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MTÜ Eesti Nova Scotia Retriiverite Tõuühingu üldkoosoleku protokoll 

Koosoleku toimumise aeg: 31.05.2020 algusega kell 13:10. 

Koosoleku toimumise koht: Tagadi koerte treeningkeskus, Harjumaa 

Koosoleku juhataja: Riin Kooli-Kõnnussaar 

Protokollija: Janar Tüür 

 

Koosoleku otsustusvõimelisuse selgitamine, koosoleku juhataja ja protokollija valimine 

31.05.2020 seisuga kuulus MTÜ Eesti Nova Scotia Retriiverite Tõuühingu (ENSRTÜ) liikmeskonda 36 
liiget. Üldkoosolekul osalesid isiklikult 14 liiget (lisa 1)*.  

 
1. Piret Anton  
2. Katri Aron 
3. Berle Brant 
4. Triinu Haller 
5. Ave Kaing-Kaabel 
6. Alfi Kannus 
7. Riin Kooli-Kõnnussaar  
 

8. Marleen Mang  
9. Helen Männik 
10. Kaidi Raukas 
11. Gerda Rohi 
12. Teele Sikka 
13. Kristiina Tammela 
14. Janar Tüür

Volikirja alusel oli esindatud 10 liiget (lisad 2-11): 

1. Christin Algo  
2. Illimar Anton 
3. Natalja Baidina 
4. Ingrid Eha 
5. Teet Kõnnussaar 

6. Merilin Niin 
7. Rita Paju 
8. Pille Pullonen 
9. Kadi Randoja 
10. Andro Truuverk 

 
Berle Brant esindas volikirja alusel 1 liiget, Piret Anton esindas volikirja alusel 1 liiget, Teele Sikka 
esindas volikirja alusel 1 liiget, Riin Kooli-Kõnnussaar esindas volikirja alusel 3 liiget ja Janar Tüür 
esindas volikirja alusel 4 liiget. Seega oli kokku isiklikult või volikirja alusel esindatud 24 liiget. Kohal 
oli liikmete valdav enamus (67 %) ja üldkoosolek oli otsustusvõimeline. 
 
Üldkoosolek otsustas: valida üldkoosoleku juhatajaks Riin Kooli-Kõnnussaar ja protokollijaks Janar 
Tüür. 
Hääletustulemused: otsus võeti vastu ühehäälselt. 
 
 
ENSRTÜ 31.05.2020 korralise üldkoosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
 
PÄEVAKORD 
1. 2019.aasta tegevusaruande tutvustus 
2. 2019.aasta majandusaruande kinnitamine 
3. Praeguse juhatuse tagasikutsumine  
4. Uue juhatuse valimine 
5. ENSRTÜ terviseküsitluse tulemused 
6. Vaba arutelu 
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Üldkoosolek otsustas: kinnitada ENSRTÜ 31.05.2020 korralise üldkoosoleku päevakord. 
Hääletustulemused: otsus võeti vastu ühehäälselt. 

 
1. Juhatuse esimehe sõnavõtt ja 2019.a. tegevusaruande tutvustus 

Riin Kooli-Kõnnussaar teavitas kohalolijaid, et ühingul läheb hästi. 31.05.2020 seisuga on ühingu arvel 
1531,72 eurot ja ühingus 36 liiget.  
Juhatuse põhitegevuseks on viimasel ajal olnud põhiliselt kutsikahuviliste nõustamine ja tõukohase 
info jagamine. Koroonaviirusest põhjustatud eriolukorra ajal kasvasid päringud kutsikate saadavuse 
kohta märgatavalt. Ühingu kodulehekülg on ennast ära tasunud. Kutsikahuvilisi saab suunata sinna 
haiguste, kutsika võtmise ja muu taolise teabe kohta lugemiseks ning see on hea koht statistika 
avaldamiseks. Samuti toimib hästi liikmete Facebooki grupp.   
Kuna ühingul on kogunenud raha, sooviks juhatus pakkuda liikmetele rohkem koolitusi. Paraku on 
koolitustel osalus olnud seni pigem kasin. Suurem huvi on jalutuskäikude ja matkade vastu. Need on 
ühelt poolt kasulikud, kuna seal saavad ka kutsikahuvilised näha erinevaid koeri ja küsida tõu kohta 
otse omanikelt, kuid samas tuleb jälgida, et need ei paisuks liiga suurteks.  
Kokkuvõttes võib öelda, et ühing täidab oma seatud eesmärki.  

MTÜ Eesti Nova Scotia Retriiverite Tõuühing põhitegevuseks oli 2019. aastal ühingu liikmete ja tõu 
huviliste kogunemiste, koolituste ning mitteametliku näituse korraldamine. 

Ühing korraldas kolm kogunemist: 
- 27. jaanuar 2019.a. Paunküla matkarajal ENSRTÜ talvematk. Matkast võttis osa 25 inimest.  
- 25. mai 2019.a. ENSRTÜ kevadpäev. Üritusest võttis osa 60 inimest.  
- 15. september ENSRTÜ suvelõpu matk. Matkast võttis osa 8 inimest.  

Näitustest korraldas ühing 25. mai kevadpäeva raames ühe mitteametliku Nova Scotia retriiverite 
Match Show. Match Showl osales 12 koera.  

Koolitustest korraldas ühing: 
-  28. märts 2019.a. tollerite tervist ja haiguseid käsitleva loengu. Lektoriteks olid Viljandi Männimäe 
lemmiklooma kliiniku arst dr. Merilin Niin ja ENSRTÜ juhatuse esimees Riin Kooli-Kõnnussaar.  
-  25. mail 2019.a. kevadpäeva raames loengu tollerite iseloomu ja koolitamise kohta. Lektoriks oli 
Riika Leppinen, Soomest. 

Kõik üritused jäid plussi, mistõttu ühingu majanduslikku olukorda võib lugeda heaks. Ühingu 2019.a. 
majandustegevust mõjutas täiendavalt ka ühingu liikmemaksude laekumine. 

2019. aasta jooksul liitus 7 liiget. Seisuga 31.12.2019 oli ühingus 33 liiget. 
 
Üldkoosolek võttis info teadmiseks 

 
 
2. 2019.aasta majandusaruande kinnitamine 
 
Riin Kooli-Kõnnussaar andis ülevaate 2019.a. majandusaasta aruandest ja põhilistest majandus-
näitajatest. 

• Tulud: 753 eurot 
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• Kulud: 465 eurot  

• Põhitegevuse tulem: 288 eurot  

• Bilansimaht: 1385 eurot 
 
Ühingu majanduslikku olukorda võib lugeda heaks, sest üritused jäid kasumisse ja liikmemaksud 
laekusid 100%’liselt. 

Üldkoosolek otsustas: kinnitada ENSRTÜ 2017.a. majandusaasta aruanne tulemiga 288 eurot ja 
bilansimahuga 1385 eurot. 
Hääletustulemus: otsus võeti vastu ühehäälselt. 

3. Praeguse juhatuse tagasikutsumine  

Riin Kooli-Kõnnussaar andis teada, et Kadi Randoja esitas praegusele juhatusele 2019.aasta lõpus 
avalduse juhatusest lahkumiseks, mille juhatus ka rahuldas. Seega kuulub praegusesse juhatusse 
kolm liiget: Riin Kooli-Kõnnussaar, Janar Tüür ja Berle Brant.   
 
Kuna praeguse juhatuse volitused lõppevad, siis tegi koosoleku juhataja ettepaneku vastavalt 
seadusele praegune ühingu juhatus tagasi kutsuda.  

Üldkoosolek otsustas: Kutsuda praegune juhatus koosseisus Riin Kooli-Kõnnussaar, Janar Tüür ja 
Berle Brant tagasi. 

Hääletustulemused: otsus võeti vastu ühehäälselt 

4. Uue juhatuse valimine 

Kõikidel ühingu liikmetel on võimalik esitada juhatusse enda või kelelgi teise kandidatuur. Uuesti 
kandideerimiseks on andnud nõusoleku Riin Kooli-Kõnnussaar, Janar Tüür ja Berle Brant. Kellegi teise 
kandidatuuri juhatusse kandideerimiseks ei esitatud.  
 
Seega pandi hääletusele ettepanek knnitada uus juhatus koosseisus:  

Riin Kooli-Kõnnussaar 
Janar Tüür  
Berle Brant 
 
Üldkoosolek otsustas: Kinnitada uus juhatus koosseisus Riin Kooli-Kõnnussaar, Janar Tüür ja Berle 
Brant. 

Hääletustulemused: otsus võeti vastu ühehäälselt 

 
5. ENSRTÜ terviseküsitluse tulemused 

ENSRTÜ juhatus koostas 2019.aastal terviseküsitluse, mis avalikustati ühingu kodulehel, liikmete 
Facebooki grupis ja ühingu Facebooki lehel. Küsitlust võisid täita nii liikmed kui ka mitteliikmed.  
 
Küsitluse on täitnud 37 inimest. Vastanutest olid 20 emast ja 17 isast. Koerte vanus jäi 3 kuu ja 12 
aasta vahele.  
 
Üllatav oli songa esinemise juhtumite arv, kümnel koeral. Kõik songa juhtumid oli avastatud esimese 
kahe elukuu jooksul. Üksi ei vajanud kirurgilist sekkumist. Tõsisematest terviseprobleemidest esines 
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probleeme neerudega. Üks neerupuudulikkusega koer suri 8 kuuselt. Autoimmuunsushaigusi oli 
vastanutest neljal koeral. Üks polüartriit, kaks SRMA juhtumit ja üks SLE, A/M juhtum, mis lõppes 
koera surmaga.  
Iseloomu kohta oli kõige rohkem välja toodud häälekust, mõningatel juhtumitel ka arglikkust, 
reaktiivsust ja hüperaktiivsust.  
 
Terviseküsitluse tulemused näitavad, et Eestis on ka hakanud esinema tõsisemad haigused ning 
edaspidine tervise kaardistamine on väga oluline. Suuremat rõhku tuleks aretustöös pöörata koerte 
iseloomuomadustele, et vähendada häälekust ja muid probleeme.  
 
Riin Kooli-Kõnnussaar väljendas lootust, et nüüd kus esimesed tulemused on ka avalikustatud 
(omanike loal), saab rohkem inimesi tõuke terviseküsitluse täitmiseks. Kõige suurema töö on 
terviseküsitluses ära teinud meie naaberriik Soome, kellel on Euroopa riikidest kõige suurem 
andmebaas.  

Üldkoosolek võttis info teadmiseks 

5. Vaba arutelu 

Teemadeks olid: 

1. Eestis registreeritud tollerite statistika.  

Janar Tüür ja Riin Kooli-Kõnnussaar andsid ülevaate Eesti tollerite statistikast, mis on ühingu juhatuse 
poolt koostatud Eesti Kennelliidu registrist pärinevate avalike andmete põhjal. Eestis on 31.05.2020 
seisuga registreeritud 166 Nova Scotia retriiverit. Nendest vaid 17 on imporditud ja ülejäänud 149 on 
sündinud Eestis. Eesti tollerite populatsiooni olukord on halvas seisus kuna geenibaas on väga väike, 
tootlus suur ning liigne samade emaste ja isaste ning isegi samade kombinatsioonide kasutamine. 
Kõik see põhjustab ja hakkab üha enam põhjustama tervise, iseloomu ja muid probleeme. Eesti 
tollerite hulgas on viimase paari aasta jooksul ilmnenud mitmed tõsised autoimmuunhaiguste 
juhtumid, vähemalt üks neist on lõppenud ka surmaga. Koosolekul tutvustatud statistika on üleval ka 
ühingu kodulehel. 

Piret Anton tegi ettepaneku lisada statistika graafika juurde lingi terviseküsitlusele. See aitaks 
tavainimestel aru saada, miks on ühe koera liigne kasutus aretuses halb asi.  

Kaidi Raukas tegi ettepaneku uurida võimalusi teha tolleritele terviseuuringuid ühiselt ja seeläbi 
soodsama hinnaga. 

2. Soovituslikud aretusnõuded. 
ENSRTÜ juhatus koostas 2020 aasta alguses koostöös loomaarsti Merilin Niin’iga soovituslikud 
aretusnõuded. Nõuded on koostatud Soome ja Norra nõuete eeskujul. Juhatus võttis nõuded, 
vastavalt põhikirja alusel talle antud volitustega, vastu 03.03.2020. Nõuded on avalikustatud liikmete 
Facebooki grupis ja lisatakse ka kodulehele. 
 
Riin Kooli-Kõnnussaar tegi, peale soovituslike aretusnõuete ettelugemist, ettepaneku kinnitada 
soovituslikud aretusnõuded ka üldkoosoleku poolt.  
 
Üldkoosolek otsustas: Võtta Eestis registreeritud tollerite statistika teadmiseks ja kinnitada 
soovituslikud aretusnõuded. 
Hääletustulemused: otsus võeti vastu ühehäälselt 
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Koosolek lõppes 14:30 

 
Üldkoosoleku juhataja:     Protokollija: 
/digiallkirjastatud/     /digiallkirjastatud/ 
Riin Kooli-Kõnnussaar     Janar Tüür 


