ESTÜ Üldkoosolek
11.02.2007
Kohal: juhataja Aili Piirikivi, juhatuse liikmed: Margit Oja, Kersti Heinmäe, Katrin Oinitš,
Katrin Jõgi. Liikmed: Ello Pulk, Ene Ahas, Agnes Mägi , Hille Ije
Päevakord:
1.Sekretäri valimised
2.Aasta aruanne: juhataja Aili Piirikivi
Tulevikuplaanid
3.Juhatuse asendusliikmete valimine (3 liiget)
4.Revisjoni komisjoni valimine (2 liiget)
5.TÜ-le rahateenimise võimalustest
1. TÜ sekretäriks valiti Elo Odres ja tehti talle kohe ka ülesandeks koosoleku protokollimine.
2. Aastaaruanne. Esitas TÜ juhataja Aili Piirikivi.
ESTÜ asutamiskoosolek toimus 9. juuli 2006 Tallinnas.
7.08.2006 avati äriregistris MTÜ ESTÜ kohta tegistrikaart.Registrikood TÜ-l on 80239714.
Juhatusse kuuluvad Katrin Oinits`,Kersti Heinmäe,Katrin Jõgi,Margit Oja ja Aili Piirikivi.
TÜ juhatajaks valiti asutamiskoosolekul Aili Piirikivi ja juh.asetäitjaks Margit Oja.
Peale ärireg.-s kinnitust esitasin novembris avalduse EKL-le ESTÜ vastuvõtmiseks
kennelliidu liikmeks.
Kahjuks otsustas EKL oma 4.jaan. 2007 juhatuse koosolekul meie taotlust mitte rahuldada
tuues põhjuseks asjaolu,et põhikiri ei vastavat EKL nõuetele,kuna puudub viide EKL ja FCI
normatiivdokumentide tunnustamisele tõuühingu poolt.
Seoses sellega tuli hakata muutma TÜ põhikirja. Põhikirja täiendasime selles osas,mis EKL
meile ette kirjutas ning lisasime põhikirja ka ESTÜ varalise poole selgitused.
Uus põhikiri sai notaribüroos allkirjastatud 2. veebruaril ja hetkel ootame vastust äriregiistrist
kinnitamise kohta.Seejärel saame teha uue liikmeksastumise taotluse EKL-le.
Väga oleks vaja ,et EKL kinnitaks meie taotluse ära enne juunit,sest vastasel juhul ei ei saaks
me 2008 a korraldada erinäitust.
Augusti kuust aasta lõpuni on kulunud TÜ –s aeg peamiselt ühingu käivitamisega seotud
asjaajamistele ja uute liikmete värbamisele. Hetkel on TÜ liikmeid 11 isikut,kellest 4 on
soovinud astuda eluaegseteks liikmeteks,mille eest olen väga tänulik neile,sest see on aidanud
TÜ-l edasi minna rahaliste vahendite tekkimise tõttu.
Oleme valmis saanud TÜ logo ning templiga .
Valmimisel on tõuühingu koduleht,mis tuleb aadressile www.samojeed.ee ja mida toimetab
Margit Oja.
Tõuühingu e-posti aadressiks saab olema : info@samojeed.ee
Sügise lõpus kuulutasin välja tõuühingu liikmepileti kavandi konkursi,kuhu kahjuks ei tulnud
ühtegi pakkumist. Ise tegin oma nappide oskustega ühe üllitise ja kuna hetkel teisi pakkumisi
pole,peab ilmselt leppima selle ainsa variandiga. Hetkel ootan vastust liikmepileti trükkimise
hinnaküsimisele.
Rahalisest poolest ja TÜ tulevikuplaanidest:
Aasta lõpu seisuga oli TÜ rahaline seis kontojäägiga 1262 krooni.
Liikmemakse laekus 2006 a jooksul 7400 krooni (4x1550+6x200.-)

Mitmesuguseid tegevuskulusid oli kokku 6138.-krooni eest, millest lõviosa moodustas logo
tellimine(5310.-).Ülejäänud 828 krooni kulus TÜ asutamisel Notaritasudeks(118.-) ja
riigilõivuks(300.-), templi valmistamiseks (320.-) ning bürootarvete ostuks(lõõtsmapp TÜ
dokumentide hoidmiseks).
Nagu näha,on TÜ rahaline seis just mitte kõige roosilisem,kuna ühingu käivitamisega seotud
kulud on suured. See seab meie ette rida küsimusi,kuidas parandada TÜ rahalist seisu. Siit
annaks mõtlemisainet ka kõigile liikmetele ja kutsuks üles kasvatajaid tegema selgitustööd
kutsikaomanike seas,et nad meie TÜ-ga liituks.
Samuti on oodatud kõik sponsorite annetused,oleme oma toetajaid valmis reklaamima oma
kodulehel.
Sellel aastal tahaks alustada ka samojeediteemaliste harivate loengutega.Huvi on tuntud
karvahoolduse teemalisest loegust ,terviseprobleeme ja pärilikke haigusi käsitlevast ning
rakenditeemalistest loengutest. Viimast on küll plaanis minna kuulama-vaatama soome ühte
kennelisse,kus on kõik näitlikud võimalused olemas.
Samuti on plaan korraldada ühel nädalavahetusel TÜ suvepäevad.
Detsembri teises pooles külastasime juhatuse liikmete Kersti ja Katrin O.-ga Viimsis,
Kelvingi külas sündinud pesakonna kasvatajat,kes omab emast ja isast samojeedi ning
kelledelt on 2 aasta jooksul samast paaritusest sündinud juba 2 suurt pesakonda kutsikaid.On
ette näha,et samast paaritusest oleks neid tulemas veelgi.Meie käigu eesmärgiks oli selgitada
koerandusest suhteliselt võhikule koerte omanikule aretustöö põhitõdesid ja veenma
omanikku tegema oma koertele kõik vajalikud terviseuuringud ,et vältida haigete ja ühest ning
samast liinist kutsikate sündimise riski ning säilitada Eesti samojeedi aretuses korralik
aluspõhi. Loodame väga,et meie külastuse eesmärk annab ka tulemust.
.
Eesti samojeedide hetkeseisust ja näitusepoolest:
2006 a sündis eestis teadaolevalt 3 pesakonda kutsikaid.Välismaalt on sisse toodud ligi 10
koera.Hetke seisuga on EKL registris kirjas 76 koera,neist 37 isast ja 39 emast.
Siin nimekirjas on ka need koerad,kes on kahjuks meie seast juba lahkunud üle vikerkaare
silla ja neid on arvatavalt minuteada 3 - 2 emast ja 1 isane. Samuti on vähemalt 4 koera neist
müüdud ära välismaale. Samas on aga eestis elavaid samojeede,kes on sisse ostetud
välismaalt ja ei ole kantud EKL registrisse.Seega on täpset samojeedide arvu eestis raske
öelda,kuid läheneb see arv 80-le.
Meie kiituseks pean ütlema,et Eesti samojeedidest on viimaste aastatega saanud teistele
arvestatavad konkurendid välismaistel näitustel. Meil on eelmise aasta tulemustest ette
näidata Pilgrimage Snowballi Maailma Võitja 2006 näituselt emaste jun.klassi 2. koht,mis
on väga kõva tulemus. Yeti on olnud üliedukas noor samojeedineiu,samuti ka teised selle
pesakonna kutsikad. Perspektiivsetest noortest isastest tuleks veel ka ära märkida Talvituuli
Peter Pan.
Nemad on tänu oma tublidele ja hakkajatele näitusehuvilistele omanikele Eesti samojeedide
visiitkaardid. Lähiriikide näitustelt on tulnud meie koerad paljude näituste TP-ks ja saanud
häid kohti ka rühmas ja BIS-l.
Oleme kuulnud palju kiidusõnu Soome kasvatajatelt ning ka mujal välismaal-lätis,leedus
jne.Soomlased ütlevad,et meil on hetkel nii hea aretuspõhi ja paluvad seda liini hoolikalt ja
kindlakäeliselt hoida. Viimastel aastatel on mitmes meie kennelis sündinud väga häid
pesakondi kutsikaid,kelleldest paljud on juba Eesti junCH ja Est V CH-d ning ka mitmete
lähiriikide CH-d. Samuti oleme olnud usaldusväärsed koeraomanikud ja soomlased on
Eestisse hakanud müüma ka oma pesakondade parimaid pärleid.

Tõu tervisest:
Samojeedi koer on hetkel Eestis kindlalt kiiresti populaarsust koguv tõug ja nende arvukus
kasvab kiiresti. Seoses sellega plaanime ka lähiaastal hakata korraldama erinäitust ning
valima aasta kauneimat samojeedi koera.
Kindlasti on selles kõiges ka suur osa kasvatajatel,kes südamega oma aretustööd teevad ja
aretuses ainult terveid koeri kasutavad ning on tublid näitustel käijad.
Ei tohi küll kiidelda,kuid seni pole eestis sündinud kutsikatest minuteada tuvastatud
terviseuuringutel ühelgi pärilikke haigusi.Loodetavasti seda niipea ka ei juhtu.
Siinkohal panekski kõigile praegustele ja tulevastele kasvatajatele südamele,et nad kutsikaid
müües kirjutaksid ostu-müügi lepingusse sisse kohustuslikud terviseuuringud koerale. See
aitaks oluliselt vältida haigete liinide paljundamist.

3. Juhatuse asendusliikmete valimine (3 liiget).
Juhatuse asendusliikmeteks valiti Kristine Uspenski, Ello Pulk ja Hille Ije
4. Revisjoni komisjoni valimine (2 liiget).
Revisjonikomisjoni valiti Ene Ahas ja Agne Mägi.
5. TÜ-le rahateenimise võimalustest.
Otsustati propageerida tulevaste kutsikaomanike seas TÜ liikmeks astumist. Samuti arutada
oleks teretulnud sponsorid, kellele oleks vastutasuks võimalik pakkuda reklaampinda ühingu
kodulehel.
Otsustati kevadel kokku kutsuda juhatuse koosolek, et kerkinud küsimusi arutada
põhjalikumalt kitsamas ringis.

Protokollis:

Elo Odres

