üritus. Plaanis taas korraldada russellite võidujooks. 
Orienteeruv aeg maikuu.  

Eija Lehestö: Mul on välja pakkuda selleks ürituseks oma põld, Lääne-Virumaal Roelas.  

- Russellite silmauuring, silmaarst Ülle Kell. Korraldada ühine ametlik silmauuring ainult 
russellitele. Kadi annab väikse ülevaate silmauuringu tähtsusest ja vajadusest. Sama uuringu 
teostamise ajal saaks teha ka ametliku põlveuuringu. Eeliseks sellisel ühisel uuringul oleks 
soodsam hind ja teisest küljest muidugi tõu tasu teadmiseks vajaliku statistika saamine. 

Villu Arak: Kes oleks huvitatud sellisest uuringust?  

Enamus kohalolijaid on poolt. 

Kristi Vaidla: aastal 2006 toimus Tervisepäev, kus räägiti russellite silma- ja põlvehaigustest. 
Kas oleks vajadust enne seda uuringut teha ka mingi analoogne loeng? 

Arend Adamson: Teeme uuringut enne.  

Tiina Ehavald: Äkki ootaks veel jah selle loengu korraldamisega, uusi russelliomanikke on 
mitmeid juurde tulemas. 

Villu Arak: Aga kui korraldaks ikka nüüd Tervisepäeva ja teeme video, mille paneme you-
tube´i üles.  

Kadi Viitmaa: Ajaliselt ilmselt ei jõua enne uuringut loengut korraldada, jätame selle 
teooriaosa sügisesse.  

- Urupäev. Kadi Viitmaa: Kas oleks urupäeva huvilisi?  

Ulla Toomast, Tiina Ehavald, Arend Adamson: Jaa! Väga suur huvi on!  

- Mitteametlik russellite erinäitus. Elo Võõsa: Mõte oli korraldada russellite erinäitus, kus 
saavad osaleda kõik russellid, ka ilma paberiteta. Meie sponsor Royal Canin on nõus andma 
ka auhinnad sellele üritusele.  

Arend Adamson: Kas seda ei saaks viia kokku sellesama kohtunike koolitamisega?  



Kadi Viitmaa: Seda mõtet peab arutama, äkki tõesti saaks nii korraldada. Peame ju oma 
rahadega suutma välja tulla. Kui kellelgi on ideid – võimalusi variante sponsorluseks, andke 
aga teada. 

Tiina Ehavald: Kindlasti oleks võimalusi, tuleks teada anda ja siis oskaks ka pakkuda. 

- Trimmimiskoolitus. Jana Vatsel: Kas saaks korraldada trimmimiskoolituse? 

Kadi Viitmaa: Koolitajatega on Eestis kitsas sellel alal 

Kristi Vaidla: Soomest oleks koolitajad tulemas küll.  

- Üritustest üldisemalt.  

Kadi Viitmaa: Ühing saadab alati e-mailid laiali kui on mingi üritus tulemas. Väga palume 
alati teada anda oma arvamus, kas osaled või ei. Ürituse planeerimisel on alati oluline eelarve 
ja see omakorda sõltub paljude inimestega me arvestada saame üritust korraldades. 
Sponsorlus – kellel on ideid, firmat, kes tahab sponsoreerida – andke julgelt teada!  

6. Muud teemad. 

- Royal Canin on EJRTÜ sponsor aastal 2008. Üldkoosolekul osalejad saavad kõik oma 
russellile koju viimiseks Royal Canini kingipaki.  

- Russellite ühised Jalutuskäigud. 

Kadi Viitmaa: Juhatus rohkem ei korralda ühiseid jalutamisi. Kui kellelgi on soov jalutada 
seltsis teiste russellitega, pange aga julgelt EJRTÜ foorumisse teema üles. Lisaks võib saata 
ühingu info mailile selle üleskutse ja ka liikmetele saadetakse see info laiali.  

- Peeter Randväli: Võiks korraldada jõulupeo, koos koertega! Kuna detsembris on nagunii 
kõigil kiire, siis nt. novembris või jaanuaris. 

Kadi Viitmaa: Meil ongi praegu jõulupidu!  

Elo Võõsa: Väga raske on leida siseruume, kuhu lubatakse 20 inimest ja veel nendega kaasa 
20 koera. Teeme nii, et kui tekib mõtteid sellise üritusega, siis Peeter annab teada. 

Kadi Viitmaa: Kui kellelgi tuleb muid ideid, siis andke teada!  

Elo Võõsa: Osade asjadega - üritustega vaja pikemalt ette juba tegeleda. Ei ole vaja oodata 
üldkoosolekut, vaid võib varakult teada anda oma mõtted.  

- EJRTÜ liikmeks olemise eelised.  

Kadi Viitmaa: Kuidas liikmed ennast meie ühingus tunnevad? Kas on tore olla? Mida te 
ootate ühingult?  

Taivo Piller, Tiina Ehavald: Me ju ei istuks siin kui oleks jama! 

Kadi Viitmaa: EJRTÜ kodulehel on üleval Eesti jack russelli terjerite nimekiri +  koerte 
pildid. Seal nimekirjas on nii liikmete koerad kui mitteliikmete koerad. Kas meie ühingu 
liikmetele sobib see, sest kaudselt teeme me sellega reklaami ka mitteliikmete koertele. 

Elo Võõsa: Emaste koerte omanikud otsivad oma koerale ise paarilisi ja neile isastele 
koertele, kelle andmed on seal üleval, on see puhas reklaam. 



Villu Arak: Esmalt tuleks määratleda, mis on eesmärk sellel nimekirjal üldse on. 

Kadi Viitmaa: Sina kui liige maksad kinni, et mitteliikme koera pilt on seal. Kas see on ok 
meie liikmete jaoks? 

Villu Arak, Tiina Ehavald: Küsimus ei ole rahas! 

Elo Võõsa: Kas meie ühing peaks küsima raha mitteliikmelt, et tema koera pilt - andmed 
kodulehel üleval on? 

Eija Lehestö: Me ilmselt keegi ei ole liige selleks, et see koera pilt seal oleks või mitte. 
Liikmeks olemisel on ikka muud põhjused. 

Mart Haber: Ühingu eesmärk on ju russellite heaolu ja tõu populariseerimine. 

Anne Randväli: Aretuses ma kaasa rääkida ei oska, aga ühingu huvi võiks olla see, et mida 
rohkem on seal koeri üleval, seda kasulikum see meile on – inimestel on teavet. Ja ei ole 
mõtet sundida takka neid liikmeteks kes ei ole huvitatud meie ühingu liikmelisusest. 

Kadi Viitmaa: Saame luua eelise liikmetele nii, et liikme koerale paneme omaniku 
kontaktandmed, kuid mitteliikme koerale ei pane kontakti. 

Kohalolijad on selle poolt. 

Eija Lehestö: See, et Eesti JRT populatsiooni andmed on seal üleval, on hea selleks, et me 
suudaks aretada häid koeri, kes vastavad standardile.  

Peeter Randväli: Ühingu eesmärk tõugu populariseerida, pole vahet kas liikme koer või 
mitteliikme koer. Ühingu liikme eeliseks hoopis see, et nemad saavad ühingu üritustel 
soodustusi. 

Kadi Viitmaa: Täpselt nii on see praegu olnud. 

Elo Võõsa: Kes kohalviibijatest on nõus mailid avalikustama? 

Kadi Viitmaa: Kontakt on vajalik, et saaks näiteks aretuseesmärgil leida vajalikke kontakte. 

Kokkuvõte teemale:  Kõigi koerte pildid-andmed jäävad kodulehele üles, liikmete koertele 
lisatakse soovi korral omaniku kontakt. 

Elo Võõsa: Saatke muu info ka oma koera kohta – koera kõrgus, hammaste olemasolu, 
karvastik jms. 

Kodulehe haldus: 

Kadi Viitmaa: Kas kodulehega ollakse rahul? Kristil suht palju tööd sellega. 

Villu Arak: Äkki saame sisse osta kodulehe haldamise teenust... 

Kristi Vaidla: See ei ole paraku nii lihtne, seda peaks ikka tegema inimene kes teab midagi 
russellitest, muidu peab ikka keegi meist kõik asjad ette valmis tegema. 

Kädi Rist: Mina ei ole kodulehe välimusega rahul. Olen meie logo teinud ja olen nõus aitama 
ka kodulehe disainimisega. 

Toomas Zdankevitch: Kodulehele on andmed vanad, pilte vaja uuendada. 



Kadi Viitmaa: Saame pilte uuendada ainult siis kui keegi saadab neid. Russellite nimekirjas ei 
ole muutnud koerte andmeid kodulehel, sest ootasime üldkoosoleku ootust, kelle pildid-
andmed jäävad! Saatke uuendusi, andmeid. 

Kaelarätikud jms. ühingu sümboolikaga esemed: 

Elo Võõsa: Russelliühingu logo on saanud kiita erinevates koertefoorumites. Mõte oleks teha 
koertele kaelarätikud. Erinevat värvi, logo peale trükitud. 

Kädi Rist: Kindlasti tasuks logo ära kasutada. Mul on kontakte kuidas seda organiseerida. 

Tiina Ehavald: Raske on leida sellist, mis läheks kõigile peale. Ikka leidub keegi, kellele 
midagi ei meeldi – lõige, värv jms. 

Peeter Randväli: Tõstame liikmemaksu selle võrra ja siis saavadki kõik omale nänni kaasa 

Kokkuvõte: Enamus poolt, et ühingu sümboolikaga esemeid teha. 

Üritustel osalemine. 

Taivo Piller: Kas mitteliikmed ja need, kellel pole koeragi võivad tulla ühingu üritustele koeri 
vaatama? 

Elo Võõsa: Muidugi! Oleme seda ka alati rõhutanud, et enne russelli võtmist ikka tuleks tulla 
ja russellitega tutvuda. 

Kasvatajaliikmemaks. 

Elo Võõsa: Paljudel ühingutel on ühingusse kuuluval kasvatajal võimalik oma kutsikaostja 
liita ühinguga soodsama hinnaga. Ehk siis kasvataja müüb kutsika, kutsikaostja saab kohe ka 
ühingu liikmeks.  

Mart Haber: Liikmeks ei tohiks sundida. 

Kadi Viitmaa: Liitumine on ikka vabatahtlik! Igalt kutsikaostjalt küsitakse – kui ta on 
huvitatud, siis kasvataja teeb talle liitumise. 

Elo Võõsa: Paljud ühingud kasutavad seda varianti. Kasvataja maksaks poole liitumistasust ja 
esimesest aastamaksust ehk siis 125 EEK. 

Ettepanek: 
Kehtestada kasvataja liikmemaks, mis annaks EJRTÜ liikmeks olevale kasvatajale võimaluse 
liita kutsikaostja ühingu liikmeks poole hinnaga. 
Hääletamine 
Poolt: 32 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud 
 
Otsustati 
Kehtestada kasvataja liikmemaks, aastal 2008 on see 125 EEK. 

Liikmemaksu tasumine. 

Elo Võõsa: Paljud liikmed unustavad tasuda õigeaegselt oma liikmemaksu. Saadame küll 
neile meeldetuletuse, kui on liikmemaksu tasumise aeg, kuid ikka unustatakse. Kui pikk võiks 
olla see aeg, enne kui liikmelisus muutub kehtetuks? 



Ettepanek: 
60 päeva jooksul tuleb tasuda liikmemaks. Kui hilineb maksmisega, siis ei ole enam liige. 
Hääletamine 
Poolt: 32 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud 
 
Otsustati 
60 päeva jooksul tuleb tasuda liikmemaks. 

Üldkoosolek lõppes 16.40 

 

____________________      _____________________ 
Kadi Viitmaa        Kristi Vaidla 
koosoleku juhataja       koosoleku protokollija 



Lisa 1: Osalejate nimekiri. 

1. Toomas Zdankevitch 

2. Anne Randväli 

3. Peeter Randväli 

4. Kai Adamson 

5. Arend Adamson 

6. Jana Vatsel 

7. Tiina Veskilt 

8. Sven Sihv 

9. Annika Valberg 

10. Elo Võõsa 

11. Tiina Vallaste 

12. Vilu Arak 

13. Kristi Vaidla 

14. Kadi Viitma 

15. Anne-Mai Kivimägi 

16. Ulla Toomast 

17. Eija Lehestö 

18. Taivo Piller 

19. Mart Haber 

20. Tiina Ehavald 

21. Kädi Rist 

22. Evis Lehtmaa 

 



Lisa 2: Volitused. 

1. Raili Suits 

2. Maret Ahonen 

3. Krista Ahman 

4. Katrin Oblikas 

5. Martti Vaidla 

6. Kätlin Keinast 

7. Tiit Blaat 

8. Ande Tulp 

9. Janne Orro 

10. Ranno Viitmaa 

 


