Eesti Tõugu Hobuse Kasvatajate ja Aretajate Selts
laiendatud juhtuse koosoleku protokoll nr 1
19.veebruar 2015 Tallinnas, algus 15.00
Koosolekust võtsid osa juhtuse liikmed: Madis Noor, Helin Kurisoo, Anu Matsoo, Aarne
Lember
Liikmed: Martin Kivisoo, Ingrid Randlaht, Priidu Tikk, Maarit Mürk, Key Kunman, Maario
Laas, Anne-Mai Sutt
Päevakord:
1.Seltsi nimi.
Vajadus muuta või mitte. Alternatiiv kasutada turunduses brändinime.
2.Programmi muudatused.
Sisse vaja viia mõned täpsustused VTA poolt (A.Matsoo).
Ettepanekud JK läbiviimise ja formaadi korrastamise osas. (I.Randlaht)
3. Teenuste nimekiri ja hinnakiri (H.Kurisoo)
4. EHL -ga liitumine ja esindaja valimine (M.Laas)
5. Seltsi LOGO
6.Tõuraamatu numeratsioon ja hobusepass (A.Matsoo)
7. Koostööprojekt EHS-iga (A.Matsoo)
8. Üldkoosoleku korraldamine ja päevakorra kinnitamine.
9. Avaldused, kohalalgatatud küsimused

Koosoleku juhtaja: Anu Matsoo
Koosoleku protokollija: Maarit Mürk
Tehakse ettepanek koosoleku päevakorra muutumiseks. Alustada päevakorra punktidest 5.
ja 3.
1. Seltsi LOGO
Vaadatati läbi esitatud kavandid. Toodi veel välja mõned ideed millest võiks lähtuda.
Leiti et logos võiks olla: rahvuslikud sümbolid, etno-stiilis ja hobune kujutatud
liikumises.
Otsus: Logo veel välja ei valitud, kolme ideega alustatakse tööd. Ingrid saadab
lähteinfo edasi logo joonistajatele.
2. Teenuste nimekiri ja hinnakiri
Liikmetele saadeti hinnakiri enne koosolekut tutvumiseks. Helin Kurisoo tutvustas
ETHKAS uut teenuste hinnakirja ja võrdles seda teiste seltside hinnakirjadega. Arutati
milliseks kujundada hinnad, et soodustada mõttekaaslastel liikmeks astumist ja hoida
oma liikmeid.
Otsus: Viia sisse täpsustused ja koostada lõplik teenuste hinnakiri. Hinnakiri läheb
üldkoosolekule kinnitamiseks.

3. Seltsi nimi.
Leiti et esialgu ei hakata seltsi nime muutma, kuna muutmisega kaasneks palju tööd.
Suupärasema lühendina pakuti välja EHKAS. Mõistlikumaks peeti kasutusele võtta
paralleelselt turundamise jaoks vajalik kauba-/brändinimi. Arutati ka erinevaid
brändi nime varjante.
Otsus: Seltsi nime pole vajadust muuta. Brändinime suhtes veel otsust ei tehtud,
vaid võetakse arutluse alla turundusplaani koostamisel.
4. Programmi muudatused ja JK.
Anu Matsoo poolt tehtud programmi muudatuse ettepanekud olid liikmetele enne
koosolekut edastatud ja nende kohta vastulauseid ei tulnud.
Ingrid Randlaht tutvustas teiste põliste ja säilitatavate hobuste aretusprogramme ja
nende korraldatavaid jõudluskatseid.
H.Kurisoo poolt lisaettepanekud aretusprogrammi muudatusteks (lisa 1)
Arutati 2015 . aasta JK läbiviimise korraldamist.
Otsus: Programmi parandused sisse viia.
Luua jõudluskontrolli alternatiivsete meetmete väljatöötamiseks töörühm, mille
eestvedajaks määrata Ingrid Randlaht. Uurida norrakate pingetabelit soovitatava
paaridevaliku kohta.
Määrata seltsi liikmetele hobuste JK ettevalmistamise eest tasu 15€ (maksustatakse
vastavalt Eesti maksuseadusele) hobuse kohta.
5. Tõuraamatu numeratsioon ja hobusepass.
A.Matsoo andis ülevaate hobusepassidest ja hindadest ning alternatiividest passi
kujundamisel. Arutleti registri numeratsiooni ja tõutähise üle.
Tehti ettepanek teostada sugutäkkudel enne litsentseerimist tervisekontroll. TR-s
võiksid kajastuda hobuste haigused nagu näiteks emfüseem, laminiit, song.
P.Tikk – vajadus luua spermapank täkkudest, kellel puudub Miira 3097E veresus
(Laasik, Laaser, Tommi, Rallik, Ex)
Otsus: Küsida hinnapakkumisi erinevate passikaante kohta.
H.Kurisoo ja P.Tikk loovad töörühma säilitatava ja haruldasema põlvnemisega
hobuste andmete otsimiseks ja analüüsimiseks.
6. Koostööprojekt EHS-iga.
Liikmetele saadeti koostööprojekt enne koosolekut tutvumiseks. Kõik punktid vaadati
läbi ja täpsustati.
Otsus: M.Laas koostab projektist koostöölepingu.
7. Eesti Hobumajanduse Liiduga (EHL) liitumine ja esindaja määramine.
Liikmetele saadeti EHL-i põhikiri enne koosolekut tutvumiseks. Maario Laas tutvustas
EHL-i asutamise tagamaad ja asutajaid. EHL-i juhatusse kandidaatide esitamine.
Maario Laas - andis nõusoleku enda määramiseks EHL juhatuse liikmeks.
Otsus: Liituda EHL-iga. Esitada EHKAS-e liitumisavaldus EHL-i juhatusele.
Määrata EHL-i juhatusse EHKAS-e esindajana Maario Laas – 4 poolt häält.

8. Üldkoosoleku korraldamine ja päevakorra kinnitamine.
Üldkoosolek peeti vajalikuks korraldada märtsikuu lõpus Raplas või Türil.
Päevakorrapunktid
 programmide kinnitamine,
 juhatuse liikme ja esimehe valimine,
 revisjonikomisjoni valimine,
 hinnakirja kinnitamine,
 eelarve kinnitamine,
 seltsi tegevus 2015. aastal, rahastamine, ametikohtade loomise vajadus,
 2015 aasta jõudluskontroll, hindamiskomisjon
 hobuste ületoomine, TR kanded, paralleeltõuraamatu olemus
Otsus: Leida vajalikud ruumid, juhatusel koostada lõplik päevakord, kinnitada see ekirja teel ning seltsi liikmetele saata kutsed vähemalt 2 nädalat enne koosolekut.
9. Avaldused, kohalalgatatud küsimused
 A.Lemberi avaldus
 Varssade arvele võtmine. Arutleti ja leiti, et kiibistamisega koos tuleks teha ka
varsa identifitseerimine. Saata veterinaaridele koostööpakkumise kiri. Paluda
veterinaaridel täku ruunamisel teha hobusepassi ka sellekohane märge.
 ESHKS ettepanekud PM-ile. Tutvuti ettepanekutega JK osas. Arutati milliseid
ettepanekud võiks esitada JK läbiviimiseks Põllumajandusministeeriumile.
Otsus: Vajalik on teha PM-ile omapoolne ettepanek. Eesti hobune on
mitmekülgne hobune ja seetõttu ei saa kõiki EH-id spordis katsetada. Seega
peame vajalikuks 2-6 aastaseid hobuseid katsetada ka käekõrval, luues
samaaegselt mitmekesisemaid JK meetodeid.
 O.Saveli e-kiri. Otsus: saata ajakirjale „Tõuloomakasvatus“ artikkel ja pildid.
Seltsi pressiteated kooskõlastada alati juhatusega.
 Koduleht- üldinfo, programmid, täkud, müük, videod, jne. Vajalik tihe
infovajadus liikmetega, info sündinud varssade kohta samuti kasvatajatele
huvipakkuvate noorte täkkude kohta. Vajalik kiiresti tegutseda. Rääkida
kodulehe loomisest Margit Martiniga.
Koosolek lõppes 19.30
Koosoleku juhataja
Anu Matsoo
Protokoll on digitaalselt allkirjastatud

Koosoleku protokollija
Maarit Mürk

Lisa 1

Helin Kurisoo ettepanekud ja selgitused aretusprogrammi muudatuste kohta
1. Peatõuraamatu märad - et asi oleks selgem ja üheselt mõistetav, siis sõnastaks märade punkti
·
kes on hinnatud vastavalt jõudluskontrolli läbiviimise eeskirjadele ja saanud hindamisel
hinnatavate tunnuste osas vähemalt “7” punkti asendaks
"kes on hinnatud vastavalt jõudluskontrolli läbiviimise eeskirjadele ja saanud hindamisel
hinnatavate tunnuste osas keskmise hindevähemalt "7" punkti, kusjuures ükski hinne ei tohi
olla alla "6" punkti."
Keskmist hinnet kasutavad ka teised hobuste tõuraamatud väljaspool EHS-i.
2. Peatõuraamatu täkud analoogselt
·
täkk peab läbima jõudluskontrolli vastavalt jõudluskontrolli läbiviimise eeskirjadele ning
vastama tunnustamiseks vajalikele nõuetele ja saama hindamisel hinnatavate tunnuste osas
vähemalt “7” punkti, samas peavad punktid tüübi eest olema vähemalt ”8” asendaks
”täkk peab läbima jõudluskontrolli vastavalt jõudluskontrolli läbiviimise eeskirjadele ning vastama
tunnustamiseks vajalikele nõuetele ja saama hindamisel hinnatavate tunnuste osas keskmise
hinde vähemalt “7” punkti, kusjuures ükski hinne ei tohi olla alla ”6” punkti ja punktid tüübi eest
peavad olema vähemalt ”8”.”
3. Eliittäkk – Kuna ka täku väärtus on eelkõige tema heade omaduste järglastele edasi andmises, siis
võiks ka täkkude eliitstaatuse siduda järglastega.
·

saavutanud jõudluskontrollil väga head tulemused asendaks

” ise ja/või on vähemalt kolm tema järglast saavutanud väga head jõudluskontrolli tulemused”
(sama mis eliitmäradel)
Ka võiks lisada nii eliittäkule kui märalelisapunktina
”Kui vähemalt ... tema täkkjärglast on saanud tunnustuse.” märadel võiks see arv väiksem olla kui
täkkudel. Milline see arv olla võiks, on mõtlemise koht. Mina pakuks täkkudele 4 märadele 2, kuna
täku järglaste arv elu jooksul on kordi suurem, kui märal.
Näiteks sel juhul tunnustatud täkkude alusel oleksid näiteks eliitmära Andra ja eliittäkk Aku.
4. Täkkude tõuraamat –
Täkkude tõuraamatusse kantakse sugulises kasutuses olevad, vähemalt kolmeaastased, aretuses
tunnustamata täkud, kelle ema ja isa on kantud peatõuraamatusse või tõuraamatusse. Täku
põlvnemine peab olema kontrollitud geneetilise ekspertiisiga. Seisuga 01.01.2012 vanemate kui 10aastaste täkkude puhul lubatakse, et täkk on geneetiliselt identifitseeritud.
Kuhu selle sõnastuse alusel läheks tunnustatud täkk Raps, kelle isa ei ole peatõuraamatu täkk ja
peatõuraamatusse ta ei sobi?

