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1. Liikmete välja arvamine  

Annika P ja Mari-Anne H ei ole hoolimata korduvatele meeldetuletustele tasunud 2020 

liikmemaksu.  

Minna-Triin K ei ole tasunud peale liikmetaotluse esitamist talle saadetud sisseastumis – ja 

liikmemaksu arvet. Samuti ei ole ta reageerinud meeldetuletusele.  

 

Juhatus otsustas: Arvata ühingust välja Annika P ja Mari-Anne H ning tühistada Minna-

Triin K liikmetaotlus.  

 

2. Liikmemaks 2021 

Uus aasta on alanud ja liikmemaksu maksmise tähtaeg on 1.märts. Liikmetele tuleks saata 

selle kohta teavitus.  

 

Juhatus otsustas: Berle Brant (registripidaja) saadab ühingu liikmetele liikmemaksu 

tasumise kohta info. Samuti avaldatakse info ühingu liikmete Facebooki grupis ja 

kodulehel.  

 

3. 2021 aasta kalendri projekti ülevaade  

Janar Tüür esitas juhatusele 2021 aasta kalendri projekti kokkuvõtte.  

 



Ühing tellis kuuskümmend (60) kalendrit.  

Kalendrite trükikulu oli 300,96 eurot. Saatekulu 47,84 eurot. Kulud kokku 348,80 eurot.  

Tasuta jagati ära neli (4) kalendrit – projekti eestvedajatele ja sponsorile (Janar, Pille, Teele 

ja FendaF).  

Täishinnaga 10 eurot,on müüdud 41 kalendrit ja soodushinnaga 5 eurot (juhatuse liikmed) 

15 kalendrit. Müügitulu on 440 eurot.  

Alles on 3 kalendrit. Kalendriprojekt jäi plussi tulemiga 91,20 eurot.  

 

Tagasiside kalendrite kohta on olnud hea. Ilus kalender, õige kogus, õige müügihind ja 

projekt jäi plussi. 

 

Juhatuse liikmed võtsid info teadmiseks.  

 

4. 2022 kalendri projekt 

Kuna 2021 aasta kalendriprojekt osutus edukaks, siis arutas juhatus, et kas muuta kalendri 

välja andmine traditsiooniks. Samas arutati ka kuidas saaks tollerit (tõu olemus) kalendris 

paremini kajastada. 

Riin Kooli-Kõnnussaar tegi ettepaneku teha 2022 kalender teemaga, milleks võiks olla 

’Liikuv koer’. Toller on oma loomult just hästi liikuv. Teema võiks välja kuulutada juba 

jaanuari lõpus, et inimestel oleks võimalus pildistama hakata. Praegu on ka hea võimalus 

saada lumiseid talvepilte. 

 

Juhatus otsustas: valida 2022 aasta kalendri teemaks ’Liikuv koer’. Riin Kooli-Kõnnussaar 

lisab selle info jaanuri lõpuks Facebooki liikmete gruppi, ühingu Facebooki ja kodulehele. 

Berle Brant saadab info ühingu liikmete listi.  

 

5. 2020 toimunud üritused 

25.jaanuar 2020 toimus Paunküla Mägede matkarajal ühingu traditsiooniline talvematk. 

Osales 23 inimest ja 16 koera.  

 

Ühingu üldkoosolek viidi läbi 31.mai 2020, vastavalt Vabariigi valituse poolt kehtestatud 

nõuetele Tagadi treeningkeskuses. Osalejatele oli pärast koosolekut broneeritud 

treeningkeskuse koerte seiklusrada, kuhu igaüks sai oma koeraga minna.  

 

Märtsis 2020 tabas maailma COVID-19 viirus ja seoses sellega tulid 

üritustele/kogunemistele piirangud, mistõttu otsustas ühingu juhatus planeeritud üritused ära 

jätta ning uusi üritusi ei saanudki 2020 aastal enam korraldada.  

 

6. 2021 tegevused/koolitused 

Kuna seoses COVID-19 pandeemiaga on riigis ikka veel eriolukord ning kogunemistele on 

seatud piirangud, siis ei saa lähikontaktis üritusi korraldada, mistõttu jäävad praegu ära kõik 

ühismatkad.  

 

Riin Kooli-Kõnnussaar tegi ettepaneku teha hoopis veebikoolitusi, mis on tänaseks 

muutunud juba pigem normiks. Veebikoolitused annavad tegelikult hea võimaluse osaleda 

koolitustel ka kaugemates kohtades elavatele liikmetele ning korraldada koolitusi tööpäeva 

õhtul. Kindlasti oleks vaja teha uus tervisepäeva koolitus, sest juurde on tulnud palju uusi 



liikmeid ning liikmed on näidanud ülesse huvi ka karvahoolduse vastu.  

 

Võimalikud veebikoolitused võiksid olla: 

- Karvahooldus (Riin Kooli-Kõnnussaar) 

- Tervisepäev (Merilin Niin ja Riin Kooli-Kõnnussaar) 

- Harrastused – tõukatsed, agility, pääste, otsing (Riin Kooli-Kõnnussaar, Berle Brant, 

Janar Tüür, Ingrid Eha…) 

 

Uurima peaks milliseid keskkondi oleks võimalik veebikoolituste jaoks kasutada. Erinevaid 

võimalusi on tänasel päeval väga palju. Liikmetelt tasuks küsida milliseid keskkondi 

eelistatakse.  

 

Riin Kooli-Kõnnussaar pakkus välja, et võib teha hiliskevad/suvi liikmetele tõuomaseid 

katseid tutvustava lähikontaktis toimuva koolituse koos koertega. Koolitus võiks koosneda 

kahest kuni kolmest korrast. Koolitus oleks ainult liikmetele.  

 

Juhatus otsustas: Panustada 2021 aastal erinevatele veebikoolitustele. Faceboki liikmete 

grupis uurida liikmetelt millist keskkonda eelistatakse veebikoolitusteks. Riin suhtleb 

tervisepäeva veebikoolituse osas Meriliniga. Janar räägib otsingu ja pääste teemal Ingridiga.  

 

  

7. Liikmete koerte harrastuste, katsete ja nende tulemuste kokkuvõte 

Janar Tüür tegi ettepaneku teha taas ülevaade ühingu liikmete koerte hararstustest (v.a. 

näitused) ning tulemustes ja need ühingu erinevates infoallikates avalikustada.  

 

Juhatus otsustas: Teha liikmete seas nende koerte harrastuste (v.a. näitused) ja saavutuste 

kohta küsitlus ja saadud info avalikustada ühingu infoallikates.  

 

 

Kõik otsused võeti vastu ühehäälselt.   

   

  

/koosoleku juhataja/            /protokollija/   

Riin Kooli-Kõnnussaar           Riin Kooli-Kõnnussaar   

  

  


