EJRTÜ juhatuse ja aretustoimkonna koosoleku protokoll nr 03/2011
18. märtsil 2011. aastal, Tallinnas kell 18.00-19.45
Osalesid: Reelika Kattai, Anne Randväli, Katrin Ritso, Ülari Niinemägi, Kristina Grau,
Jüri Grigorjan, Riho Milva, Kristi Vaidla, Janne Orro
Päevakord:
1. Aretuseeskirjade uuendamine
2. Pesakondade akteerimine
3. Aretusisaste nimekiri
4. Muud küsimused

1. Aretuseeskirjade uuendamine – hiljemalt 01.06.2012 peab uuendatud

aretuseeskiri olema esitatud EKL’le. Enne aretuseeskirja esitamist EKL’le tuleb
see kinnitada EJRTÜ üldkoosolekul. Aretuseeskirja uuendamisel peab
lähtuma küsimusest, mida me aretusest tahame. Tahame aretusest:
võimalikult terveid koeri, võimalikult Russellikku iseloomu, töövõimelisi koeri.
Kristi: kas aretuseeskirja tuleks lisada kohustuslik PLL uuring?
PLL diagnoositakse geeniuuringuga, mida teostatakse Soomes ja USA’s.
Soomes esineb haigust väga vähe ja koeri on üsna hästi uuritud. Kui koera
mõlemal vanemal on negatiivne uuringu tulemus, siis järglasel pole tarvidust
uuringut läbi viia. Kuna Eestis on väga palju koeri Soome liinidega, ei näe
hetkel vajadust uuringu lisamiseks aretusnõuetesse.
Reelika: miks on aretuseeskirjades nõutud ainult näitusehinne “hea”?
Kristi: hinne “hea” laiendab geenibaasi st aretuses saab kasutada ka neid
koeri, kelle omanikud näitustel käijad ei ole ja saadud on ainult hinne “hea”.
Reelika: samas, kui aretuse eesmärk on terved, õigete tööomadustega ja
välimikult standardile vastavad koerad ning olles vaadanud näitustel koeri, kes
üle hinde “hea” ei saa, võiks nõutud näitusehinne ikka kõrgem olla.
Janne: oleneb, mis me aretuses eesmärgiks seame. Me ei tohiks ise endale
piiranguid tekitada, aga kui on vaieldavaid küsimusi, tuleb neid üldkoosolekul
arutada ning otsustada.
Janne: kas peaks läbi viima terviseküsitluse aretuseeskirjade statistika
saamiseks?
Terviseküsitluse peaks läbi viima ja nimeliselt, et saaks konkreetseid andmeid
konkreetsete koerte kohta. Küsitlust võiksid täita lisaks liikmetele ka
mitteliikmetest russelli omanikud.
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Anne: kas aretuseeskirja peaks panema info selle kohta, mida teha, kui soovin
teha mittevastavat pesakonda?
See informatsioon on EKL’i kodulehel olemas. Mida vähem inimesi teavad, et
on võimalik mittevastavat pesakonda teha, seda parem.
Reelika: jahikatse jääb ka edaspidi aretuseeskirjas soovituslikuks?
Kõik nõus, et praegu on veel vara see kohustuslikuks muuta.
2. Akteerimine – ei ole hetkel aktuaalne. Need kellel on probleeme kutsikate

kasvatamise tingimustega, ei kutsu akteerijat, kuna see on vabatahtlik.
3. Aretusisaste nimekiri

Kristi: Arutame aretusisaste nimekirja temaatika ka läbi.
Katrin: millest tuleb 3 pesakonda aastas piir? Varasemalt on olnud 4
pesakonda aastas.
Janne: 3 pesakonna piir tuleb sellest, et Eestis on nii vähe koeri. Nimekiri on
soovituslik. Minu meelest on isegi 3 pesakonda aastas liiga palju.
Anne: võiks isegi 2 pesakonda aastas panna piiriks.
Kristi: see nimekiri on selles mõttes ohtlik, et emase koera omanikud, kes ei
ole aretuse valdkonnas väga teadlikud, võivad hakata järjest kontakteeruma
nimekirja järgi, pööramata tähelepanu sellele, kas vastavad koerad sobivad
omavahel ning kas koerte vahel esineb sugulust.
Riho: see kui emase omanik valib sellest nimekirjast isase, on parem kui võtab
lihtsalt suvalise isasega ühendust ja teeb pesakonna. Kas aretusisaste
nimekiri tehakse avalikuks?
Janne: jah, see olekski nimekirja mõte.
Anne: avalik võiks olla ainult nimekiri, aga mitte omanike kontaktid.
Reelika: omanike kontaktid peaksid ka olema ikka. Kuna nimekiri on
vabatahtlik, siis inimene, kes end sinna lisab, tahab ikka kontaktid ka
avaldada.
Janne: kuidas soomlastel on?
Kristi: soomlastel on koos kontaktidega avalik. See peaks ka meil avalik info
olema.
Anne: samas see kontaktide ülespanek võiksi olla isase omanikule motivaator,
miks oma koera nimekirja lisada.
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Janne: ole mõtet juhatust selle infovahetusega ülekoormata.
Katrin: mina eelistan koos kontaktidega nimekirja.
Anne: aretustoimkond võiks koostada aretusisaste nimekirjas olevate koerte
omanikele infokirja, mida teha, kui nende koeraga soovitakse teha pesakonda.
Reelika: iga inimene, kes oma koera nimekirja lisab, võiks saada selle
infokirja.
Jüri: kas sellesse nimekirja tuleb kogu info koera kohta nagu turjakõrgus,
hambumus, karv jms?
Reelika: samad andmed, mis on ühingu kodulehel russellite all.
Kristi: kas Soomes on nimekirjas olevate isaste info all ka iseloomu
lühikirjeldus? Selle võiks lisada.
Jüri: urukatse ja verejälje eksami tulemused peaksid ka kirjas olema.
Punktid said kirja, mida keegi teeb. Sügisel peaks põhi valmis olema, mille
alusel edasi arutada. Kristi on Eestist eemal 5.-10. oktoober, Janne 12.-31.
oktoober, seega jääb kohtumine ja arutelu novembi I poolde.
4. Muud küsimused

Riho: Oleme uurinud Jüri Grigorjaniga verejälje koolituse läbiviimist. Praegu
on läbirääkimised toimunud Mart Maega ja Elmar Lurich’iga. On võimalik
korraldada kaks koolitust - üks Tallinna lähedal ja teine Lõuna-Eestis.
Kristi: Mae teeb verejälje eksameid, aga juhendamisel ta väga hea ei ole,
kuna ei õpeta koera, kuidas jälge ajada. Peaks lisaks uurima veel Takside
Tõuühingust koolitajate kohta.
Anne: Aretustoimkond võiks soovitada, keda võtta amtliku näituse
kohtunikuks.
Jüri: Matti Luoso Soomest hindas hästi Terjerite erinäitusel.
Janne: Mida arvatakse Svante Friskist?
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