
EJRTÜ ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 
 
Tallinn 14.02.2016 
 
Algus kell 16.15, lõpp kell 17.45 
 
Üldkoosolekul on esindatud 43 ühingu liiget, neist 20 volitustega. Seisuga 14.02.2016 on ühingul 81 
liiget. Esindatud on üle poole liikmeskonnast. 
 
Lisa 1: osalejate nimekiri 
Lisa 2: volitajate nimekiri 
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1.Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja valimine 
1.1 Ettepanek: valida häältelugejaks Jaanika Aruaas 
Hääletamine: poolt 43, vastu ja erapooletuid ei olnud 
Otsustati: valida häältelugejaks  Jaanika Aruaas 
1.2 Ettepanek: valida protokollijaks Annika Valberg 
Hääletamine: poolt 43, vastu ja erapooletuid ei olnud 
Otsustati: valida protokollijaks Annika Valberg 
1.3 Ettepanek: valida koosoleku juhatajaks Merje Volt 
Hääletamine: poolt 43, vastu ja erapooletuid ei olnud 
Otsustati: valida koosoleku juhatajaks Merje Volt 
2. Päevakorra kinnitamine 
Ettepanek: kinnitada ülaltoodud koosoleku päevakord. 
Hääletamine: poolt 43, vastu ja erapooletuid ei olnud 
Otsustati: kinnitada koosoleku päevakord 
 
3. Ülevaade EJRTÜ tegevusest 2015. aastal 
3.1 EJRTÜ liikmed 
2015.aasta lõppedes oli EJRTÜ´l 97 liiget s.h 8 perekonnaliiget (2014 aastal oli 84 liiget sh 6 
perekonnaliikmest liiget). Uusi liitujaid oli aruandeaastal oli 34. Kasvataja liikmemaksuga liitujaid oli 
2015 aastal 10. Liikmestaatust ei uuendanud 21 liiget. 
3.2 Üritused 
3.2.1 - 28.03 näitusekoolitus, osales 11 russellit 
3.2.2 - 17.05 Russellite kevadpäev, osales 41 russellit koos topeltarvu pererahvaga 
3.2.3 - 31.05 Jack Russell´i terjerite erinäitus, registreerus 55 russellit 
3.2.4 - 15.08 Urupäev, osales 10 russellit 
3.2.5 - 20.09 Tervisepäev, osales 24 russellit 
3.2.6 -  06.12 JRT mitteametlikud agility meistrivõistlused, osales 24 võistluspaari   
 
4. 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine 
 
Ettepanek: kinnitada EJRTÜ 2015. aasta majandusaasta aruanne 
Hääletamine: poolt 43, vastu ja erapooletuid ei olnud 



Otsustati: kinnitada EJRTÜ 2015. aasta majandusaasta aruanne 
 
5. Juhatuse liikmete valimine 
Vastavalt EJRTÜ põhikirja punktile 7.1 koosneb EJRTÜ juhatus kahest (2) kuni seitsmest (7) liikmest 
ning vastavalt punktile 7.2 kui mittetulundusühingu juhatuses on üle kahe (2) liikme, nimetab 
mittetulundusühingu liikmete üldkoosolek juhatuse liikmete seast juhatuse esimehe, kes korraldab 
juhatuse tööd. 
 
Kristine Maria Airenne on esitanud avalduse astuda enne juhatuse liikme volituste tähtaja saabumist 
juhatusest tagasi. 
5.1  Ettepanek: lõpetada Kristine Maria Airenne juhatuse liikme volitused 
Hääletamine: poolt 42, vastu, erapooletu 1 (K.M. Airenne) 
Otsustati: lõpetada Kristine Maria Airenne  juhatuse liikme volitused 
 
5.2 Ettepanek: valida  juhatuse liikmeks Elo Võõsa 
Hääletamine: poolt 42, vastuhääli ei olnud, erapooletu 1 (Elo Võõsa) 
Otsustati: valida Elo Võõsa järgmiseks perioodiks juhatuse liikmeks 
 
5.3 Ettepanek: valida juhatuse liikmeks Jana Vatsel 
Hääletamine: poolt 42, vastuhääli ei olnud, erapooletu 1 (Jana Vatsel) 
Otsustati: valida Jana Vatsel  järgmiseks perioodiks juhatuse liikmeks 
 
5.4  Ettepanek: valida juhatuse liikmeks Maria Malva 
Hääletamine: poolt 42, vastuhääli ei olnud, erapooletu 1 (Maria Malva) 
Otsustati: valida Maria Malva järgmiseks perioodiks juhatuse liikmeks 
 
5.5 Ettepanek: valida  juhatuse liikmeks Annika Valberg 
Hääletamine: poolt 42, vastuhääli ei olnud, erapooletu 1 (Annika Valberg) 
Otsustati: valida Annika Valberg järgmiseks perioodiks juhatuse liikmeks 
 
5.6 Ettepanek: juhatuse esimehena võiks jätkata Marit Altmets 
Hääletamine: poolt 42, vastuhääli ei olnud, erapooletu 1 (Marit Altmets) 
Otsustati: valida Marit Altmets juhatuse esimeheks 
 
6. Muud teemad 
 
6.1 Uued juhatuse liikmed tutvustavad end 
Elo Võõsa: olen kahe Jack Russelli terjeri ja ühe SLK omanik, mulle kuulub kennel Jump´n´Roll. Olen ka 
varem olnud EJRTÜ juhatuses. 
Jana Vatsel: tegelen EJRTÜ-s sugupuu programmiga, olen varem olnud ka juhatuses. Mulle kuulub 
kennel JackEst. Kodus on kaks  Jack Russelli terjerit.  
Maria Malva: Mul on kodus kaks Jack Russelli terjerit, kogemust russellitega 6 aastat. Olen varem ka 
juhatuses olnud.  
Annika Valberg: mul on kodus 9 aastane Jack Russelli terjer, kogemusi russelliga seega 9 aastat. Olen 
ka varem olnud juhatuses.  
 
6.2 JRT erinäitus 2016. 
Näitus toimub 19. juunil, kohtunikuks on valitud Marko Lepasaar. Näituse toimumise koht on veel 
lahtine.  
6.2.1 Ettepanek: teha näitusel ka nö turistiklass (tõutunnistusega koerad, kes ei vasta näiteks 
tõustandardile ja keda ametlikel näitustel hinnata ei saa). Küsida julgemalt tõuühingu liikmete abi 
näiteks näituseplatsi otsimises. 



Otsustati: küsida kohtunikult, kas oleks võimalik hinnata ka nö turistiklassi. TÜ saadab liikmetele e-
maili küsimusega, kas kellelgi on ideed näituseplatsi osas.  
6.2.2 Ettepanek: Kristina Grau, kes on läbinud EKL vastava koolituse, võtab näitusele registreerimise 
enda peale. 
Otsustati: näitusele registreerimise ja muude sellega seonduvate küsimustega tegeleb Kristina Grau. 
 
6.3 Kevadpäev. Esialgseks kuupäevaks määrati 29. mai. Koht on veel lahtine. Moodustatakse 
korraldustoimkond ning iga juhatuse liige võtab kaasa ühe abilise.  
 
6.4 Urupäev. Ettepanek:  korraldada urupäev paralleelselt kahes kohas, nii Jõgevamaal Roosiaia talus 
kui Harjumaal MTÜ-s Jahikool, kuna see oleks mugavam nii Põhja- kui Lõuna-Eesti elanikele. Praegu 
ei saa kindlat kuupäeva määrata, kuna poel teada eksamite ajad. 
Otsustati: korraldada urupäev paralleelselt kahes kohas, nii Jõgevamaal Roosiaia talus kui Harjumaal 
MTÜ-s Jahikool. Urupäeva aeg teatada siis, kui on teada eksamite ajad 
 
6.5 Aasta russelli valimise eeskirjad. 
6.5.1. Ettepanek: Aasta russelli valimistel saab osaleda vaid Eesti registrisse kantud koer. Tõuühing 
võiks toetada seda, kui koer on toodud välismaalt, siis ta kantaks Eesti Kennelliidu registrisse.  
Otsustati: Aasta russelli valimistel saab osaleda vaid Eesti Kennelliidu registrisse kantud koer, kui ta 
on konkursi toimumise aasta lõpuks  registrisse kantud. 
6.5.2 Ettepanek: kuna SK/KK eeskirjad on muutunud, siis tuleks selles osas eeskirjad üle vaadata.  
Otsustati: Kristina Grau võtab selle enda peale. 
6.5.3 Ettepanek: kes soovib osaleda aasta näituserusselli kategoorias, annab oma osalemissoovist ise  
teada ja saadab lingi oma koera kohalikel näitustel saadud tulemustele, välismaal osalenud näituste 
kohta esitab andmed ise ning lisab selgitavalt juurde tulemuse ja millise näitusega oli tegemist. 
Otsustati: Aasta näituserusselli kategoorias osaleda soovija annab oma osalemissoovist ise teada, 
kohaliku näituse osas saadab lingi näitusetulemuste kohta, välismaal toimunud näituste kohta esitab 
andmed ise, lisades juurde tulemuse ja millise näitusega oli tegemist. Juhatus kontrollib andmeid. 
 
6.6. JRT Mitteametlikud Agility meistrivõistlused. 
Ettepanek: korraldada ka sel aastal  JRT Mitteametlikud Agility meistrivõistlused ja teha sel aastal ka 
turistiklass paberiteta koertele, kes võistlevad koos teiste koertega, kuid ei saa meistri tiitlit. 
Võistluste korraldajaks võiks olla Elo Võõsa. Võistlused võiksid toimuda sügisel.  
Otsustati: korraldada 2016. a sügisel JRT mitteametlikud agility meistrivõistlused, korraldajaks valida 
Elo Võõsa. Turistiklassi võimalikkuse üle otsustada hiljem. 
 
6.7 Artikkel kodulehel 
6.7.1 Ettepanek: kodulehel võiks olla selgitav artikkel „Kui ostad koera”, kus oleks kajastatud, mida 
kutsikat ostes kõige enam on vaja silmas pidada. Viimasel ajal on tekkinud palju alternatiivklubisid ja 
koeraostjad on saanud petta, arvates, et ostavad tõutunnistusega koera. Seega eriti vajaks 
kajastamist osa, kus selgitatakse, milline on õige tõutunnistus, millise logo olemasolu dokumendil 
tuleks jälgida jne, tuua välja alternatiivklubide lühendid (IKU, UCI jms). 
Otsustati: Aretustoimkond koostab kodulehe jaoks artikli „Kui ostad koera” 
6.7.2 Arutati ka ettepanekut, et meie kodulehel võiks olla eraldi nö nupuke "kasulikku lugemist" , kus 
oleks lingitud ajakirjanduses nt Delfi lemmikloomaportaalis ilmunud lood Eestis elavatest JRT-dest. 
 
6.8. Aretustoimkonna koosseis. 
6.8.1 Küsimus: kas aretustoimkond jätkab samas koosseisus.  
Marina Õunapuu: soovin astuda aretustoimkonna liikmeks. 
Hääletamine: poolt 42, vastuhääli ei olnud, erapooletu 1 (Marina Õunapuu) 
Otsustati: valida Marina Õunapuu aretustoimkonna liikmeks. 



Ettepanek: aretustoimkond ei peaks olema nö igavene, vaid et selle koosseis ja sobivus arutatakse 
läbi igal aastal üldkoosolekul 
Hääletamine: poolt 43, vastuhääli ei olnud. 
Otsustati: Aretustoimkond teeb üldkoosolekul oma tegevusest kokkuvõtte ning aretustoimkonna 
koosseis ja sobivus arutatakse läbi igal aastal üldkoosolekul 
6.8.2 Ettepanek: Aretustoimkonnal võiks olla oma e-maili aadress, kuhu soovijad saaks saata 
küsimuse planeeritud paarituse sobivuse kohta või  küsida muid aretust puudutavaid küsimusi. 
Otsustati: aretustoimkond saab eraldi e-maili aadressi aretus@jackrussellterjer.ee 
 
 
Lisa 1: osalejate nimekiri 
 

1. Annika Valberg 
2. Elen Suvi 
3. Elo Tempel 
4. Elo Võõsa 
5. Eve Antons 
6. Helen Laasma 
7. Helen Lepp 
8. Jaanika Aruaas 
9. Jana Vatsel 
10. Janne Orro 
11. Kadi Kivi 
12. Kadi Viitmaa 
13. Kersti Rätsep 
14. Kristi Vaidla 
15. Kristina Grau 
16. Kristina Valk 
17. Maria Malva 
18. Marika Korka 
19. Marina Õunapuu 
20. Marit Altmets 
21. Merje Volt 
22. Riina Aume 
23. Tiina Veskilt 

 
 
Lisa 2: volitajate nimekiri 
 

1. Alar Antons 
2. Andrus Kanter 
3. Ene Rand 
4. Eva Kull 
5. Grete Martha Laan 
6. Helen Järveots 
7. Henri Siitan 
8. Jürgen Malva 
9. Kristine Maria Airenne 
10. Liidia Ilves 
11. Lylian Meister 
12. Maarja Land 
13. Margit Rüüsak 



14. Marju Pari 
15. Natali Happonen 
16. Natalia Kotova 
17. Piret Sai 
18. Tiina Ehavald 
19. Tiina Vallaste 
20. Ülli Saar 


