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Eesti Setterite Klubi 

Registrinumber 80114634 

EE692200221010152769 Swedbank 

Koduleht: www.setter.ee 

 

ESK üldkoosoleku protokoll nr 1/2019    17. veebruar 2019 

 

Koht: Männiku Jalgpallikeskuse seminariruum (Võidu 16, Tallinn) 

Algus kell 13.10. Lõpp kell 15.15 
Kohal viibisid juhatuse liikmed Jane Faizullin, Liina Kümnik, Liisa Larm ja Kelli Talving. 

17.02.2019. a. seisuga on ESK-l 77 liiget. Üldkoosolekul oli koos kohalviibijate ja volitustega hääli kokku 

37.  

 

1. Koosoleku avamine (Kelli Talving) 

2. Ettepanek kinnitada koosoleku juhatajaks Kelli Talving 
Ettepanek kinnitatud 37 poolthäälega, vastuhääli pole. 

3. Ettepanek kinnitada koosoleku protokollijaks Liisa Larm ja häältelugejaks Jane Faizullin. 
Ettepanek kinnitatud 37 poolthäälega, vastuhääli pole. 

4. Kodukorra kinnitamine 
Ettepanek lülitada välja või panna hääletuks mobiiltelefonid ning lubada üheks sõnavõtuks aega 3 min. 

Kodukord kinnitatud 37 poolthäälega, vastuhääli pole. 

5. Päevakorra kinnitamine 
5.1. Koosoleku avamine 

5.2. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja kinnitamine 

5.3. Kodukorra kinnitamine 

5.4. Päevakorra kinnitamine 

5.5. 2018. a. tegevuse aruanne 

5.6. Revisjonikomisjoni 2018. a. ülevaade  

5.7. 2018. a. majandusaasta aruande ja bilansi kinnitamine 

5.8. 2019. a. tegevusplaan 

5.9. Revisjonikomisjoni volituste pikendamine 2 aastaks 

5.10. Aretusnõukogu ülevaade setterite terviseuuringust 

5.11. Iiri punaste setterite aretuseeskirja uuendamine ja aretuserinõuete kehtivuse pikendamise küsimus 

5.12. Liikmete tõstatatud küsimused 

Päevakord kinnitatud 37 poolthäälega, vastuhääli pole. 

6. 2018. a. tegevusaruanne (Liisa Larm) 

Liisa Larm esitas ülevaate 2018. a. toimunud üritustest. Lühikokkuvõte:  

● ESK üldkoosolek ja aasta parimate autasustamine Tallinnas 21.01.2018 

● Pügamiskoolitus Tallinnas, koolitaja Malin Persson, 09.02.2018 

● Iseseisvuspäeva tähistamine ja pildistamine, Leetse rand, Harjumaa 24.02.2018 

● Patricku päeva jalutuskäik Tallinnas 16.03.2018 

● Suvepäevamatk Nukitsamehe jälgedes, Mulgimaa 01.07.2018 

● Erinäitus Saue mõisas 19.08.2018 

● Tõuseminar (iiri punane setter) ja õpikoda Tabasalus, koolitaja Diane Stewart-Ritchie, 20.08.2018 

● Foto- ja rabamatkapäev Kolga mõisas ja Viru rabas, pildistas Jane Faizullin, 07.10.2018 

● Setterite tervisemonitooring, oktoober-detsember. 

● Saadeti 4 koera vereproovid Soome epilepsiauuringusse.  

● Infolevikanalid toimisid: koduleht ja Aasta parimate koerte jooksvad edetabelid, setterilist, 

Facebooki konto, Eesti setterirahva grupp, instagramikonto kasutajanimega estoniansettersclub.  

● Põhilised koostööpartnerid: Royal Canin Estonia, disainifirma Lumimari. Erinäituse sponsorid olid 

ka Kadi koertesalong (K9 tarbed), Estonia SPA (kinkekaardid), Mars Eesti (närimismaiused), Jane 

Faizullin (fotonurk). 

7. Revisjonikomisjoni ülevaade möödunud aastast ja 2018. majandusaasta kasumi aruande ja bilansi 

kinnitamine (Helis Manninen) 

MTÜ Eesti Setterite Klubi raamatupidamine on õiglaselt ja õigesti kajastanud klubi finantsolukorda. 

Komisjon ettepanekuid ei teinud, puudusi ei leitud. Revisjonikomisjoni akti vastuvõtmise poolt hääletab 

37 osalejat, vastuhääli pole. 
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Kohalviibijad saavad tutvuda bilansi väljatrükiga. Koosolek kinnitab 2018. a. bilansi 37 poolthäälega, 

vastuhääli pole. 

8. 2019. a tegevusplaan (Liina Kümnik) 

8.1.  2. juunil erinäitus, kohtunik David Bell Suurbritanniast, kennel Balintyne. Toimub Viimsi 

vabaõhumuuseumi territooriumil. Registreerimine avatakse märtsis.  

8.2.  Jalutuskäigud (23. veebruaril, Patricku päeva jalutuskäik 17. märtsil), üleskutse klubiliikmetele 

jalutuskäikudeks sobilike uute matkaradade leidmiseks. 

8.3.  Suvepäev, kevad- ja sügispäev, võimalusel korraldada teemalisi või ühildada koolitustega. 

8.4.  Osalemine tõuge tutvustavatel üritustel (Šoti klubi üritus Haapsalus jaanuaris, kutse osaleda Viru 

Folgil Käsmus augustis, kus on teemaks Iirimaa. Ülevaade kohtumisest korraldaja Peep Veedlaga).  

8.5.  Jahikoolitus. 

8.6.  Üritus „Save our Gordon setters“ – plaanis saata toetusavaldus fotokollaazhina Eestis elavatest 

Gordoni setteritest 19.mail toimuvale Shotimaal korraldatavale Gordoni settereid tutvustavale ja 

nende populariseerimise üritusele. Teostuse eest vastutab Liisa Larm.  

8.7.  Ranno Viitmaa epilepsialoeng setteritele sügisel, üritust korraldama end pakkunud Siret Piigli ja 

Enely Jääger 

9. Revisjonikomisjoni volituste pikendamine 2 aastaks. Ettepanek jätkata samas koosseisus: Kaire 

Kuusik ja Helis Manninen. Ettepanek kinnitatud 37 poolthäälega, vastuhääli 0. 

10. Aretusnõukogu ülevaade setterite terviseuuringust. Siret Piigli. Ettekanne. Lisa 1 

11. Enely Jäägeri ettekanne epilepsiast setteritel Ettekanne. Lisa 2 

11.1. Iiri punaste setterite aretuseeskiri ja erinõuete kehtivuse pikendamine.  

Aretusnõukogu soovitus uute erinõute sõnastuseks: 

Koera kasutamiseks aretuses peab tema puusaliigeste düsplaasiauuringu tulemus olema A, B või C; 

C-puusadega koera võib eriloa alusel paaritada ainult A- või B-puusadega koeraga. Puusauuringu 

tulemus peab olema kehtiv paaritushetkel. 

Eriloa taotlus düsplaasiauuringu C-tulemusega koerte omavahel paaritamiseks esitada esmalt Eesti 

Setterite Klubile (Eesti Kennelliidu Tõuraamatu Määrus punkt 8). Taotluse vaatab üle Eesti Setterite 

Klubi aretusnõukogu koos klubi juhatusega. Vastuolude tekkimisel pöördutakse Eesti Kennelliidu 

usaldusarstide poole, kes annab omapoolse hinnangu. Lisahinnangu saamiseks tehtud kulutused 

kantakse järgnevalt: omanik 50%, Eesti Setterite Klubi 50%. 

PRA-rcd4 uuringu teostamine on kohustuslik*. Testi tulemus peab olema kehtiv paaritus-hetkel. 

Üks plaanitava pesakonna vanematest peab alati olema uuringu tulemusega terve/puhas. * geenitesti 

ei pea teostama juhul, kui mõlemad koera vanemad on geneetiliselt testitud tulemusega terve/puhas 

(esitada uuringu sertifikaat).   

 

Ulvi Männama viitas kirjale, mille saatis üldkoosolekule eelnevalt, küsimusega, milleks ja kellele 

näeb klubi vajadust kehtestada aretuserinõudeid. Üldkoosoleku osalejad olid üldiselt pigem seda 

meelt, et erinõudeid kehtestades säilitame setteriaretuse hetkekvaliteeti ning et erinõuete 

kehtestamisega paberiteta pesakondade tootmiseprobleemi tekkimine on vähetõenäoline. Iiri 

punaste setterite aretuseeskiri ja erinõuete kehtivuse pikendamine lükati edasi, kuna üldkoosoleku 

toimumise ajaks ei olnud kumbki dokument lõpuni valmis.  

12. Liikmete tõstatatud küsimused/ettepanekud. 
12.1. Klaire Niiluselt üleskutse osaleda rahvaüritustel setteritega tõugude tutvustamise eesmärgil, 

toob näiteks aktiivsetele omanikele sobiva Dryland Estonia poolt korraldatavatel cani-crossi 

üritustel osalemise.  

12.2. Kätlin Kaldoja avaldas huvi sel aastal inglise ja/või Gordoni setterite tõuseminaride vastu 

ning pakub end ka inglise setteri teemalise seminari korraldajaks.   

12.3. Helis Manninen tegi ettepaneku koostada avalik PRA-geenitesti tulemuste tabel paralleelselt 

puusadüsplaasia uuringu tulemuste tabeliga.  

12.4. Ulvi Männama tegi ettepaneku kodulehel koerakasvatamise alase põhiteabe (karvahooldus, 

toitmine, tervis, liikumisvajadus jne) uuendamiseks, et värsketel kutsikaomanikel oleks parem 

vastavat infot leida. Kätlin Kaldoja lisas, et võiks ka korraldada nende teemade alaseid teabepäevi.  

 

Juhataja Kelli Talving …………………………… 

 

Protokollija Liisa Larm ……………………….... 


