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Üldkoosoleku protokoll.
26. jaanuar 2006.a., Tallinnas
19.00 – 21.00
18.30 – 19.00 osalejate registreerimine
Esindatud 27 ühingu liiget, neist 10 volitustega
Lisa 1: osalejate nimekiri
Lisa 2: volitused, 10 tk.
Päevakord:
1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja valimine, päevakorra kinnitamine
2. Ülevaade EJRTÜ tegevusest aastal 2006
3. EJRTÜ 2006. a. majandusaasta aruande kinnitamine
4. Aretusnõuete kinnitamine
5. Logo valimine
6. EJRTÜ plaanid aastaks 2007
7. Aasta Russelli konkurss
8. Muud teemad
1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja valimine, päevakorra
kinnitamine
Ettepanek:
Valida häältelugejaks Villu Arak
Hääletamine
Poolt: 27 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud
Otsustati
1.1 Valida häältelugejaks Villu Arak
Ettepanek:
Valida koosoleku juhatajaks Elo Võõsa.
Hääletamine
Poolt: 27 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud
Otsustati
1.2 Valida koosoleku juhatajaks Elo Võõsa.
Ettepanek:
Valida protokollijaks Kristi Vaidla.
Hääletamine
Poolt: 27 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud
Otsustati
1.3 Valida protokollijaks Kristi Vaidla.
2. Ülevaade EJRTÜ tegevusest aastal 2006
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Kuulati: Kristi Vaidla
Ühingu loomine 2006.a.
14. veebruar asutamiskoosolek, 18. aprill MTÜ EJRTÜ registrisse kandmine.
Üritused:
1. Russellite Kevadpäev 2006 - 20. mail 2006.a. toimus EJRTÜ esimene ametlik
üritus. Toimus Tabasalu kandis, osales 40 inimest-20 koera. Näitusekoolitus,
russellite võidujooks, piknik.
2. Tervisepäeva 03.septembril 2006.a. Tervisepäeva lektorid loomaarstid Ülle
Kell ja Ranno Viitmaa andsid põhjaliku ülevaate jack russell`i terjerite
peamistest pärilikest haigustest. Osales 12 inimest.
3. Russellite Sügisene Jalutuskäik 5.novembril 2006.a. Kadriorus. Osales 22
koera + omanikud.
Juhatus käis koos kolmel korral:
1. 03.mail 2006.a. Randveres (puudus Tiina Vallaste)
2. 02. oktoober 2006.a. Tallinnas (kõik kohal)
3. 04. detsember 2006.a. Tallinnas (puudu Villu Arak)
3. EJRTÜ 2006. a. majandusaasta aruande kinnitamine
Kuulati: Tiina Vallaste
EJRTÜ`le on liikmemaksudena laekunud 7.650 EEK, tasud üritustel osalemisest on
olnud 650 EEK. Kokku tulud aastal 2006 8.300 EEK
Kulusid kokku 2.513,99 EEK, s.h. kulutused kodulehe serveri rendile, kantseleikulud,
kulud seoses ürituste korraldamisega jms.
EJRTÜ 2006.a. tulemiks 5.786,01 EEK
Ettepanek:
Kinnitada EJRTÜ 2006.a. majandusaasta aruanne
Hääletamine
Poolt: 27 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud
Otsustati
3.1 Kinnitada EJRTÜ 2006.a. majandusaasta aruanne
4. Aretusnõuete kinnitamine
Kuulati: Kadi Viitmaa
Lisa 3: Aretusnõuete määrustiku osa
Raili Suits: Kui kasutada emase koera paaritamisel välismaal elavat isast, kas ka siis
peavad isasel olema täidetud aretusnõuetes toodud tingimused?
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Kadi Viitmaa: Jah, peavad küll. Kui isase omanik nendest keeldub, peaks see ju ka
koheselt tekitama küsimuse, miks ta ei ole nõus oma koera laskma kontrollida.
Villu Arak: Kui võtame vastu sellised aretusnõuded, siis millistes riikides meie
omadega analoogselt mingisugused aretusnõuded jack russelli`i terjeritele kehtestatud
on?
Kadi Viitmaa: Oleksime Saksamaa ja Soome järel kolmas riik maailmas, kellel on
jack russell`i terjeritele aretusnõuded ette nähtud. Nii Austraalia kui Hollandi juhtivad
kasvatajad uurivad samuti oma aretusse minevaid koeri, kuigi neil puuduvad otseselt
vastavad nõuded. Eestis sündinud nelja tõupuhta jack russell´i terjerite pesakondade
vanemad on samuti terviseuuringud läbinud ja ka muus osas on käitutud nagu
tulevased aretusnõuded ette näevad.
Villu Arak: Mis saab siis, kui ikkagi “juhtub” ja koera on paaritatud ilma neid nõudeid
järgimata.
Kadi Viitmaa: Kutsikatele väljastatav EKLi tõutunnistus on kallim.
Raili Suits: Kui kasvataja eksib selle põhimõtte vastu kaks korda, siis võidakse temalt
kasvataja õigused ära võtta. Miks on aretusnõuetes punkt – sama paaritust ei korrata,
v.a. juhul, kui eelmises pesakonnas on ainult 1-2 kutsikat?
Kadi Viitmaa: See punkt on lisatud, et vältida pidevalt samade koerte kasutamist
aretuses. Jack russell´i terjeri geenibaas ei ole väga lai ja soovime, et aretuses
kasutataks võimalikult palju erinevatest liinidest koeri. Kui see punkt ennast ei
õigusta, siis 5 aasta pärast on võimalik aretusnõuded taas muuta.
Raili Suits: Võiks lisada, et eriloaga saab teha ka korduspaaritust muul juhul kui 1-2
kutsikaga pesakonna sünd.
Kadi Viitmaa: Lisame eriloa variandi.
Raili Suits: Aretusnõuetes välimik, näituse hinne vähemalt “hea”. Miks ei võiks olla
nõudeks, et isasel koeral näituse hinne vähemalt “väga hea”?
Kadi Viitmaa: Sellel teemal oli meil ka juhatuse koosolekul juba tuline arutelu. Üks
juhatuse liikmetest oli kogu hingelt selle poolt, et mitte tõsta nõuet kõrgemale.
Kristi Vaidla: See oli minu pealekäimine, et jätta näituse hinde nõue “hea” peale nii
emasel kui isasel koeral. Kõik inimesed ei taha, viitsi jms. näitusel käia ja nad ei ole
oma koera näituse jaoks ette valmistanud. Kui tuleb siis see nt. jahimees oma koeraga
näitusele, koer on väga hea välimiku ja ka temperamendiga aga ei oska ringis käituda.
Kohtunikul on õigus anda talle esinemisoskuse puudumise tõttu hindeks vaid “hea” ja
see inimene ei tule enam kunagi näitusele oma koeraga. Aretuse jaoks oleks siis aga
see koer koheselt kõrvale jäetud.
Hendrik Lätti: Lugedes FCI nõudeid on seal kirjas, et liiga lähedast suguluspaaritust
tuleks vältida. Kas seda ei peaks ka jack russell`i terjerite aretusnõuetes eraldi välja
tooma.
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Kadi Viitmaa: Meie aretusnõuded lähtuvad nagunii FCI´s kehtivatest
normdokumentidest. Kuid võime lisada selle eraldi ka meie aretusnõuetesse.
Ettepanek:
Kinnitada jack russell`i terjerite aretusnõuded
Hääletamine
Poolt: 27 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud
Otsustati
4.1. Kinnitada jack russell`i terjerite aretusnõuded
5. Logo valimine
Kuulati: Elo Võõsa ja Kädi Rist
Lisa 4: Logo näidised
Kädi Rist kujundas kaks väikese erinevusega logo. Eesmärgiks kasutada logo EJRTÜ
trükistel, erinevatel rõivastel – pluusid, mütsid jms.
Ettepanek:
Kinnitada EJRTÜ logoks ilma tennispallita seisev jack russell`i terjer
Hääletamine
Poolt: 27 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud
Otsustati
5.1. Kinnitada EJRTÜ logoks ilma tennispallita seisev jack russell`i terjer
6. EJRTÜ plaanid aastaks 2007
Kuulati: Kristi Vaidla
Esimene üritus on just teoksil - 26. jaanuar 2007.a. EJRTÜ Üldkoosolek. Lisaks on
kindlasti tulemas Russellite Kevadpäev ja mõni jalutuskäik. Ootame ka liikmete
aktiivsust ürituste korraldamisel ja ettepanekute tegemist nende korraldamiseks.
Kindlasti on plaanis edasi töötada aretusnõuetega – peale need vastuvõtmist
üldkoosoleku poolt on need vaja kinnitada EKLis, alustada EJRTÜ aretustoimkonna
tööd ja aktiivselt hakata levitama infot kehtivate aretusnõuete kohta.
Kristina Liivand: Russellitele võiks korraldada ka agility päeva!
Kristi Vaidla: Agility päeva võiks korraldada küll, kuid takistuste transportimine ei ole
lihtne. Lisaks kohale, kus üritus korralda, on vaja leida ka transport takistuste jaoks.
Kädi Rist: On selline ilus koht nagu Niiduaia (?) tammik. Seal on väga ilus loodus ja
ruumi palju. Seal võiks korraldada ühise pikniku vms.
Ulla Toomast: Urukatse võiks korraldada!
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Kadi Viitmaa: Urukatse tähendab seda, et on ehitatud spetsiaalne tehisurg – puidust,
madalad kastidest koridoridest labürint, mis on pealt avatav. Ühe koridori lõppu
pannakse rebane, kes on vaheseina taga puuris – koer ja rebane ei puutu kokku selle
katse käigus. Koer lastakse urgu ja ta peab leidma koha, kus rebane on seina taga ja
selles kohas rebase peale 10 minutit haukuma. Jõgevamaal on selline tehisurg olemas,
mõte on võtta meie russellid kokku ja minna ning seda proovida. Urukatses on ka
eksam – seal peab koer tegema sama asja, kohtunik hindab koera tööd, kehtestatud on
ka teatud ajalimiidid kaua võib otsida ja kaua peab haukuma. Eksamil on enne koera
urgu saatmist paugukatse. Et saada näiteks rahvusvahelise tshempioni tiitlit koerale,
on jack russell´i terjeril vaja see katse läbida.
7. Aasta Russelli konkursi tulemused
Kuulati: Elo Võõsa
Lisa 5: Aasta Russelli konkursi eeskirjad.
Juhatus on välja töötanud erinevate kategooriate lõikes parima Aasta Russelli valimise
eeskirjad. Selle konkursi eesmärgiks on innustada inimesi oma koertega rohkem
tegelema ja ühing peab selle eest oma liikmeid meeles ning tõstab tublimaid esile.
Anti üle aasta 2006 parimatele karikad. Kõik karikad ning graveeringud on saadud
sponsorluse korras ja EJRTÜ´l kulutused seoses nendega puuduvad. Karikate sponsor:
OÜ Cramo, graveermise sponsor: OÜ Novitek
Ettepanek:
Kinnitada Aasta Russelli konkursi eeskirjad
Hääletamine
Poolt: 27 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud
Otsustati
7.1. Kinnitada Aasta Russelli konkursi eeskirjad
Villu Arak: Kas ei võiks lisaks valida veel aasta Kangelas Russelli või Sangar
Russelli, kes on teinud midagi meeldejäävat eelnenud aastal. Teisisõnu valida Aasta
Tegu!
Elo Võõsa: Kõike võib teha! Igaüks võib panna oma koera juhtumuse kirja, need saab
kodulehele üles riputada ja siis hääletamisega saab valida, kelle tegu on parim.
8. Muud teemad
8.1. Liikmepilet
Elo Võõsa: EJRTÜ´l ei ole liikmepiletit ja me ei näe vajadust seda ka teha. Ühingule
tähendaks see ainult lisakulu, iga aasta peaks seda välja vahetama jms. Selle asemel
paneme hoopis EJRTÜ kodulehel üles liikmete nimekirja koos liitumise
kuupäevadega. Igaüks saab ise jälgida, kuna tema liikmestaatus lõppeb ja tuleb
liikmemaksu tasuda. Saadame ka meeldetuletused, et liikmemaksu tasumise aeg on
käes.
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8.2. E-maili aadressid kodulehele koera andmete juurde
Elo Võõsa: EJRTÜ kodulehel olevate koerte andmete ja piltide juurde võiks lisada
koera omaniku e-maili aadressi.
8.3. Foorum
Hendrik Lätti: Ühingu kodulehel võiks olla ka ühingu oma foorum.
8.4. Album kodulehel
Tiina Vallaste: Igaüks võiks saada õiguse ise oma koera pilte lisada oma albumisse.
8.5. Fotokonkurss
Hendrik Lätti: Parimate piltide seas võiks teha ka näiteks fotokonkursi
8.6. Mitteametlik näitus
Elo Võõsa: Kas oleks huvi mitteametliku näituse vastu?
Raili Suits: Võiks teha ikka ametliku näituse. Märtsi kuuni saab registreerida EKLis
2008.a. näitusi. Puuduvad nõuded, et peab olema teatud arv koeri kohal, teatama peab
nüüd vaid toimumise kuupäeva.
8.7. Tõuks võtmine
Kadi Viitmaa: EKL on küsinud meie arvamust jack russell´i terjeritele tõuraamatu
avamise kohta ehk teisisõnu saaks FCI registrites mitte olevaid koeri teatud
tingimustel võtta FCI eriregistrisse. EJRTÜ juhatus on andnud oma poolehoiu selles
küsimuses, kui EKL otsustab tõuraamatu avada, alustame ka tingimuste välja
töötamist.
Koosolek lõppes kell 21.05
____________________
Elo Võõsa
koosoleku juhataja

_____________________
Kristi Vaidla
koosoleku protokollija
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Lisa 1: osalejate nimekiri
Kadi Viitmaa
Elo Võõsa
Kristi Vaidla
Tiina Vallaste
Kädi Rist
Raili Suits
Kai Adamson
Arend Adamson
Ulla Toomast
Hendrik Lätti
Kristina Liivand
Taivo Piller
Kätlin Keinast
Janne Orro
Villu Arak
Kadri Aro
Toomas Zdankevitch
Lisa 2: volitused, 10 tk.
Merle Liivrand
Argo Sieger
Martti Vaidla
Ranno Viitmaa
Timmo Võõsa
Maret Ahonen
Tiit Blaat
Tiina Nellis
Jaanus Naerismaa
Ande Tulp
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