
EKL volinike korralise koosoleku protokoll nr. 1 

Tallinnas, 29.11.2016 

Koosoleku algus kell 18.00, lõpp kell 21.00 

Koosolekut juhatas Maret Kärdi, protokollis Aire-Piret Pärn 

Koosolekul osalesid: Juta Haranen, Ülle Kell, Katri Koitver, Kätlin Kull, Maret Kärdi, Helle Kärdi-Paabo,  

Marko Lepasaar, Reet Lint, Katleen Lukin, Anne Naarits, Mari Palgi, Valentina Pikkov, Aire-Piret Pärn, 

Külli Ragel, Katrin Raie, Eve Roossaar. 

Külalised:  Astrid Lundava (EKL juhatuse esimees), Ülle Aliorg (esindas volituse alusel Piret Hansonit  

Eesti Saksa spitside klubi), Aleksander Andre (EKL-KKK eestseisuse esimees), Vladimir Rumm (Eesti 

Saksa spitside klubi), Svetlana Steptšenko (Eesti Saksa spitside klubi), Irina Osminina (EASÜ), Kristel 

Toode (Eesti Chow Chow Klubi), Alexandra-Daniela Naarits (EKL-NK), Mai-Roos Baum (Eesti Saksa 

spitside klubi), Kaire Rjadnev-Meristo (Mastifite TÜ), Krista Pebsen (Eesti Tiibeti mastifite TÜ) 

Maret Kärdi teeb ettepaneku kinnitada koosoleku päevakord alljärgnevalt: 

1. Laekunud avaldused 

1.1. MTÜ Eesti Saksa spitside klubi avaldus 

1.2. MTÜ Eesti Chow Chow Klubi avaldus 

1.3. STÜ taotlus uute tõugude tunnustamiseks 

1.4. American Hairless terrier Club of America avaldus 

2. Aretuseeskirjade kinnitamine 

2.1.  Eesti Chihuahua Klubi taotlus aretuseeskirja kehtestamiseks 

2.2. Eesti Mastifite tõuühingu ja Eesti Tiibeti mastifite tõuühingu taotlus aretuseeskirja 

kehtestamiseks 

3. Volinike koosoleku juhataja sõnavõtt 

4. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt 

5. EKL büroo juhataja sõnavõtt 

6. EKL 2017.a. eelarve mahu kinnitamine ja suuniste andmine  

7. EKL teenetmärkide statuudi kinnitamine 

8. EKL teenetemärkide omistamine 

9. EKL Näituste eeskirja p.14.3.2 täiendamine 

10. EKL kennelnime määrus (esimene lugemine) 

Otsustati: kinnitada koosoleku päevakord. 

1. Laekunud avaldused 

1.1.  MTÜ Eesti Saksa spitside klubi avaldus 

Maret Kärdi: Volinike koosolekul ei ole pädevust EKL liikmelisuse üle otsustada. Vastavalt EKL 

juhatuse otsusele 06.10.2016 (protokoll nr.10, p.8) ei ole klubi võetud EKL liikmeks hääletustulemuse 

alusel. Soovitan pöörduda EKL juhatuse poole põhjendatud otsuse saamiseks. 



ESSK kohalolevad liikmed põhjendasid oma taotlust ja selgitasid, milleks nad lõid eraldiseisva MTÜ 

ainult saksa spitsidega tegelemiseks. Volinike koosoleku liikmeid andsid nõu, kuidas teemaga edasi 

tegelda. 

Ettepanek: saata Eesti saksa spitside klubi pöördumine juhatusele. 

Hääletamine: poolt – 7, vastu – 7, erapooletu – 2 

 

1.2. MTÜ Eesti Chow Chow Klubi avaldus 

Klubi esindaja selgitas, miks klubi on pöördunud volinike koosoleku poole: toimitud on juhatuselt 

saadud juhiste kohaselt, ümarlaud on toimunud, kuid seal ei jõutud kokkulepeteni.   

Toimus arutelu  chow chow tegevuseesmärkide  ja ümarlaual räägitu üle. 

Astrid Lundava: Peale ümarlauda ei ole chow chow klubi  uuesti juhatuse poole pöördunud. 

Marte Kärdi: juhatuse protokollist järeldub, et ühel tõul ei peaks olema mitu tõuühingut. 

Ettepanek: jätta Eesti Chow Chow Klubi avaldus rahuldamata. 

Hääletamine: poolt – 12, vastu – 0, ei hääleta – 4. 

Otsustati: jätta Eesti Chow Chow Klubi avaldus rahuldamata. 

1.3.  MTÜ Seltsi- ja Tarbekoerte Ühingu taotlus uute tõugude tunnustamiseks 

Maret Kärdi: seletuskiri tõugude tunnustamise kohta on minu koostatud. Täna ennelõunal suhtlesin 

RKF-iga, kes  oli nende tõugude meiepoolsest tunnustamisest huvitatud. Seda kaudu saame 

tugevdada koostööd RKF-iga ning ehk ka Venemaal asuvate eesti hagijate andmebaasi. Samuti on 

neid tõuge tunnustatud mitmed naabermaad. 

Toimus arutelu nimekirja kantud tõugude tunnustamise üle, millistest mitmed on meile täiesti 

tundmatud, samas aga ei ole nimekirjas mitut Venemaal aretatud ja seal tunnustatud tõugu, mis ka 

Eestis on teada ja olemas. Peale tunnustamist tuleb tõlkida eesti keelde ka, kuigi varasemalt on 

olnud kombeks esitada tõu tunnustamisel juba eesti keelde tõlgitud standard. 

Maret Kärdi: taotluse esitajal on RKF-i ametlikud standardid vene keelest eesti keelde tõlgituna 

olemas. 

Ettepanek: tunnustada alates 01.07.2017 EKL tasandil järgmisi tõuge: ida-euroopa lambakoer, 

tšukotka kelgukoer, jakuudi laika ja neenetsi porokoer. 

Marko Lepasaar teeb ettepaneku hääletada tõuge ühekaupa ja volinike koosoleku liikmed nõustuvad 

ettepanekuga. 

a) Ida-euroopa lambakoer – poolt - 14, vastu – 0, ei hääleta – 2 

b) Tšukotka kelgukoer – poolt - 9, vastu – 4, erapooletu – 2 

c) Jakuudi laika – poolt - 11, vastu – 3, erapooletu  - 2 



d) Neenetsi porokoer – poolt – 8, vastu – 4, erapooletu – 3 

Otsustati: tunnustada alates 01.07.2017 EKL tasandil  järgmisi tõuge: ida-euroopa lambakoer 

(1.rühm), tšukotka kelgukoer (5.rühm), jakuudi laika (5.rühm) ja neenetsi porokoer (5.rühm). 

1.4.  American Hairless terrier Club of America avaldus 

Maret Kärdi: Ameerika karvutu terjeri klubi on asutatud 2013.a. ja alates 01.01.2016 on tõug saanud 

AKC tunnustuse.  FCI poolt ei ole veel eeltunnustust, küll on tõug tunnustatud nii Soomes kui 

Venemaal. 

Ettepanek: tunnustadaalates 01.07.2017 EKL tasandil  tõugu nimetusega ameerika karvutu terjer 

Hääletamine: poolt – 12, vastu -2, erapooletu – 2 

Otsustati: tunnustada alates 01.07.2017  tõugu nimetusega ameerika karvutu terjer (3.rühm). 

 

2. Aretuseeskirjade kinnitamine 

2.1.  Eesti Chihuahua Klubi taotlus aretuseeskirja kehtestamiseks. 

Teadus- ja aretusnõukogu on aretuseeskirjale andnud oma heakskiidu. 

Ettepanek: kinnitada aretuseeskiri chihuahuadele ajavahemikuks 01.01.2017 – 31.12.2021 

Hääletamine: poolt – 12, vastu – 0, erapooletu – 1, ei hääleta – 3 

Otsustati:  Rahuldada Eesti Chihuahua Klubi taotlus aretuseeskirjade kehtestamiseks ajavahemikuks 

01.01.20017-31.12.2021 

 

 

2.2. Eesti Mastifite Tõuühingu ja  Eesti Tiibeti Mastifite Tõuühingu taotlus aretuseeskirja 

kehtestamiseks 

Toimus arutelu tiibeti mastifite aretuseeskirja üle.  Avaldati arvamust, et  see ei ole aretuseeskiri, 

vaid ainult kohustuslike uuringute piiranguteta nimekiri. Teadus- ja aretusnõukogu ei ole edastanud 

oma seisukohta, kuna antud küsimuses ei jõutud konsensusele silmauuringute teostamise suhtes, 

kuna on haigusi, mis avalduvad vanemas eas ja noortel koertel ei pruugi neid näha olla. Teadus- ja 

aretusnõukogu arvates võiks praegusi nõudeid pikendada aastaks, et uus eeskiri saaks sõnastuse 

poole pealt korrastatud ning lisastatistikat tehtud. Kaire Rjadnev-Meristo selgitas, miks aretuseeskiri 

on just selline: kuna eelmised aretuse erinõuded lõpevad 31.12.2016, siis oli praegu laual olev 

aretuseeskiri kujunes just selliseks vaidluste ja hääletuste käigus.  Piirangud olid olemas, kuid tänu 

neile liikusid koerad teiste maade registritesse ning tõuühingud kaotasid ülevaate. Samuti jäeti 

pesakonnad registreerimata, kuna vanemad ei vastanud aretuserinõuetele.  

Ettepanek: kinnitada tiibeti mastifite aretuseeskiri 



Hääletamine: poolt – 15, vastu – 1 

Ettepanek: tiibeti mastifite aretuseeskiri kehtib ajavahemikuks 01.01.2017-31.12.2017 

Hääletamine: poolt – 12, vastu – 0, erapooletu – 1, ei hääleta – 3 

Otsustati: Rahuldada Eesti Mastifite Tõuühingu ja Eesti Tiibeti Mastifite Tõuühingu taotlus 

aretuseeskirja kehtestamiseks ajavahemikuks 01.01.2017 – 31.12.2021 

4.EKL juhatuse esimehe sõnavõtt 

Astrid Lundava vastas volinike koosoleku liikmete juhatuse tööd, koosolekuid, koosolekute protokolle 

ja informatsiooni edastamist puudutavatele küsimustele. Vastused võeti volinike koosoleku liikmete 

poolt teadmiseks. 

 

5.  EKL büroo juhataja sõnavõtt 

EKL büroo juhataja  Ene Kaupsi sõnavõtt (protokolli lisa nr.1) 

6. EKL 2017.a. eelarve mahu kinnitamine ja suuniste andmine  

Ene Kaups andis ülevaate, kuidas toimub eelarve koostamine (töörühmas volinike koosoleku, 

juhatuse ja büroo esindajad). Töörühm vaatab eelneva aasta täitmist, prognoosib järgmise aasta 

tulud ja jagab need siis vastavalt taotlustele. Allüksused planeerivad oma tulud ja kulud ning 

edastavad oma versiooni töörühmale. 

Aleksander Andre soovis teada, kas EKL-KKK taotlus on täies mahus rahuldatud ja kas nad saavad 

tegutseda selle eelarve raames. 

Ene Kaups selgitas, et mitte ükski allüksus ei saanud niipalju raha, kui oli taotletud, EKL rahakott on 

ühine kõigile ja tulud peavad katma kulud. Alati on võimalik jooksval aastal pöörduda juhatuse poole 

konkreetse taotlusega. 

Ettepanek: kinnitada EKL 2017.a. eelarve maht summas 586 874 eurot 

Hääletamine: poolt – 15, vastu – 0, erapooletu – 1 

Koosolek jätkus 05.12.2017 algusega kell 18.00 ja lõpuga kell 21.00 

Jätkukoosolekut juhatas Helen Tonkosn-Koit, protokollis Aire-Piret Pärn 

05.12.2017 koosolekust võtsid osa : Juta Haranen, Ülle Kell, Katri Koitver (saabus kell 19.20), Kätlin 

Kull, Jelena Kruus, Maret Kärdi, Helle Kärdi-Paabo, Reet Lint, Katleen Lukin, Merike Moldau, Anne 

Naarits, Aire-Piret Pärn, Külli  Ragel, Katrin Raie (saabus kell 18.15) ja Helen Tonkson-Koit. 

Külalised: Alexandra Daniela Naarits ja Astrid Lundava 

3. Volinike koosoleku juhataja sõnavõtt 



Helen Tonkson-Koit: Eelmisel koosolekul ei sündinud otsust Eesti Saksa spitside klubi avalduse  

juhatusele tagasisaatmise kohta.  Vaatamata kõigele me peame selles küsimuses otsusele jõudma. 

Ettepanek: anda Eesti Saksa spitside Klubile aega kuni kevadise volinike koosolekuni  lahendada 

tekkinud probleem vastavalt 29.11.2016 koosolekul antud nõuannetele. 

Hääletamine: poolt – 14 

Otsustati:  anda ESSK-le aega kuni kevadise volinike koosolekuni lahendada tekkinud probleem 

vastavalt 29.11.2016 koosolekul antud nõuannetele. 

Helen Tonkson-Koit: Noortekogu mentori Jelena Kruusi mentoriks olemise tähtaeg on läbi, 

noortekogul on vähem kui aasta jooksul vahetunud eestseisus. Ilmselt peaks noortekogul olema 

määratud mentor veel vähemalt üheks aastaks. Jelena Kruus jätkata ei soovi. Kas on ettepanekuid? 

Toimus arutelu teema ümber – noortekogu esindaja tegi ettepaneku määrata mentoriks Helle Kärdi-

Paabo, kes aga loobus.   

Ettepanek: määrata EKL-NK mentoriteks Reet Lint ja Aire-Piret Pärn kuni praeguse volinike koosoleku 

volituste lõppemiseni. 

Hääletamine: poolt – 13, ei hääleta – 2 

Otsustati:  määrata EKL-NK mentoriteks Reet Lint ja Aire-Piret Pärn kuni praeguse volinike koosoleku 

volituste lõppemiseni. 

6. EKL 2017.a. eelarve mahu kinnitamine ja suuniste andmine 

Helen Tonkson-Koit: eelarve sai esimesel koosolekul kinnitatud, päevakorrapunkt jäi pooleli 

juhatusele suuniste andmise juures. Tuleks algust teha eesti hagija kaardistamisega. Ajakiri „Koer“ on 

emotsionaalne küsimus – kas ta tänapäeval ennast sellisel kujul õigustab, kas ta peab ilmuma paberil. 

Infokirja teema on ülevalk juba 2 aastat, kuid ei ole kusagile liikunud. Infokiri oleks kiirem 

informatsiooni edastamise viis kui kord kvartalis ilmuv  ajakiri, kus osa informatsiooni on ilmumise 

ajaks aegunud.  

Arutelu ajakirja „Koer“ üle:  ilmunud EKL alguse ajast, palju on inimesi, kes soovivad paberkandjal 

lugeda, kuigi vastavat küsitlust ei ole läbi viidud. Teema puudutab kõiki EKL liikmeid, seda peaks 

arutama üldkoosolek.   

Helle Kärdi-Paabo: liikmete kaasamise töörühma poolt suuniseks igakuise infokirja platvormis 

väljatöötamise alustamine ja eesti hagija ametliku kaardistamise alustamine. 

Arutelu infokirja üle: räägitud on kaks aastat, ei ole isegi alustatud platvormi otsimist või 

väljatöötamist. Infokiri peaks olema igakuine ja massmeilina laiali saadetav ühe klikiga. 

Arutelu eesti hagija kaardistamise üle: kasvatajatel on olemas kontakte, aga  suuremat tähelepanu 

tuleks hakata väljaspool Eestit asuvale eesti hagija populatsioonile. Juhatus peaks tegema rohkem 

koostööd nende maade kennelorganisatsioonidega, kus on  teadaolevalt suuremad eesti hagija 

populatsioonid – Venemaa, Ukraina, Leedu, Läti, Valgevene. 



Katleen Lukin: Koerasportlased, kes saavad võistlustel käimiseks EKL poolt toetust, peaksid olema EKL 

liikmed 

Ettepanek: anda  EKL juhatusele aastaks 2017 järgmised suunised: 

a) töötada välja liikmetele regulaarselt laialisaadetava infokirja platvorm 

b) kõik EKL eelarvest rahalisi kompensatsioone taotlevad isikud peavad olema EKL liikmed 

c) alustada tööd väljaspool Eestit asuva eesti hagija populatsiooni kaardistamiseks  

d)  alustada tööd ajakirja „Koer“  veebipõhiseks viimiseks 

Hääletamine: poolt – 14 

Otsustati: anda  EKL juhatusele aastaks 2017 järgmised suunised: 

a) töötada välja liikmetele regulaarselt laialisaadetava infokirja platvorm 

b) kõik EKL eelarvest rahalisi kompensatsioone taotlevad isikud peavad olema EKL liikmed 

c) alustada tööd väljaspool Eestit asuva eesti hagija populatsiooni kaardistamiseks  

d)  alustada tööd ajakirja „Koer“  veebipõhiseks viimiseks 

7. EKL teenetmärkide statuudi uue redaktsiooni kinnitamine 

Toimus arutelu statuudi paranduste ja sõnastuse üle, mille käigus korrigeeriti mõne punkti sõnastust. 

Üles kerkis küsimus, kas teenetemärgi omistamist saab tühistada ja millistel alustel. 

Ettepanek: kinnitada EKL teenetemärkide statuut. Otsus hakkab kehtima vastuvõtmise hetkest. 

Hääletamine: poolt – 14 

Otsustati: kinnitada EKL teenetemärkide statuut. Otsus hakkab kehtima vastuvõtmise hetkest. 

8. EKL teenetemärkide omistamine 

Volinike koosolek on saanud taotlused omistada teenetemärgid alljärgnevalt: 

Marta Miil – väike kuldmärk (taotluse esitajad EKL Noortekogu ja EKL volinike koosoleku liikmete 

kaasamise töörühm) 

Annabel Leedu – väike hõbemärk (taotluse esitajad EKL Noortekogu ja EKL volinike koosoleku 

liikmete kaasamise töörühm) 

Astrid Lundava – suur kuldmärk (taotluse esitaja EKL välimikukohtunike kogu eestseisus) 

Katleen Lukin teeb ettepaneku omistada mõlemale noorele väikesed kuldmärgid. 



Katrin Raie teeb ettepaneku omistada Inna Viksile, kes saavutas Euroopa meistrivõistlustel 

maastikujooksus oma koeraga 7.koha,  väike hõbemärk. 

Volinike koosolek valib häältelugemiskomisjoni koosseisus  Katleen Lukin, Külli Ragel ja Merike 

Moldau. Jagatakse allkirja vastu laiali hääletussedelid, toimub salajane hääletamine. 

Vastavalt häältelugemiskomisjoni protokollile (protokolli lisa nr.2, paberkandjal) omistada EKL 

teenetemärgid alljärgnevalt: 

Annabel Leedu – väike kuldmärk 

Marta Miil – väike kuldmärk 

Inna Viks – väike hõbemärk 

Astrid Lundava – suur kuldmärk 

9. EKL Näituste eeskirja p.14.3.2 täiendamine 

EKL juhatusel on laekunud ettepanek näituste eeskirja p.14.3.2 muutmiseks alljärgnevalt: Täiendada 

EKL näituste eeskirja p 14.3.2. pärast mida kõlab see alljärgnevalt:“ Ringiabiliste töökordade 

arvestuse pidamiseks peab näituse korraldaja kas ühe (p.12.1) või kolme (p.11.2) kuu jooksul saatma 

EKL büroosse vastavalt täidetud blanketi "Näituse toimkonna aruanne Eesti Kennelliidu 

Ringikorraldajate Kogule" või esitama aruande EKL online vastava mooduli kaudu“.  

Katleen Lukin teeb ettepaneku jätta aruande esitamise ajaks kõikidel juhtudel 1 (üks) kuu. 

Ettepanek: täiendada EKL näituste eeskirja p 14.3.2. pärast mida kõlab see alljärgnevalt:“ 

Ringiabiliste töökordade arvestuse pidamiseks peab näituse korraldaja ühe kuu jooksul saatma 

EKL büroosse vastavalt täidetud blanketi "Näituse toimkonna aruanne Eesti Kennelliidu 

Ringikorraldajate Kogule" või esitama aruande EKL online vastava mooduli kaudu“.  

Hääletamine: poolt – 15 

Otsus:  täiendada EKL näituste eeskirja p 14.3.2. pärast mida kõlab see alljärgnevalt:“ Ringiabiliste 
töökordade arvestuse pidamiseks peab näituse korraldaja ühe kuu jooksul saatma EKL 

büroosse vastavalt täidetud blanketi "Näituse toimkonna aruanne Eesti Kennelliidu 

Ringikorraldajate Kogule" või esitama aruande EKL online vastava mooduli kaudu“.  

10.EKL kennelnime määrus (esimene lugemine) 

Maret Kärdi: minul on tekkinud palju põhimõttelisi märkusi ja küsimus. Ilmselt ka teistel. 

Arutelu käigus lepiti kokku, et ettepanekud ja parandused saadetakse volinike kogu assistendile 

31.01.2017. Samuti tuleb üles otsida ja laiali saata 2013.a. nõukogus arutusel olnud ettepanekud. 

Ettepanek: teha EKL  juhatusele ülesandeks: 

a) muuta EKL kodulehel kennelnime märksõna all olevat esimest lauset, mille järel see kõlab 

alljärgnevalt: Kennelnimi on kasvataja tunnusnimi, mis lisatakse iga kutsika nime ette. 

b) avaldada EKL kodulehel kehtiv kennelnime vormistamise kord koos viitega muudetud nõuetele 



c) avaldada EKL kodulehel FCI Standing orders article 9 nii originaalkeeles kui ka tõlkena eesti keelde. 

Hääletamine: poolt – 15 

Otsustati:  teha EKL  juhatusele ülesandeks: 

a) muuta EKL kodulehel kennelnime märksõna all olevat esimest lauset, mille järel see kõlab 

alljärgnevalt: Kennelnimi on kasvataja tunnusnimi, mis lisatakse iga kutsika nime ette. 

b) avaldada EKL kodulehel kehtiv kennelnime vormistamise kord koos viitega muudetud nõuetele 

c) avaldada EKL kodulehel FCI Standing orders article 9 nii originaalkeeles kui ka tõlkena eesti keeld 

 

 

Koosoleku juhatajad: 

 

Maret Kärdi (29.11.2016) 

Helen Tonkson-Koit (05.12.2016) 

Protokollija: 

Aire-Piret Pärn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


