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1. 2016 aasta üritused. 
 2016 aastal on toimunud vaid üks üritus, ühingu traditsiooniline kevadpäev koos 
üldkoosolekuga.  
 
Augusti lõpus oli plaanis korraldada ka ühingu suvepäevad. Selle kohta saadeti ühingu 
liikmetele küsitlus kuupäevade, asukoha ja liimete korraldamise valmiduse kohta. Üheks 
suvepäevade toimumiskohaks oli pakutud Manilaiu, mis eeldas kahepäevase ürituse 
toimumist. Suvepäevade mittetoimumise põhjuseks võib pidada juhatuse liikmete ajalist 
piiratust ning liikmete poolset vähest aktiivsust. Ka seda, et pea pooltele ühingu liikmetele ei 
sobinud pakutud kuupäevad ja kahepäevane üritus.  
 
Juhatus otsustas: 
Ürituste korraldamistele tuleb liikmeid aktiivsemalt kaasata, sest pole võimalik, et juhatuse 
liikmed kõik ära teha jõuavad ning liikmed on ka avaldanud soovi korralduses aidata. Selleks, 
et asi paremini toimiks tasub anda liikmetele konkreetsed ülesanded.  
 
2. Ühingu logo.  
Ühingu logoga ollakse juba lõpusirgel. Disainer on esitanud esialgse variandi mida on 
täiendatud. Riin Kooli-Kõnnussaar informeeris juhatuse liikmeid, et kohtub 9. novembril 
disaineriga, et rääkida viimastest parandustest. Kaasa võetakse ka modell Peppe. Koera pealt 
on lihtsam näidata kuidas asjad on ja olema peaksid.  
 
Juhatus otsustas: 



Riin annab peale kohtumist disaineriga juhatuse liikmetele teada kuidas läks ning mis seisus 
logoga ollakse. Disainerile ei esitata ajalisi nõudmisi ja lastakse tal töötada omas tempos.  
 
 
3. 2017 aasta üritused. 
 3.1. Talvine piknik aasta alguses jaanuaris.  
Piknik oleks ainult ühingu liikmetele. Asukoht täpsustatakse kui kuupäev saab paika. 
 
3.2. Kevadpäev koos korralise üldkoosolekuga 
Võimalikeks toimumise aegadeks arvati sobivat maikuu esimene või kolmas nädalavahetus. 
Riinul on maikuu kaks nädalavahetust juba kinni, aga esinaine peaks kohal olema. Kuna selle 
aasta kevadpäevadele oli nii palju huvilisi, et kõik ei saanud koha mahutavuse tõttu osaleda, 
siis tuleks järgmiseks aastaks leida sobilik avalik koht. Grillida nagu varasematel aastatel 
nähtavasti ei saa, kuid üritus võiks olla pikniku vormis, kus ühingu poolt on joogid ja kringel.   
3.3. Suvepäevad 
Suvepäevad on toimunud kahel aastal ning on liikmete ja huviliste seas olnud siiski 
populaarsed, seega tuleks seda traditsiooni jätkata. Suvepäevad võiksid toimuda augusti 
esimeses pooles, kuna elu on näidanud, et paljudele ühingu liikmetele ei sobi siiski augusti 
teine pool. Ka kaks juhatuse liiget on sellel ajal ära või hõivatud. Kaasata liikmeid 
suvepäevade korraldamisele jagades konkreetsemad aidata soovijatele konkreetsed ülesanded.  
Riin Kooli-Kõnnussaar pakkus suvepäevade üheks võimalikuks toimumiskohaks Kaisma 
Suurjärve Puhkeala. Seda on varasemalt arutatud ka liikmetega. Üritus võiks olla ühepäevane, 
kuid tasuks uurida ka ööbimisvõimalusi.  
 
3.4. Ühised jalutuskäigud 
Kadi Randoja tegi ettepaneku, et võiks korraldada tolleriomanike ja huviliste ühiseid 
jalutuskäike. Aja ning koha kohta antakse teada ühingu Facebooki lehel. See oleks paljudele 
tolleriomanikele, kes on väljendanud soovi teistega kohtuda hea võimalus.  
 
Juhatus otsustas: 
Kinnitada 2017 aastaks planeeritavad üritused. Ürituste täpsed kuupäevad ja asukohad 
täpsustatakse nende lähenedes. Eelinfot tulevaste ürituste kohta jagada ühingu Facebooki ja 
kodulehel.  
 
Riin Kooli-Kõnnussaar uurib Kaisma Suurjärve Puhkeala kasutamise võimalust ühingu 
suvepäevadeks.  
Kadi Randoja võtab ühiste jalutuskäikude kohta teavitamise ja korraldamise enda peale.  
 
4. Loengud koostöös retriiverite koolitusfirma Smart Foxiga. 
Riin Kooli-Kõnnussaar informeeris juhatust soovist korraldada 2016 -2017 aasta talvel 
koostöös retriiverite koolitusfirma Smart Foxiga tõu- ja tasemekatse ning muid teooria 
loenguid. Sedasi oleks Smart Foxil, kes ei saa olla Eesti Kennelliidu liige, võimalik kasutada 
Kennelliidu ruume. ENSRTÜ maksaks ruumide rendi. Registreerimine toimuks läbi ENSRTÜ 
ja Smart Fox esitab ühingule hiljem lektoritasu arve. Ühing teeniks loengute pealt väikest 
kasumit. Ühingu liikmed saaksid aga toimuvatel loengutel osaleda soodushinnaga.  



Lisaks tõu- ja tasemekatse koolitus loengutele võiks veebruaris korraldada ’tollerite 
infopäeva’, mis oleks nii liikmetele kui ka teistele huvilistele. Esialgu üritataks loeng 
korraldada oma jõududega, kuid hiljem võiks spetsiifilisemate teemade puhul kutsuda 
rääkima spetsialiste. Infopäev võiks toimuda nädalavahetusel võimaldamaks ka kaugemal 
elavatel huvilistel kuulama tulla.  
 
Juhatus otsustas: 
Teha retriiverite koolitusfirma Smart Fox-iga loengute korraldamises koostööd ja lubada 
korraldada loengud läbi ENSRTÜ. Osalustasud lepitakse juhatusega kokku enne igat loengut.  
 
Korraldada 2017 aasta veebruaris ’tollerite infopäev’, mis oleks liikmetele tasuta. 
Toimumiskohaks võiks olla näiteks Eesti Kenneliidu saal, mille rendi hind on 
nädalavahetustel 15 eurot tund.  
 
 
5. Liikmete koerte saavutused. Riin Kooli-Kõnnussaar tegi ettepaneku, et ühingu kodulehel ja Facebooki lehel võiks aasta 
lõpus kajastada ühingu liikmete koerte harrastusi (tegevusi) ning saavutusi. Kuna tegemist on 
esmakordse ettevõtmisega, siis oleks ei aeg millal koeraga midagi harrastati oluline. Arvesse 
lähevad kõik mitteametlikud ja ametlikud katsed, eksamid, testid jne. Võib saata igasugu 
huvitava tegevuse info.  
Saadud info avalikustatakse ühingu kodulehel detsembrikuu viimasel nädalal. Liikmete 
vastuste laekumise viimaseks tähtajaks on 15. detsember 2016.a. 
 
Juhatus otsustas: 
Berle Brant saadab hiljemalt 14-ks novembriks liikmetele e-maili, kus teavitab liikmeid 
toimuvast saavutuste info kogumisest ja avalikustamisest.  
 
6. Ühingu liikmeskonna suurendamine. Taaskord kerkib esile küsimus, et kuidas suurendada ühingu liikmete arvu ja ühendada Eesti 
Nova Scotia retriiverite omanikke. Mitmed inimesed, kes on avaldanud soovi hakata ühingu 
liikmeks, pole seda reaalsuses aga teinud.  
Riin Kooli-Kõnnussaar tegi ettepaneku, et võiks võimaldada huvilistel astuda ühingu liikmeks 
ka ühingu üritustel. Huvilistele võimaldataks täita üritustel liikmeks astumise avaldus ja 
tasuda isegi sisseastumis ja liikmemaks.  
Berle Brant tegi ettepaneku, et info jagamiseks võiks teha ühingu visiitkaardid. Sellest on 
mitmetel kordadel inimestega rääkides puudus olnud.  
 
Juhatus otsustas: 
Luua huvilistele võimalus astuda ühingu liikmeks ka ühingu üritustel.  
Tellida ühingule logo valmimise järel visiitkaardid.  
 
 
Kõik otsused võeti vastu ühehäälselt.  
  
/koosoleku juhataja/       /protokollija/  
Riin Kooli-Kõnnussaar      Berle Brant   


