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1. 2018 ja 2019 aasta üritused  

  

2018 aastal (17.11.2018 seisuga) on ühing korraldanud viis üritust: 

1. Tollerite talvematk 21.01.2018 RMK Meremõisa puhkealal. Matkast võttis osa 14 

tollerit. 

2. Ühingu kevadpäev ja üldkoosolek 12.05.2018. Kevadpäeva Üheks osaks oli koeraga 

võimlemise koolitus mille viis läbi Mari Valgma. 

3. Koolituspäev „Miks minu koer niimoodi käitub?“  11.08.2018 Nõmme loodusmajas. 

Koolitaja Riin Kooli-Kõnnussaar. Koolituspäeva korraldamise ajendiks oli ühingu 

liikmete pöördumised erinevate probleemidega. Kuigi varasem huvi koolituse vastu oli 

suur, tulid kohale vaid mõned huvilised. Üks koolitusel osaleja astus ühingu liikmeks. 

4. Tollerite suvepäev 21.08.18 Jussi matkarajal. Lisaks ühingu liikmetele olid matkale 

tulnud ka mõned huvilised, kes plaanivad tolleri võtmist. Üks huviline astus ka ühingu 

liikmeks. 

5. Karvahoolduse ja trimmimise koolituspäev 17.11.18 Rannamõisa Petcity treeningsaalis. 

Koolitaja Riin Kooli-Kõnnussaar. Osales 12 ühingu liiget ja 4 mitteliiget. 

 

 

Riin tegi ettepaneku, et kuna ühingul on Tartus mitmeid liikmeid, võiks Kadi, kes on 

piirkonna koordinaator Tartu liikmed enne aasta lõppu kokku koguda ning teha väikese 

aastalõpu kogunemise.  

 

2019 aasta planeeritavad üritused 



 

Juhatuse liikmed arutasid erinevaid võimalikke üritusi. Koolituse osas pakuti välja: 

tervisepäev, klikkerkoolitus, retriivimistöö tutvustus/demopäev. Arutati ka kuidas kaasata 

kaugemaid ühingu liikmeid, et nad ei peaks kogu aeg Tallinnasse sõitma.  

 

Juhatus otsustas:  

Jätkame nii talve- kui suvematka traditsiooni ka 2019 aastal. 

Üldkoosoleku ja ühingu kevadpäeva korraldame ka edaspidi koos, kuid peame leidma uue 

koha, sest praegune koht jääb juba kitsaks. Kevadpäevale üritame lisada mõne huvitava 

loengu või koolituse.  

Koolituste teemad vaatame jooksvalt ja vastavalt vajadusele.  

Kadi Randoja korraldab 2018 aasta lõpus Tartu liikmetega väikese ürituse. 

  

2. Logoga meened  

  

Riin Kooli-Kõnnussaar pakkus välja, et kuna ühingul on kena logo, siis võiks seda meenete 

peal näidata. Meened oleksid nii üritustel jagamiseks ja ühingu liikmetel oleks võimalus 

neid ka osta. Arutati erinevaid meenete variante. Meened võiksid olla praktilised, mida ka 

kasutataks. Janar Tüür tegi ettepaneku teha uus partii autole mõeldud kleebiseid. Nende 

trükkimine üsna odav ja saaks uutele liikmetele ühingusse astumise puhul kinkida. 

  

Juhatus otsustas:   

Jätkame kleebistega. Hea idee korral tellime ühingu logoga meened, niisama rämpsu ei 

hakka juurde tootma. 

  

  

3. Visiitkaardid  

  

Tihtipeale oleks kuskil vabas looduses või linnatänaval tõu vastu huvi tundva inimesega 

rääkides vaja anda huvilisele ühingu kontaktandmed. Suuliselt öeldu, ei pruugi inimesele 

meele jääda.  

 

Berle Brant arvas, et visiitkaart võiks olla kleebisena. Janar Tüür pakkus välja idee, et teha 

QR-kood, mida saaks huvilisele kasvõi oma telefonist näidata. Koodi pildistades juhatab see 

otse meie kodulehele. Selle tegemine väga lihtne ja ei pea paberile midagi trükkima. 

 

Juhatus otsustas:  

Kasutame kaasaegse tehnoloogia võimalusi ja teeme QR-koodi. Vajadusel trükime ka 

väikese koguse visiitkaarte või kontaktandmetega kleebiseid. 

 

4. Aretusreeglid  

Tollerite arvukus on viimasel paaril aastal Eestis jõudsalt kasvanud, mis tekitab vajadust tõu 

käekäiku jälgida, arvestades, et tegemist on tõuga kus esineb omajagu autoimmuunsus-

haiguseid.  Aretusreeglite välja töötamisel tasuks eeskujuks võtta lähiriikides tolleritele 



kehtestatud aretusreeglid. Riin Kooli-Kõnnussaar tegi ettepaneku Eesti tolleriomanike seas 

läbi viia terviseküsitlus, kaardistamaks siinsete tollerite tervisliku olukorra.  

 

Juhatus otsustas:  

Alustame aretusreeglite välja töötamisega. Koostame liikmetele ja mitteliikmetele mõeldud 

vabatahtlikkuse alusel täidetava koerte terviseküsitluse.  

 

 

5. Ühingu koolitustest osavõtt   

 

Liikmete osavõtt pakutavatest koolitustest on olnud vähene. Samuti ei ole liikmed olnud 

väga aktiivsed avaldamaks oma arvamust, milliseid koolitusi soovitakse.  

 

Ühingu eesmärgiks on liikmete ja tolleriomanike harimine nii tõuspetsiifilistes kui ka 

üldistes koera omamise küsimustes. Kui koolitused ei täitu oma liikmetega, tuleks teha 

selliseid avatuid koolitusi, mis sobiksid kõikidele koeraomanikele.  

 

Juhatus otsustas:  

Sõltuvalt koolituse teemast võimaldame osaleda ka inimestel väljapoolt ühingut. Proovime 

leida teemasid, mis pakuks huvi ka laiemale ringile. Tallinnast kaugel elavatele ühingu 

liikmetele leida ka kohapealseid lahendusi.  

 

 

6. Dokumendihaldus 

 

Ühingu dokumentide, millele peavad juhatuse liikmed ligi pääsema, hoidmiseks on Google 

Drive loodud ühine kaust.  

  

Juhatus otsustas:  

Jälgida, et kõik dokumendid saaks Google Drive ühisesse kausta lisatud. Juhatuse liikmed 

peavad andma teada kui nad kaustale või dokumentidele ligi ei pääse.  

 

Kõik otsused võeti vastu ühehäälselt.   

   

  

/koosoleku juhataja/            /protokollija/   

Riin Kooli-Kõnnussaar           Janar Tüür   

  

  


