
EKL volinike erakorralise koosoleku protokoll 

Tallinnas, 13.01.2015 

Koosoleku algus kell 18.00, lõpp kell 19.30 

Koosolekut juhatas Helen Tonkson-Koit, protokollis Aire-Piret Pärn 

Koosolekul osalesid: Juta Haranen, Ülle Kell, Katri Koitver, Jelena Kruus (saabus kell 18.07), 

Hedi Kumm (saabus kell 18.15), Maret Kärdi, Helle Kärdi-Paabo, Marko Lepasaar, Reet Lint 

(saabus kell  18.07), Katleen Lukin, Merike Moldau, Alar  Müürisepp, Margit Oja, Janne 

Orro-Taruste, Mari Palgi, Aire-Piret Pärn, Külli Ragel, Katrin Raie (saabus kell 18.15) Eve 

Roossaar, Helen Tonkson-Koit ja Liisa Vesik.  

Puudusid: Kätlin Kull, Anne Naarits, Valentina Pikkov ja Maire Tõnurist 

Külalised: Astrid Lundava (EKL juhatuse esimees), Inga Siil (VKK eestseisuse esimees), 

Kristin Kerem (revisjonikomisjoni liige) ja Maili Madrus (revisjonikomisjoni liige) 

Päevakord: 

1. Eesti Jack Russelli Terjerite TÜ taotlus jack russelli terjerite aretuserinõuete 
täiendamiseks. 

2. EKL Tõuraamatumääruse p.2.2 sõnastuse muutmine. 
3. Liikmete avalduste lahendamise komisjoni töö ülevaade ja otsus. 
4. EKL revisjonikomisjoni sõnavõtt. 
5. EKL volinike koosoleku, juhatuse ja allüksuste juhtide inglisekeelsete ametinimetuste 

kinnitamine. 
6. Jooksvad küsimused. 

Päevakorra p.6 all avaldasid sõnavõtusoovi Helle Kärdi ja Merike Moldau. Sõnavõttude 

teemaks EKL töörühmade poolt tehtu. 

Ettepanek: kinnitada päevakord. 

Hääletati: poolt 17, vastu 0. 

Otsus: kinnitada päevakord 

1. Eesti Jack Russelli Terjerite TÜ taotlus jack russelli terjerite aretuserinõuete 

täiendamiseks. 

Mari Palgi poolt esitatud küsimustele vastas TÜ esindajana Janne Orro-Taruste. 

Ettepanek: Rahuldada Eesti Jack Russelli Terjerite TÜ taotlus ning täiendada jack russelli 

terjerite aretuserinõudeid alljärgnevalt: asendada tekst „juhul, kui koera lähisugulastel 

(õed-vennad, poolõed-poolvennad, esimese põlve järglased ja vanemad) on diagnoositud 

pärilik silmahaigus, on soovitav, et koera ei kasutataks aretuses enne kolme (emane koer) 

või viit (isane koer) eluaastat“ tekstiga „Koeri, kelle lähisugulastel (vanemad, õed-vennad, 

poolõed-poolvennad, vanavanemad) on teadaolevalt diagnoositud katarakt, ei tohi 



paaritada enne emase koera 4 aasta ja isase koera 5 aasta vanuseks saamist.  Aretuspaari 

sobilikkust (terviseuuringuid) kontrollib kasvataja avalduse alusel enne paaritust Eesti 

Jack Russelli Terjerite TÜ, kes väljastab nõuetele vastamise tõendi lisatasuta“  

Hääletamine: poolt 18, erapooletu 1 

Otsustati: Rahuldada Eesti Jack Russelli Terjerite TÜ taotlus ning täiendada jack russelli 

terjerite aretuserinõudeid alljärgnevalt: asendada tekst „juhul, kui koera lähisugulastel 

(õed-vennad, poolõed-poolvennad, esimese põlve järglased ja vanemad) on diagnoositud 

pärilik silmahaigus, on soovitav, et koera ei kasutataks aretuses enne kolme (emane koer) 

või viit (isane koer) eluaastat“ tekstiga „Koeri, kelle lähisugulastel (vanemad, õed-vennad, 

poolõed-poolvennad, vanavanemad) on teadaolevalt diagnoositud katarakt, ei tohi 

paaritada enne emase koera 4 aasta ja isase koera 5 aasta vanuseks saamist.  Aretuspaari 

sobilikkust (terviseuuringuid) kontrollib kasvataja avalduse alusel enne paaritust Eesti Jack 

Russelli Terjerite TÜ, kes väljastab nõuetele vastamise tõendi lisatasuta“  

Otsus jõustub 01.07.2015 

2. EKL Tõuraamatumääruse p.2.2 sõnastuse muutmine 

Juhatuse esimees Astrid Lundava selgitas, miks on vaja punktis 2.2 muuta sõnastust . 

Ettepanek: Muuta EKL tõuraamatumääruse p. 2.2. „Koera nimi“ ning asendada lause „Nime 

pikkus koos kennelnime ja tühikutega võib olla maksimaalselt 35 tähemärki ega tohi 

sisaldada numbreid, üksikuid tähti, märke, punkte, komasid“ lausetega „Nime pikkus koos 

kennelnime ja tühikutega võib olla maksimaalselt 35 tähemärki ega tohi sisaldada numbreid, 

märke, punkte, komasid. Samuti ei või nimi koosneda ainult üksikutest tähtedest.” 

Hääletati: poolt 19, vastu 0. 

Otsustati: Muuta EKL tõuraamatumääruse p. 2.2. „Koera nimi“ ning asendada lause „Nime 

pikkus koos kennelnime ja tühikutega võib olla maksimaalselt 35 tähemärki ega tohi 

sisaldada numbreid, üksikuid tähti, märke, punkte, komasid“ lausetega „Nime pikkus 

koos kennelnime ja tühikutega võib olla maksimaalselt 35 tähemärki ega tohi sisaldada 

numbreid, märke, punkte, komasid. Samuti ei või nimi koosneda ainult üksikutest 

tähtedest.” 

Otsus jõustub 01.03.2015 

 

3. Liikmete avalduste lahendamise komisjoni töö ülevaade ja otsus 

Helen Tonkson-Koit luges ette kokkuvõtte komisjoni tööst (protokolli lisa nr.1, paberkandjal, 

allkirjastatud kõikide komisjoni liikmete poolt). 

Alar Müürisepp: Kas korrastatud dokumendid peavad saama välimikukohtunike üldkoosoleku 

kinnituse? 



Helen Tonkson-Koit: Jah. 

Alar Müürisepp: Kuidas mõista viimast lauset, et dokumendid peavad olema kinnitatud 6 kuu 

jooksul, kui ettepanekus on tähtajaks 01.03.2015? 

Helen Tonkson-Koit: 1.märtsiks peab VKK eestseisus esitama EKL volinike koosoleku poolt 

moodustatud normatiivaktide töörühmale omapoolsete paranduste ja täiendustega 

koolitusjuhendi. Töörühm vaatab selle üle, vajadusel kaasab veel inimesi paranduste ja 

täienduste tegemiseks ning peale seda tagastab koolitusjuhendi VKK eestseisusele 

välimikukohtunike üldkoosoleku poolt kinnitamiseks. 

Aire-Piret Pärn: Võimalik, et vastavalt koolitusjuhendi muudatustele on vajalik muuta ka 

välimikukohtunike statuuti, mis omakorda vajab aega. Siiani ei ole volinike koosolekuni 

jõudnud ka eelmise aasta oktoobris välimikukohtunike statuuti tehtud parandused. 

Toimus arutelu koolitusjuhendi üle. 

Alar Müürisepp: Mis juhtub, kui VKK eestseisus ei suuda dokumente antud tähtaja jooksul 

korrastada? 

Helen Tonkson-Koit: Meie oleme VKK eestseisusest paremal arvamusel ja loodame, et 

suudavad. 

Ettepanek: Toetada EKL VKK eestseisuse seisukohta ja anda VKK eestseisusele soovitus 
välimikukohtunike põhikursuse peatamiseks ja sellega mitte jätkamiseks.  

 
Kohustada VKK eestseisust hiljemalt 01. märtsiks 2015 korrastama EKL Välimikukohtunike 
koolitusjuhend ning edastada korrastatud juhend põhikirja ja normatiivaktide töörühmale 
ülevaatamiseks, täiendus- ja parandusettepanekute tegemiseks.  

 
Jätta kehtima praeguseks põhikursusele pääsenud kandidaatide testi tulemused ja läbitud 
koolitused ning põhikursuse loengud seisuga 13.01.2015. Uue põhikursuse väljakuulutamisel 
ja sellele kandideerimisel tuleb sooviavaldajal esitada ainult uues koolitusjuhendis nõutavad 
tõendid. Uuesti ei pea ühtegi dokumenti (peale kirjaliku sooviavalduse) esitama Kerli Liivand 
ja Kersti Paju, kuna neil olid kõik nõuded seisuga 02.06.2014 täidetud. Külli Ragelil tuleb 
põhikursusele uuesti kandideerida, kuna ta ei läbinud koerasilmatesti nõutava tulemusega.  

 
Anda VKK eestseisusele uute normatiivdokumentide kinnitamiseks aega 6 kuud peale otsuse 
vastuvõtmist volinike koosoleku poolt. 
 
 Hääletati: poolt 14, vastu 0, erapooletuid 3, ei hääletanud 2 
 
Otsustati: Toetada EKL VKK eestseisuse seisukohta ja anda VKK eestseisusele soovitus 
välimikukohtunike põhikursuse peatamiseks ja sellega mitte jätkamiseks.  

 
Kohustada VKK eestseisust hiljemalt 01. märtsiks 2015 korrastama EKL Välimikukohtunike 
koolitusjuhend ning edastada korrastatud juhend põhikirja ja normatiivaktide töörühmale 
ülevaatamiseks, täiendus- ja parandusettepanekute tegemiseks.  

 



Jätta kehtima praeguseks põhikursusele pääsenud kandidaatide testi tulemused ja läbitud 
koolitused ning põhikursuse loengud seisuga 13.01.2015. Uue põhikursuse väljakuulutamisel 
ja sellele kandideerimisel tuleb sooviavaldajal esitada ainult uues koolitusjuhendis nõutavad 
tõendid. Uuesti ei pea ühtegi dokumenti (peale kirjaliku sooviavalduse) esitama Kerli Liivand 
ja Kersti Paju, kuna neil olid kõik nõuded seisuga 02.06.2014 täidetud. Külli Ragelil tuleb 
põhikursusele uuesti kandideerida, kuna ta ei läbinud koerasilmatesti nõutava tulemusega.  

 
Anda VKK eestseisusele uute normatiivdokumentide kinnitamiseks aega 6 kuud peale otsuse 
vastuvõtmist volinike koosoleku poolt. 
 

4. EKL revisjonikomisjoni sõnavõtt 
Kristin Kerem: EKL praegune revisjonikomisjon alustas tööd septembris 2014. Esimene 
tööülesanne oli juhatuselt saadud päring EKL büroo endise juhataja tegevuse kohta – EKL 
juhatuse poolt kehtestatud arvete limiidi ületamine, segadused inventuuridega jne. 
Revisjonikomisjon vastas juhatusele kirjalikult (protokolli lisa nr.2) . Revisjonikomisjoni 
soovitus on vaadata üle uue büroojuhataja tööle võtmisel nii tööleping kui  ametijuhend. 
Järgmisena vaatas revisjonikomisjon üle välimikukohtunike kogu dokumentatsiooni, mille 
juures võib välja tuua seda, et VKKle esitatud arvete selgitused ja arvele kirjutatu ei ole 
omavahel kooskõlas; puudub välimikukohtunike eksameid puudutav dokumentatsioon ja on 
väga palju paralleelselt kehtivaid otsused. Juhul, kui võetakse vastu uus otsus, tuleks vana 
tühistada. 
2007.a. on EKL juhatuse poolt vastu võetud Jahikoerte Koolituskogu põhikiri. EKL kodulehel 
puudub jahikoerte katsekohtunike nimekirja. Jahikatseid puudutavaid eeskirju kinnitab kord 
juhatus, kord volinike koosolek. Jahikatsete tulemused on osaliselt Sportkoera lehel, osaliselt 
EKL andmebaasis. Vastavalt seadusemuudatustele ei ole jahikoerte teema enam Jahikoete TÜ 
pädevuses. Osadeks jahikatseteks on seatud üles  vastukäivad tingimused. Revisjonikomisjon 
soovitab volinike koosolekul luua jahikoeri puudutava temaatikaga konkreetselt tegelev 
töörühm. 
Terviseuuringuid puudutavad normatiivid – on olemas düsplaasiauuringute teostamise kord ja 
põlveuuringute teostamise kord. Muude terviseuuringute teostamise kord puudub, kuigi  
uuringuid on piisavalt – silmauuringud, südameuuringud jne. 
Revisjonikomisjonile on esitatud EKL liikme poolt üks kaebus, kuulasime avaldaja ära, kuid 
omandiõiguse probleemidega revisjonikomisjon ei tegele. 
Revisjonikomisjoni tööplaanidesse kuuluvad aretuserinõuete ja nendest kinnipidamiste 
ülevaatamine, protseduurireeglite kontrollimine ja kindlasti  majandusaasta aruande 
kontrollimine. 
 
Inga Siil: Kas välimikukohtunike kogu eestseisusele saadetakse ka revisjonikomisjoni töö 
kokkuvõte, mis puudutab  VKK tööd? 
 
Kristin Kerem: Jah, teeme kirjaliku kokkuvõtte ja saadame. Lisaks sellele palub 
revisjonikomisjon EKL volinike koosolekult volitust allüksuste nõustamiseks. 
 
Helen Tonskon-Koit: Revisjonikomisjonil on õigus teha konkreetseid ettepanekuid kõikidele 
EKL juhtorganitele ja allüksustele. 
 
Katri Koitver: Revisjonikomisjon peab osundama konkreetselt probleemile, mitte aga ei tee 
valmis konkreetset sõnastust.  
 



Maret Kärdi: Revisjonikomisjoni ülesanne on leida üles vead ja nõustada vigade paranduse 
teemal, aga mitte vigu parandada. 
 
Otsustati: võtta revisjonikomisjoni ettekanne teadmiseks. 
 

5. EKL volinike koosoleku, juhatuse ja allüksuste juhtide inglisekeelsete ametinimetuste 
kinnitamine. 

Helen Tonkson-Koit: Välissuhete komisjon on jõudnud järeldusele, et ühtse arusaama huvides 
peaks välismaal kasutama üheselt mõistetavaid ametinimetusi. Eestikeelset põhikirjaliste 
ametinimetuste tõlked on välispartneritele arusaamatud ja seetõttu palub komisjon kinnitada 
välissuhtluseks kasutavad ametinimetused. 

Maret Kärdi: Antud nimekirjast puudub volinike koosoleku liikme nimetus, mis võiks seal 
olla, kuna tihtipeale küsitakse kohtunike CV-des ka vastavaid valitavaid ametikohti. 

Ettepanek: kinnitada välissuhtluses kasutatavad inglisekeelsed ametinimetused alljärgnevalt: 

Volinike koosoleku juhataja - President 

Volinike koosoleku asejuhataja - Vice-President 

 Volinike koosoleku liige – Member of the General Committee 

Juhatuse esimees - Chairman of the Board 

Näituse toimkonna esimees - Chairman of the Show Committee 

Kohtunike kogu esimees - Chairman of the Show judges Committee, 

 Kõik allüksuste eestseisuste esimehed – Chairman of the……. 

Büroo juhataja - Office manager 

Üldkoosolek – General Assembly 

Hääletati: poolt 20, erapooletu – 1 

Otsustati: kinnitada välissuhtluses kasutatavad inglisekeelsed ametinimetused alljärgnevalt: 

Volinike koosoleku juhataja - President 

Volinike koosoleku asejuhataja - Vice-President 

 Volinike koosoleku liige – Member of the General Committee 

Juhatuse esimees - Chairman of the Board 

Näituse toimkonna esimees - Chairman of the Show Committee 

Kohtunike kogu esimees - Chairman of the Show Judges Committee 



 Kõik allüksuste eestseisuste esimehed – Chairman of the……. 

Büroo juhataja - Office manager 

Üldkoosolek – General Assembly 

 

 

6. Helle Kärdi-Paabo: Volinike koosoleku töörühmadel on toimunud 2 koosolekut. 
Esimene oli töörühmade kontaktisikute koosolek ja teine liikmete kaasamise töörühma 
koosolek. Esimesel koosolekul arutati tegevussuundi ja –plaane ning töörühmadesse 
inimeste kaasamist. Liikmete kaasamise töörühma koosolekul otsustasime korraldada 
vähemalt 4 ümarlauda kõikidele liikmetele. Ümarlaud oleme planeerinud korraldada 
märtsis-aprillis ning nende soovime korraldada nii-öelda piirkonniti – Põhja-Eestis, 
Lõuna-Eestis, Lääne-Eestis ja Ida-Eestis. Viimane beist ilmselt peaks olema 
venekeelne, kuna hõlmab suurt piirkonda, kus elab enamuses venekeelne EKL 
liikmeskond. Ümarlaudadelt loodame saada sisendeid põhikirja koostamiseks. Suur 
rõhk on ka tööl noortega. Ümarlaudade suurim eesmärk on saada teada, mida EKL 
liikmed EKL-ilt ootavad. Ümarlaudadest ootame osa võtma ka kõiki teiste töörühmade 
liikmeid, kuna meie arvamuse kohaselt on liikmete kaasamise töörühma 
tegevussuunad tihedalt seotud kõikide teiste töörühmade temaatikaga. 

Merike Moldau loobus eraldi sõnavõtust. 

 

 

Koosoleku juhataja       Protokollija 

Helen Tonkson-Koit       Aire-Piret Pärn 

 

 
 

 

 


