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ÜLDKOOSOLEK Tallinnas, 17.02.2022 

 
 
Üldkoosoleku algus 18:05, üldkoosoleku lõpp 19:15 
 
Kohal 15 liiget, neist 6 volituse kaudu. 
 
 
Päevakord: 

1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häälte arvestaja valimine 
2.  Päevakorra kinnitamine 
3.  ETÜ juhatuse tegevusaruanne ja raamatupidamisaruanne  
4.  Revisjonikomisjoni aruanne 
5.  ETÜ majandusaasta aruande kinnitamine 
6. Muud küsimused 
7. TOPTERJER 2021 autasustamine 

 
 

1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häälte arvestaja valimine 
 
Ettepanek valida koosoleku juhatajaks Margot Oder, protokollijaks Rita Annus, häältelugejaks Aivi 
Kabur. 
 
Poolt: 15; Vastu: 0; Erapooletuid: 0 
 
Otsus: valida koosoleku juhatajaks Margot Oder, protokollijaks Rita Annus, häältelugejaks Aivi Kabur. 
 

2.  Päevakorra kinnitamine 
 
Ettepanek kinnitada päevakord üldkoosoleku kutses toodud kujul. 
 
Poolt: 15; Vastu: 0; Erapooletuid: 0 
 
Otsus: Kinnitada päevakord üldkoosoleku kutses toodud kujul. 
 

3.  ETÜ juhatuse tegevusaruanne ja raamatupidamisaruanne  
 
Margit Välk tutvustab juhatuse tegevusaruannet ja raamatupidamisaruannet. Hoolimata raskest 
aastast (COVID) suutis ühing jätkata ajakirja väljaandmisega, toimusid ka näitused, sh augustis ka 
Balter Võitja näitus. Pikalt kestnud keeruliste aegade tõttu on 2021 aasta tulem negatiivne. Palgalisi 
töötajaid ühingul ei ole ja põhivara ei soetatud. 
 
Ettepanek võtta teadmiseks juhatuse tegevusaruanne ja raamatupidamisaruanne. 
 
Poolt: 15; Vastu: 0; Erapooletuid: 0 
 
Otsus: võtta teadmiseks juhatuse tegevusaruanne ja raamatpidamisaruanne. 
 

4.  Revisjonikomisjoni aruanne 
 



Mihhail Knut tutvustab revisjonikomisjoni aruannet. Revisjon tutvus raamatupidamise 
dokumentidega, näituse aruannetega ning olulisi leide ei esinenud. Revisjonikomisjon teeb 
ettepaneku vähendada kassa mahtu. Revisjonikomisjon teeb ettepaneku majandusaasta aruanne 
kinnitada.  
 
Ettepanek võtta teadmiseks revisjonikomisjoni aruanne. 
 
Poolt: 15; Vastu: 0; Erapooletuid: 0 
 
Otsus: võtta teadmiseks revisjonikomisjoni aruanne. 
 

5.  ETÜ majandusaasta aruande kinnitamine 
 
Margit Välk tutvustab majandusaasta aruannet. Ettepanek kinnitada majandusaasta aruanne. 
 
Poolt: 15; Vastu: 0; Erapooletuid: 0 
 
Otsus: kinnitada 2021. aasta majandusaasta aruanne 
 

6. Muud küsimused 
 
6.1. Uute terjeritõugude tunnustamisest. 
 
Muude küsimuste all tõstatati küsimus sellest, kuidas peaks toimima uute terjeritõugude 
tunnustamisel. Eesti Kennelliidu volinike 18.10.2021 koosolekul otsustati kinnitada toy foksterjeri 
tunnustamisavaldus tunnustamaks tõugu 3. rühma koerana alates 01.01.2022. EKL ei informeerinud 
sellest ETÜ-d ega küsitud ka ETÜ seisukohta, ehkki varasemalt on see nii toimunud. Arutelu käigus leiti 
üksmeelselt, et uute 3 rühma tõugude tunnustamisele peaks eelnema arutelu rühma esindava EKL 
liikmesorganisatsiooniga, so Eesti Terjeriühinguga. ETÜ on varasemalt oma üldkoosolekutel arutanud 
mitmeid taotlusi uute 3. rühma tõugude tunnustamiseks.  ETÜ eelmisel üldkoosolekul arutati näiteks 
biewer terjeri võimalikku tunnustamist https://terrier.ee/wp-
content/uploads/2017/04/yldkoosoleku-protokoll-11-06-2021.pdf kus leiti, et peamiselt seltsikoeraks 
aretatud tõug, isegi kui selle tõu eellane on terjer, peaks kuuluma pigem 9 rühma koosesisu, kuna 
terjerirühma uue tõu lisamise eeldus peaks olema terjeri kui töökoera aretus. Ka toy foksterjeri suhtes 
on ETÜle varasematel aastatel laekunud omanikelt/kasvatajatelt taotlusi, kuid taotlust ei ole saanud 
ETÜ ametlikult arutada esitatud dokumentatsiooni puudulikkuse tõttu. 
 
Otsus: volitada ETÜ juhatust pöörduma EKL poole ametliku avaldusega uute terjeritõugude 
tunnustamise küsimuses, sh märkida, et ETÜ peab hädavajalikuks ühingu seisukoha ärakuulamist 
selles protsessis. Informeerida EKLi ETÜ 2021 aastal toimunud üldkoosoleku otsusest biewer terjeri 
kohta. 
 
Poolt: 15; vastu 0; erapooletuid 0. 
 
6.2. Liikmetasu maksmisega seotud liikmelisuse küsimus. 
 
Juhatuse liikmed informeerisid, et paljudel juhtudel jätavad liikmed aastatasu maksmata, kuni 
mitmekordse meeldetuletuseni või kuni liige soovib osaleda ühingu erinäitusel. Arutelu käigus leiti, et 
pikajalise võlgnevuse korral on põhjendatud liikme välja arvamine ETÜ põhikirja punkti 3.4. kohaselt. 
 
6.3. Koolitused 

https://terrier.ee/wp-content/uploads/2017/04/yldkoosoleku-protokoll-11-06-2021.pdf
https://terrier.ee/wp-content/uploads/2017/04/yldkoosoleku-protokoll-11-06-2021.pdf


 
ETÜ soovis eelmisel aastal korraldada koolitust, kuid oli sunnitud huviliste puudumise tõttu selle ära 
jätma. Praeguse seisuga ei plaani juhatus uusi koolitusi enne kui olukord pandeemiaga seoses on 
normaliseerunud. 
 
6.4. Ajakiri „Meie terjerid“ 
 
Ajakirja peatoimetaja tutvustas plaane 2022 aastaks. Ajakirja väljaandmine jätkub samas rütmis 2x 
aastas. Endiselt ootame kaastöid ja ettepanekuid uuteks teemadeks.  
 

7. TOPTERJER 2021 autasustamine 
 
TOPTERJER 2021 tulemused on avaldatud https://terrier.ee/index.php/top-terjer/ 
Toimus võitjate autasustamine ja õnnitlemine. 
 
 
 
 
 
Allkirjastatud digitaalselt     Allkirjastatud digitaalselt 
Margot Oder       Rita Annus 
Koosoleku juhataja      Protokollija 


