
EJRTÜ ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn 26.02.2017

Algus kell 17.10, lõpp kell 20.00

Üldkoosolekul  on esindatud 65 ühingu liiget,  neist  39 volitustega.  Seisuga 26.02.2016 on ühingul  86
liiget. Esindatud on üle poole liikmeskonnast.

Lisa 1: osalejate nimekiri
Lisa 2: volitajate nimekiri
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1.Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja valimine
1.1 Ettepanek: valida häältelugejaks Jana Vatsel
Hääletamine: poolt 65, vastu ja erapooletuid ei olnud
Otsustati: valida häältelugejaks Jana Vatsel
1.2 Ettepanek: valida protokollijaks Annika Valberg
Hääletamine: poolt 65 , vastu ja erapooletuid ei olnud
Otsustati: valida protokollijaks Annika Valberg
1.3 Ettepanek: valida koosoleku juhatajaks Elo Võõsa
Hääletamine: poolt 65, vastu ja erapooletuid ei olnud
Otsustati: valida koosoleku juhatajaks Elo Võõsa

2. Päevakorra kinnitamine
Ettepanek: kinnitada ülaltoodud koosoleku päevakord.
Hääletamine: poolt 65, vastu ja erapooletuid ei olnud
Otsustati: kinnitada koosoleku päevakord

3. Ülevaade EJRTÜ tegevusest 2016. Aastal

3.1 EJRTÜ liikmed
2016.aasta lõppedes oli EJRTÜ´l 98 liiget s.h 8 perekonnaliiget (2015. aastal oli 97 liiget sh 8 perekonna-
liikmest liiget). Uusi liitujaid oli aruandeaastal 22. Kasvataja liikmemaksuga liitujaid oli 2016.  aastal 4.
Liikmestaatust ei uuendanud 21 liiget.

3.2 Üritused
22.05 -  Urupäev, osales 18 russellit
9.05 - Russellite kevadpäev, osales 48 russellit koos topeltarvu pererahvaga
19.06 - Jack Russell´i terjerite erinäitus, registreerus 46 russellit
16.10 - Tervisepäev, osales 15 russellit
06.11 - JRT mitteametlikud agility meistrivõistlused, osales 27 võistluspaari



4. EJRTÜ 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Ettepanek: kinnitada EJRTÜ 2016. aasta majandusaasta aruanne
Hääletamine: poolt 65, vastu ja erapooletuid ei olnud
Otsustati: kinnitada EJRTÜ 2016. aasta majandusaasta aruanne

5. EJRTÜ aretuse erinõuete pikendamine 
Senised kehtivad kuni 31.12.2017.  Aretustoimkond teeb kokkuvõtte senikehtinud aretuseeskirjadest ja
räägib plaanitud muudatustest, samuti põlve- ja silmauuringute vajalikkusest. 

Ettepanek: aretuses kasutataval koeral võiks näitusehinne  olla „väga hea“ asemel „suurepärane“. 
Hääletamine: Hinde „väga hea“ poolt hääletas 53, erapooletud 12, vastuhääli ei ole
Otsustati: aretuses kasutataval koeral jääb näitusehindeks „väga hea”

Küsimus:  kui PLL test on soovitatav,  siis kas seda  võiks teha ka näiteks tervipäeva raames, et saada
soodsamat hinda. 
Otsustati:  EJRTÜ  võtab  laboriga  ühendust  ja  küsib,  kuidas/kas   on  võimalik  (soovitavalt   Laboklin
laboriga).

Ettepanek: kas  BAER test  ei  peaks olema kohustuslik,  kuna kurti  ja  poolkurti  koera ei  tohi  aretuses
kasutada. 
Aretustoimkond leiab, et praegu on siiski veel vara seda uuringut kohustuslikuks teha. Kui järglased on
valge või pooleldi valge peaga, siis enne loovutamist on väga soovituslik kutsikale  BAER test teha. 
Otsustati – kohustuslikuks BAER test ei tehta.

Ettepanek: Isase koera vanus paaritushetkel võiks olla 18 kuud senise 24 kuu asemel. 
Hääletamine: Jätta isase koera vanus paaritushetkel 24 kuud: poolt 43, erapooletuid 12, vastuhääli ei
olnud.
Otsustati: isase koera vanus paaritushetkel jääb 24 kuud.

Ettepanek: Muuta isaste järglaste arvu nii, et ühe isase järglaste arv Eestis ei tohi ületada 30 kutsikat
(senise 25 asemel), sh enne käesolevate aretusnõuete kehtimist sündinud kutsikad. Viimane pesakond
registreeritakse täies koosseisus. 
Hääletamine: poolt 35,  erapooletuid 21, vastuhääli ei olnud, ei hääletanud 9
Otsustati: isase järglase arvu suurendame 30-le kutsikale ja sõnastus oleks järgmine: Ühe isase järglaste
arv Eestis ei tohi ületada 30 kutsikat, sh enne käesolevate aretusnõuete kehtimist sündinud kutsikad.
Viimane pesakond registreeritakse täies koosseisus. 

Küsimus: kas aretusnõuetes võiks olla ka märgitud kui mitme puuduva hamba korral koer aretusest välja
arvata.
Aretustoimkonna vastus: See on iga kasvataja oma südametunnistuse asi. Kuniks aretusülevaatuseid ei
korraldata, ei ole ka täpselt teada kui paljudel koertel puuduvaid hambaid esineb.

Küsimus: kas urukatse saaks panna kohustuslikuks aretuses kasutatavatele koertele?
Aretustoimkonna  vastus: urukatset  ei  saa  aretusnõuetesse  sisse  panna,  sest  hetkel  pole  võimalik
sooritada.

Aretustoimkond:  Russelli  puhul  ei  ole  normaalne,  kui  ta  aegajalt  kolme  jalaga  liigub.  Suure
seljamuutusega koeral ei pruugi olla mingit muutust silmaga tihti näha. Seljamuutus kipub päranduma.
Seljamuutusega koera paaritades peaks paariline olema terve. Uuringut ei panda praegu kohustuslikuks,
sest ametlikku uuringut hetkel ei tehta, kuid EKL-s on see plaanis. Röntgenpilti saab igal pool teha, kuid
tuleb minna sellise arsti juurde, kes oskab  pilti lugeda ja selga õigesti pildistada.



Russellitel on üllatavalt palju ka düsplaasiat. Kui liikumisega probleem, siis võiks seda kontrollida. Seda
soovituslikuks ei tee, kuid see lisatakse haiguste loetellu.  Põlvede seisund on meie koertel üsna hea.

Janne Orro tegi kokkuvõtte russellite terviseuuringutest ja töökatsetest.Tänu sellele, et meil toimuvad
tervisepäevad igal aastal, on  meil väga palju terviseuuringutega koeri, ja üldpilt on hea.

Aretustoimkonna ettepanek:  info  kogumise  mõttes  võiks  motiveerida  üle  10  aasta  vanuste  koerte
omanikke viima oma koera silmauuringule.
Otsustati:  Proovida  tervisepäeva  raames  kutsuda  üle  10  aastaseid  koeri  (ka  mitteliikmeid)
silmauuringutele soodushinnaga. Juhatus ja aretustoimkond arutavad ja lepivad kokku millise summa
ulatuses tõuühing saab toetada silmauuringul osalevaid üle 10 aastaseid koeri.
 
Sellega sai aretusnõuete arutelu läbi.

Ettepanek: võtta aretusnõuded vastu täna kinnitatud muudatustega. 
Muudatus: isase järglase arvu suurendame 30-le kutsikale ja sõnastus oleks järgmine: Ühe isase järglaste
arv Eestis ei tohi ületada 30 kutsikat, sh enne käesolevate aretusnõuete kehtimist sündinud kutsikad.
Viimane pesakond registreeritakse täies koosseisus.
Hääletamine:  Poolt 65, vastuhääli ja erapooletuid ei ole.
Otsustati: võtta vastu aretusnõuded kinnitatud muudatustega.

6.EJRTÜ aretustoimkonna tegevuse kokkuvõtte ning aretustoimkonna koosseis
2016.  aasta  üldkoosolekul  otsustati,  et  aretustoimkond  teeb  2017.  a  üldkoosolekul  oma  tegevusest
kokkuvõtte  ning  aretustoimkonna koosseis  arutatakse läbi  igal  aastal  üldkoosolekul.  Aretuseeskiri  sai
väga  põhjalikult  läbi  arutatud  juba  eespool,  sealhulgas  kokkuvõte  meie  koerte  tervisest  ja
aretustoimkonna tööst.
Aretustoimkonna koosseis: kõik liikmed soovivad jätkata.
Ettepanek: aretustoimkonna koosseis – Kristi Vaidla, Janne Orro, Kadi Viitmaa ja Marina Õunapuu - jääb
muutmata.
Hääletamine: Poolt 63, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud, 2 ei hääletanud.
Otsustati: aretustoimkonna koosseis  – Kristi Vaidla, Janne Orro, Kadi Viitmaa ja Marina Õunapuu

7. Juhatuse liikmete valimine
Vastavalt EJRTÜ põhikirja punktile 7.1 koosneb EJRTÜ juhatus kahest (2) kuni seitsmest (7) liikmest ning
mittetulundusühingu  juhatuse  liikmed  määratakse  mittetulundusühingu  liikmete  üldkoosoleku  poolt
tähtajaga kaheks (2) aastaks.

Jaanika Aruaasa, Marit Altmetsa ja Merje Volti juhatuse liikme volitused lõppevad. 

Ettepanek: Marit Altmets valida  järgmiseks perioodiks juhatuse liikmeks
Hääletamine: poolt 64, vastuhääli ei olnud, erapooletu 1 (Marit Altmets)
Otsustati: Valida Marit Altmets järgmiseks perioodiks juhatuse liikmeks

Ettepanek:  Merje Volt valida  järgmiseks perioodiks juhatuse liikmeks
Hääletamine: poolt 64, vastuhääli ei olnud, erapooletu 1 (Merje Volt)
Otsustati: Valida Merje Volt järgmiseks perioodiks juhatuse liikmeks

Ettepanek: valida järgmiseks perioodiks juhatuse liikmeks Helen Järveots. 
Helen Järveots tutvustab end: olen Alfabliz kenneli  omanik, mul on 2 russelli,  3 aastane ja 7 kuune.
Varasemalt on mul SLK kogemused, kellega olen spordimaailma sisenenud. Koerandusega olen tegelenud
15 aastat.  Leian, et ühingule oleks vaja uusi üritusi juurde. Tõu propageerimine niiväga oluline enam
polegi, kuna see tõug on niigi populaarne.



Ettepanek: valida järgmiseks perioodiks  juhatuse liikmeks Marika Korka.
Marika Korka tutvustab end: Olen olnud õnnelik terve aja, mil mul on olnud see koer. Leian, et ei ole
tähtis, milline on koer, sest armastus koera vastu ühendab meid kõiki. Minu nägemuses on ühing  loodud
selleks, et ühendada inimesi, kes soovivad tegeleda russellitega ja tõuaretust koordineerida. Me teame
kõik mis on kutsikavabrikud ja miks on koordineeritud ühingut vaja ja et sellisel ühingul peaks olema
piisavalt liikmeid. Koeri tuleb kaitsta nagu lapsi.  Tore, kui saan abiks olla.  Ma olen kuulund mitmete
ühenduste juhatustesse ja koosseisudesse, arvan, et saan ka EJRTÜ juhatuse tegevusesse panustada, sest
kes teeb, see jõuab. Koeraks on mul üks russell, kes on võetud Kennelist Finestrussell.

Hääletamine: Helen Järveotsa poolt 15 häält, erapooletuid 46, vastuhääli ei olnud,  ei hääletanud 4 liiget
Hääletamine: Marika Korka poolt 51 häält, erapooletuid 14, vastuhääli ei olnud.
Otsustati: valida järgmiseks perioodiks juhatuse liikmeks Marika Korka

Ühingu  põhikirja  p  7.2  järgi  kui  mittetulundusühingu  juhatuses  on  üle  kahe  (2)  liikme,  nimetab
mittetulundusühingu  liikmete  üldkoosolek  juhatuse  liikmete  seast  juhatuse  esimehe,  kes  korraldab
juhatuse tööd. Juhatuse esimehe äraolekul asendab teda üks juhatuse liikmetest juhatuse otsusel. 
Ettepanek: valida juhatuse esimeheks Marika Korka.
Hääletamine: Poolt 65, vastu ja erapooletuid ei olnud
Otsustati: valida juhatuse esimeheks Marika Korka. 

8. EJRTÜ 2017. aasta üritused, ürituste toimkondade moodustamine.
Ühingul uus sponsor Royal Canin, kes sponsoreerib kõiki üritusi peale kevadpäeva, kuna nad ei tolereeri
jänesejooksu.

8.1 Kutsikate ja noorkoerte ülevaatuse toimkonna moodustamine. Toimkonda on nõus kuuluma Jaanika
Aruaas,  Helen Järveots, Elen Suvi ja Marina Õunapuu. Toimkond arutab, millal,  kus ja millise ürituse
raames  ülevaatus  võiks  toimuda,  milline  oleks  koerte  vanus  ülevaatuse  ajal  jm  ning  annab  sellest
tõuühingule teada hiljemalt 31. märtsiks 2017. 

8.2 Kevadpäev toimub 21. mail 2017. Kevadpäeva toimkonnas on Marika Korka, Riina Aume, Elo Tempel,
Kristina Valk.  

8.3 Erinäitus toimub 27.  augustil.  Vaja on korraldada toimkond. Toimkonnas on olemas juba Kristina
Grau, kes registreerib osavõtjaid. Toimkonnas on veel Marit Altmets, Merje Volt, Annika Valberg,  ning
Kristi Vaidla ja Kadi Viitmaa, kes ise näitusel ei osale, kuid saavad abistada enne näitust. 
Ettepanekud:  1)  kutsuda erinäituse kohtunikuks  Oksana Portnova, 2)  kutsuda Eesti  kohtunik,  näiteks
Kalvo Kriisk või Siret Lepasaar. Kohana eelistati sel aastal sama kohta, mis eelmisel aastal. Konkreetse
kohtuniku kutsumise ja näituse toimumise koha osas veel otsust ei langetatud. Oodatakse 26.08 toimuva
Jahikoerte erinäituse korraldajalt Jahikoerte Tõuühingult infot nende kohtunike kohta.
Ettepanek: BIS statuut tuleb valmis kirjutada.  Kristine Maria Airenne on nõus seda tegema ja ühtlasi
uurima EKL-st, kas saab sinna sisse kirjutada ka klubi võitja statuuti. Tähtajaks 30. aprill. 

8.4 Urupäev toimub 2017. a suvel, olenevalt huvilistest, kas kahes või ühes kohas.

8.5 Tervisepäev on  sügisel 2017.  Aeg sõltub sellest, millal dr Ülle Kellale sobib. Elo Võõsa küsib dr. Ülle
Kellalt ka kuupäevi,  kas ja kus ta võtab vastu Eesti teistes linnades. 

8.6  Agility  mitteametlikud meistrivõistlused  toimuvad  17.  Septembril  2017.  Toimkonda kuuluvad Elo
Võõsa, Jana Vatsel, Annika Valberg, Helen Lepp.
Küsimus urueksami ja selle toimumise kohta.



Juhatus on antud küsimusega tegelenud, sest meie ühingu eesmärk on kindlasti tõule omase töökatse
säilimine. Tehisurus jahikatse eksamite kalenderplaani kandmine ja tulemuste kinnitamine on Jahikoerte
Tõuühingu  pädevuses.  Oleme  EJTÜ  poole  pöördunud  info  saamiseks,  et  millal  ja  kas  on  teada,  et
jahikatse  eskam  taas  toimub,  lisaks  oleme  teinud  koos  Takside  Tõuühinguga  EJTÜ  poole  ka
ühispöördumise,  kuid  kõik  pöördumised  on  tänaseni  vastuseta.  Oleme  ka   avaldanud  soovi  eksami
korraldamiseks, kuid ka see avaldus on vastuseta. Hetkel oleme pöördunud antud teemaga EKL-i poole.  

Küsimus  Aasta  Russelli  konkursi  toimumise  tähtaja  pikendamise  kohta (miks  pikendati  ja  ei
põhjendatud) 
Juhatuse vastus:  kuna mitmed liikmed soovisid tähtaja pikendamist, sest olid Eestist ära,  või ei lugenud
õigel ajal e-maili, või oldi tööalaselt väga hõivatud aasta alguses, siis otsustati pikendati seda tähtaega
kõigile. Esialgselt tingimustesse märgitud kuupäev oli ilmselgelt ekslikult liiga lühike. Tähtaja pikendamine
ei muutnud kokkuvõttes tulemusi.  

Küsimus: miks näitusetulemuse peavad inimesed ise esitama, aga agility ja SK omi mitte?
Juhatuse  vastus: Ühingul  on  nimekirjas  peaaegu  100  koera,  kes  kõik  potensiaalselt  võivad  osaleda
näitustel. Näitusetulemused ei ole koera omaniku ja tõu, ning tulemuse  järgi filtreeritavad (nagu agility
ja  SK  puhul  on),  ning  kõik  liikmed  ei  ole  enda  koeri  ühingu  koerte  nimekirja  kandnud,  siis  on
näitusetulemuste arvutamine ja otsimine väga ajamahukas, ning ei pruugi kokkuvõttes olla ikkagi täpne
(kuna me ei  näe koerte  nime taga omaniku andmeid).  Eelmisel  üldkoosolekul  sai  antud küsimus ka
seetõttu selliselt otsustatud.

Ettepanek: juhatusel on õigus konkurssideks antud tähtaegu muuta.  
Hääletamine: Poolt 65, vastu ja erapooletuid ei ole
Otsustati: juhatusel on õigus konkurssideks antud tähtaegu muuta, kui tähtaja muutus ei mõjuta otseselt
konkursi tulemusi ning on konkursil osalejate huvides mõistlik.

Ettepanek:   järgmine  aasta  üldkoosoleku  kuupäeva  võiks  varem  juba  kokku  leppida,  et  võimalikult
paljudele aeg sobiks. 
Otsustati: üldkoosolek toimub veebruari viimasel või eelviimasel pühapäeval. Pool aastat varem teatab
tõuühing liikmetele täpse kuupäeva.

10.Muud teemad
Kõik vajalik sai juba eelnevate teemade käigus arutatud. 

Lisa 1: osalejate nimekiri
1. Agnes Aruaas 
2. Annika Valberg
3. Eha Ernits
4. Elen Suvi
5. Elo Tempel 
6. Elo Võõsa
7. Helen Järveots 
8. Helen Laasma 
9. Helen Lepp
10. Jaanika Aruaas 
11. Jana Vatsel
12. Janne Orro
13. Kadi Kivi 
14. Kadi Viitmaa
15. Kaie Kivisaar 



16. Kristi Vaidla
17. Kristina Valk 
18. Kristine Maria Airenne
19. Liidia Ilves 
20. Maria Malva
21. Marika Korka 
22. Marina Õunapuu
23. Marit Altmets
24. Merje Volt
25. Riina Aume 
26. Sandra Marran

Lisa 2: volitajate nimekiri
1. Andrus Hiiemägi 
2. Andri Karma
3. Anneli Ojala-Petrenko
4. Egert Nõel
5. Ene Rand
6. Epp Keevallik
7. Erkki Stüf
8. Eva Kull
9. Hanka Uleksin
10. Helen Valk
11. Herta Lifländer
12. Ingrid Vaas
13. Jürgen Malva 
14. Kairit Laht
15. Kati Altmets
16. Katrin Ritso
17. Kersti Rätsep 
18. Kristi Sootla 
19. Kristina Grau
20. Kätlin Keinast
21. Külliki Vain 
22. Maarja Land
23. Margit Rüüsak 
24. Maris Raiend
25. Marju Pari
26. Merli Sirp 
27. Milvi Idavain
28. Natali Happonen
29. Natalia Kotova 
30. Pirge Markus 
31. Pirko Tuus
32. Ragne Larin 
33. Reimo Lall 
34. Sander Allikmäe 
35. Tiina Ehavald
36. Tiina Vallaste
37. Tiina Veskilt
38. Valdur Taur
39. Ülli Saar


