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1. Terviseküsitluse läbiviimine  

Terviseküsitluse eesmärk on kaardistada Eesti tollerite tervise olukorda ning koguda infot koerte 
iseloomu ja haiguste kohta. Riin Kooli-Kõnnussaar on küsimused Soome samalaadse küsitluse 
eeskujul juba ette valmistanud.  Vaja oleks leida võimalikult kasutajasõbralik moodus küsitluse 
täitmiseks. Janar Tüür ja Triinu Haller lubasid tegeleda küsitluse tehnilise lahendusega.  

Juhatus otsustas: kui küsitlus on lõplikult valminud, avaldatakse see ühingu kodulehel, ühingu 

Facebooki lehel ning saadetakse ühingu liikmete e-mailidele. Samuti tutvustatakse terviseküsitlust 

ühingu korraldatavatel üritustel ja palutakse kõigil liikmetel seda oma tuttavate tolleri omanike, kes 

pole liikmed, seas levitada.  

2. Ühingu üldkoosolek ja kevadpäev  



Üldkoosolek ja kevadpäev on üldjuhul alati toiminud koos ning maikuus. Üldkoosoleku tõttu on 

oluline, et enamus juhatuse liikmetest oleks kohal. Enamusele juhatuse liikmetele sobiv kuupäev on 

25. mai. 

 

Kuna ühingu liikmeskond on suurenenud, ei saa kevadpäeva enam korraldada vanas kohas. Riin 

Kooli-Kõnnussaar pakkus ühe võimaliku asukohana välja Vääna seltsimaja ja mõisapargi ning 

Vanamõisa külakoja. Janar Tüür pakkus välja Tagadi koerte treeningkeskuse.   

 

Samuti on vaja paika panna kevadpäeva teema. Kuna ühinguga on liitunud palju uusi 

kutsikaomanikke, kelles mitmed on tundnud huvi oma koeraga näitusele mineku vastu, siis võiks 

taas korraldada mitteametliku ülevaatus näituse. Riika Leppinen’iga on varasemalt kokku lepitud, et 

kui kuupäev talle sobib, siis ta tuleb hindama.  

Kuna toller on mitmekülgne harrastuskoer, siis teine idee kevadpäeva teemaks oleks ühingu 

liikmetele tutvustada neid alasid, mida Eestis tolleritega harrastada saab. Ühingu liikmete koerad 

tegelevad näiteks retriivimise, agility, jälje ja päästega.  

Juhatus otsustas: kevadpäevade toimumiskuupäev on 25. mai. Riin Kooli-Kõnnussaar uurib, kas 

Riika Leppinen saab 25. mail näitust hindama tulla. Janar Tüür uurib Vääna seltsimaja ja Tagadi 

treeningkeskuse kasutamise võimalusi ning küsib oma treeningurühmalt, kas on võimalik läbi viia 

päästekoerte demonstratsioon. Kadi Randoja räägib aktiivsemate ühingu liikmetega, et neid 

kevadpäeva korraldustoimkonda kaasata.  

3. Ühingu liikmeskond  

28.03.2019 seisuga on ühingul 31 liiget. Aasta alguses oli 2019 aasta liikmemaksu tasumise 

periood, mille lõpptähtaeg oli 01.03.2019. Hetkeseisuga on liikemaks tasumata jäänud neljal 

inimesel.  

 

Juhatus otsustas: Janar Tüür saadab liikmemaksu tasumata jätnud inimestele meeldetuletuse.  

4. Kodulehel olevate andmete uuendamine  

Ühingu kodulehel olevad andmed vajavad uuendamist (nt Eesti tollerite populatsiooni andmed, mis 

on avalikest andmebaasidest leitav (EKL register). Tervisepäeva üheks temaks on tollerite 

autoimmuunsus haigused, mis on suuresti pärilikud ja geenitestid. Ühingu kodulehele võiks lisada 

info kus geeniteste saaks teha.  

 

Juhatus otsustas: Janar Tüür ja Triinu Haller lisavad ühingu kodulehele Eesti tolleri populatsiooni 

info. Riin Kooli-Kõnnussaar uuendab kodulehe tervise osa.  

5. Majandusaasta aruanne 

 



Üldkoosoleku ajaks peab valmis olema ühingu majandusaasta aruanne, mille koostab ühingu 

raamatupidaja Piret Anton. 

Juhatus otsustas: Riin Kooli-Kõnnussaar suhtleb ühingu raamatupidaja Piret Antoniga 

majandusaasta aruande koostamise osas. 

 

Kõik otsused võeti vastu ühehäälselt.  

/koosoleku juhataja/ /protokollija/  

Riin Kooli-Kõnnussaar, Janar Tüür  


