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Hea lugeja!
Helen Tonkson,
Eesti Kennelliidu volinike 
koosoleku juhataja

Kätte on jõudnud esimene sügiskuu, seljataha on jäänud 
kiire suvehooaeg. Taas kord hoiad käes sisukat ajakirja 
Koer numbrit, kust leiad lugemist nii kodusest kui ka 
kaugemast koerandusmaailmast. 
Septembri lõpus saime kaasa elada Soomes Turus 
toimunud agility maailmameistrivõistlustele ja seal 
edukalt esinenud Eesti võistkonnale. Marta Miili ja Jay 
koostöö päädis poodiumil, seekord hõbemedali väärilisel 
kohal. Kõik tulemuse kirja saanud Eesti meeskonna 
liikmed olid tublilt esikahekümnes. Tänu kõigile selle 
adrenaliinirohke elamuse eest! Tublid olite!
25. Agility MM toimub 2020. aastal Tallinnas. Piletid 
sellele vahvale üritusele leiad juba eelmüügist. Kutsun 
üles kõiki liikmeid lööma vabatahtlikuna kaasa agility 
MM-i korraldusmeeskonnas.
Kindlasti mäletame veel 2018. aastat kui Eesti Vabariigi 
100. sünnipäeva aastat, kus augustikuu „Balti võitja“ 

näituse ajal sai teoks EKL-i aastakümnete pikkune 
soov viia meie ainuke koeratõug FCI tunnustamiseni. 
Ülevaatusel osales toona 100 eesti hagijat, tehes 
sellega ainulaadse ja väärika sünnipäevakingituse 
Eesti Vabariigile. 4. septembril 2019 sai eesti hagijas 
FCI poolt eeltunnustatud tõuks ja kannab nüüdsest 
standardinumbrit 366. Eesti hagija teema sai ka rohket 
positiivset meediakajastust, tuues pildile nii Eesti 
Kennelliidu organisatsioonina kui ka meie oma koeratõu. 
EKL-i volinikud otsustasid augustikuu koosolekul 
minna edasi mõttega kodanikualgatuse korras algatada 
eesti hagija kuju Tallinna linnaruumi paigutamine. 
Rahvusliku tõu kuju saab linnas kindlasti tähelepanu 
ning tutvustab ka meie organisatsiooni laiemale 
kogukonnale. 
Selliste positiivsete mõtetega seekord lõpetan.
Värvikirevat sügist!
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Möödunud nädalavahetusel toimunud agility maailmameistri-
võistlused olid eestlastele edukad.
Mini-koerte individuaalarvestuses osales 85 koera ja nende 
seas võitis Marta Miil oma koeraga Jay hõbemedali ning Keida 
Raamat saavutas koeraga My 6. koha.
Midi-koerte individuaalarvestuses osales 81 koera. Parima 
eestlasena jäi Kaisa Tsäro Lizziga napilt poodiumilt välja, 
saavutades 4. koha. Kaisa osales kahe koeraga. saavutades Ziraga 
19. koha. Natali Happonen ja Essie jooksid ennast 16. kohale.
Maksi suurusrühmas osalenud 134 koera seas sai Marje Piiroja 
Dintsuga 19. koha. Maksikoerte meeskond koosseisus Marge 
Mitt, Marje Piiroja, Reet Volt ja Saara Vällik võitis osalenud 32 
meeskonna seas 6. koha. 
Üksikasjalikumad tulemused on leitavad MM-i kodulehelt 
http://results.awc2019.fi/awc2019/index.php

Kohapeal oli esindatud ka infoboks Eestist, kus toimus agility 
MM 2020 eeltutvustus. Boksist sai osta pileteid ning maitsta 
ürituse logoga kommi. Samuti toimus EKL-i ja Galicani vaheline 
sponsorlepingu allkirjastamine. Galican on rahvusvaheliselt 
väga tunnustatud agility takistuste tootja. Lepingu tulemusena 
on 2020 agility maailmameistrivõistlustel kasutusel Galican 
takistused ja ajavõtusüsteem. / I. Tirmaste.

Eestile edukas agility MM 2019
Tekst Piret Reinsalu 
Foto Alvar Ristikivi Photography
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Sotsiaalmeedia on tänapäeval koerakasvataja jaoks üks 
ütlemata tore koht – imelihtne on jälgida oma tõus toimuvat, 
suhelda kutsikaomanikega ja koerandusinfo tulv on meeletu. 
Samas toob sotsiaalmeedia meile kätte ka elu varjupooli 
ning olen korduvalt näinud inimeste hõikeid, et enam ei 
jõua igasuguseid kolevideoid vaadata. Aga kust jookseb 
piir kolepildi ja mitte nii kolepildi vahel? Kui mul paluti 
kirjutada koerte heaolust ja raamatu mahtu ei võimaldatud, 
otsustasin välja tuua mõne teema, mis on sotsiaalmeediast 
läbi käinud ja mind korduvalt mõtlema pannud.
Selleks, et piiritleda loomade heaolu minimaalsed nõuded, 
kasutatakse rahvusvaheliselt viie vabaduse mõistet:
1. Olla vaba janust ja näljast. 
2. Olla vaba ebamugavustest.
3. Olla vaba valust, vigastustest ja haigustest. 
4. Olla vaba käituma loomuomaselt.
5. Olla vaba hirmust ja kannatustest.

Esimene vabadus – olla vaba janust ja näljast – peaks ju 
olema üheselt mõistetav ja seda ongi vast kõige lihtsam 
hinnata. 
Samas peaks siinkohal rõhutama ka liigiomast söötmist. 
Kas koer on karnivoor (lihatoiduline) või omnivoor 
(kõigetoiduline)? See on teema, mille üle koerainimesed 
mitte ainult ei vaidle, vaid kaklevad! Vastuse annab teadus 
ja see on tegelikult lihtne – koer on nii geneetiliselt kui ka 
füsioloogiliselt omnivoor. Jah, ta saab hakkama ka ainult 
loomset toitu süües, kuid liigiomane on midagi muud. 
Rohkem hirmutav on järjest laiemalt leviv trend pidada koeri 
taimetoitlastena ning seda ka Eestis! On omanikke, kes ise 
ei tarbi loomset toitu ja välistavad selle ka oma loomade 
menüüst. Lühiajaliselt ei juhtu koeraga näiliselt midagi ja 

Mida tähendab 
koera heaolu? 
Tiia Ariko  
foto Hedi Peterson
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omanikul ongi võimalik kiita, kuidas kõik on võimalik. Ei ole... 
On uuritud ka veganlike koeratoitude koostist ( jah, need on 
täitsa olemas!) ning leitud, et mitte alati ei ole neis näiteks 
mikroobset päritolu ja kunstlikult lisatud asendamatute 
aminohapete sisaldus koera jaoks piisav. Internet on 
igasugust koerte söötmist puudutavat infot täis. Samas kui 
propageeritakse koerte söötmist liigile mittesobival viisil, 
kas me peaksime reageerima? 
Milline on koera optimaalne kehakonditsioon? Millal on 
koer paks? Kui ma vaatan oma koera, siis minu jaoks on 
ta hetkel natuke paks (see juhtus täitsa kogemata!), meie 
agility-treeneri jaoks on ta väga paks ja minu isa arvates 
näeb ta täiesti nälginud välja!  Tegelikult on see suur 
probleem, et me oleme harjunud nägema ülekaalulisi koeri ja 
see on muutunud normaalsuseks. Heas konditsioonis koera 
omanikule võidakse tänaval isegi halvasti öelda! Samuti ei 
tohi unustada, et kõhn ei tähenda alati head konditsiooni 
– „lihas, kus on su koera lihas” tahaks hüüda liigagi sageli. 
Koeral on õigus olla vaba ebamugavustest, koeral on õigus 
olla heas füüsilises vormis. Nüüd kerige näoraamatut ja 
vaadake pilte... Muuhulgas vaadake ka näitusepilte.
Valu, vigastused ja haigused... Tundub lihtne, kuid nad ju ei 
räägi! Mulle tuli trenni inimene lonkava koeraga ja väitis, et 
ta koeral ei ole valus. Jah, füsioloogiline longe on võimalik, 
kuid see on teine teema. Koerad ei lonka selle pärast, et 
neile lihtsalt meeldib nii kõndida! Me peame nende signaale 
õigesti tõlgendama. Kas koertel on peavalud? Millal on 
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Tegelikult on see suur probleem, 
et me oleme harjunud nägema üle-
kaalulisi koeri ja see on muutunud 
normaalsuseks. 
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koeral nii halb, et ta enam ei jõua ja ei taha? Millal on 
õige aeg eutanaasiaks – kas ma hoian koera elus enda või 
koera pärast? Väga palju väga raskeid küsimusi! 
Lisaks veel üks suur ja raske teema – raha! Koerapidamine 
on luksus ja väga kallis hobi ning sellega peab juba 
kutsikat võttes arvestama. Samas juhtuvad õnnetused 
hetkega ja just sel ajal võib olla rahakotis tühjus. Kas 
ravida või tõsta käed üles ja otsustada eutanaasia kasuks? 
Liigagi sagedaseks on muutunud loomade ravirahaks 
annetuste küsimised. Kui läbipaistvad sellised aktsioonid 
tegelikult on ja kas sellise diagnoosiga loom tahab 
tegelikult elada? Liinibussis ütles kaasreisija telefoni 
lause, mis oli minu jaoks võigas: „Veel ei pane magama, 
raha tuleb hästi sisse...” Ma ei tea looma, inimest ega 
juhtumit, kuid lause oli kohutav. Loomulikult ma aitan, kui 
abi läheb õigesse kohta ja sellest on päriselt kasu! Aga 
kelle vastutus on tegelikult võtta vastutus?
Kas ma lähen suure traumariskiga trenni ja võistlema 
selle pärast, et mina tahan, või selle pärast, et koer 
tahab? Spordis on kuumaks teemaks ka dopingureeglid. 
Loomulikult ütlevad kõik, et doping peab olema välistatud. 
Aga kui sportlane on treeninud aastaid ja saab võimaluse 
minna suurvõistlusele. Kolm nädalat enne suursündmust 
astub koer õnnetult klaasikillule ja saab haava, mis vajab 
ühte õmblust ja valuvaigisteid. Valuvaigistite kasutamise 
järel oleks võistluskeeld kuu aega. Kas õmmelda ja 
kasutada valuvaigisteid, välistades sellega võistlemise, 

või hooldada haava hoolikalt, lasta koeral longata ja 
võistelda? Mida sina teeks? 
Vabadus loomuomasele käitumisele – milline on koera 
loomuomane käitumine?! 
Ra üritab mind hetkel veenda, et ta täiesti loomuomaselt 
keriks end minu kõrvale diivanile kerra... Jätaks käitumise 
teema tulevikuks, sest see on tegelikult valdkond, mida 
osatakse kõige halvemini hinnata ja kus on kõige rohkem 
probleeme.
Hirm! Räägiks hirmust natuke teise nurga alt. 
Reserveeritus, ebakindlus, hirm, patoloogiline hirm – 
oskaks kõik kasvatajad neid eristada ja meil oleks palju 
vähem probleemkoeri! Kahjuks on meie tänavatel liiga 
palju argu koeri ja enamasti on tegemist kaasasündinud 
probleemiga. See ei tähenda, et peaksime sellega kui 
paratamatusega leppima. Neid koeri peab aitama, neil on 
õigus elada ilma hirmuta! Mõnikord vajab koer kodu, mis 
asub keskkonnas, kus koer tuleb toime. Mõnikord vajab 
koer toimetulekuks ravimite abi. Mõnikord on humaansem 
lasta sellistel koertel minna sinna, kus hirmu enam ei 
ole. Kui käitumiskonsultatsioonile tullakse tõukoeraga, 
kelle mõlemad vanemad olid arad (kuid üliilusad!), siis 
tahaks nutta. Aga kas me paneme sellise kasvataja 
samale pulgale nende inimestega, kellelt äravõetud 
koerte pilte me näha ei suuda? Loomulikult ei saa iga 
käitumisprobleemiga koera puhul süüdistada kasvatajat, 
kuid iseloom kipub olema valdkond, milles aretusvalikute 
tegemisel kompromisse tehakse.
Ma meelega esitasin palju küsimusi ja andsin vähe 
vastuseid. Loomade heaoluga kipubki nii olema, et 
üheseid vastuseid ei ole ega saagi olla. Me peamegi iga 
kord küsima – kas sellel konkreetselt loomal ongi 
KÕIK hästi? 
Võtan nüüd oma koera ja lähen üritan tema loomuomast 
liikumisvajadust rahuldada. Tean juba ette, et see on 
võimatu...

 fotod loo juurde Pixabay
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Loomade heaolu – 
kultuurist ja ajaloost
Marika Proover
kennel HellHunt 
Alaska Malamuutide Liidu juhatuse ja asutajaliige
BA & MA praktilises filosoofias, Tartu Ülikool
doktorant & nooremteadur, Tallinn Tehnikaülikool

Heaolu tundub esmapilgul olevat lihtne ja üheselt 
mõistetav termin, mida kasutame iga päev ja eeldame, 
et saame sellest kõik ühtemoodi aru. Looma heaolu on 
ju tagatud, kui loomal on hea olla? Kui räägime koertest, 
siis eeldame, et koeral on piisavalt toitu, jooki, liikumist 
värskes õhus, kõrva tagant sügamist, vajaduse korral 
ravi ning üldiselt tore ja mõnus äraolemine. Kuid heaolu 
saab vaadelda eri nurkade alt, lähtudes bioloogilistest 
funktsioonidest (kas loom on füüsiliselt terve), 
emotsioonidest (kas loom tunneb ennast hästi) või 
loomupõhisusest (kas loom saab käituda vastavalt oma 
loomule), ning jõuda sarnastele või ka täiesti erinevatele 
järeldustele looma seisundi kohta. 
Nii peavad tootjad, veterinaarid, avalikkus ja 
loomakaitsjad loomade heaolust rääkides tähtsaks 
tihtipeale erinevaid asjaolusid ja jõuavad heaolu 
hindamisel seetõttu erinevate tulemusteni.
Loomade heaolu mõiste on tegelikult keeruline ja 
väärtuskoormatud kontseptsioon, mida kasutatakse 
kõikvõimalike loomade puhul. Mõiste kasutamise eesmärk 
on kirjeldada looma elukvaliteeti nii, nagu loom seda ise 
tajub. Samas ei ole meil võimalik koera ega mõne teise 
looma käest küsida, kuidas talle olemine tundub. Heaolu 
hindamisel saadav tulemus võib seega olulisel määral 
sõltuda sellest, milliseid fakte võetakse arvesse selle 
määramisel. Viimane oleneb paratamatult sellest, mida 
inimene parasjagu oluliseks peab. 
Kui räägime asjadest, mis konkreetse olendi heaolu 
mõjutavad, siis saame need rühmitada kolme laiemasse 
kategooriasse: geneetika (ehk millised loomad ise on), 
keskkond (kuidas loomi peetakse ja koheldakse) ja kultuur 
(arusaamad selle kohta, kuidas on sobilik loomi pidada ja 
kohelda). Loomade heaolu mõjutavate faktorite kolmetine 
jaotus on mõnevõrra kunstlik, kuna päriselus on need kõik 

omavahel seotud ega pruugi olla üksteisest eraldatavad. 
Kuid see aitab selgemini mõista, kuidas on võimalik 
looma heaolu parandada. 
Väga harva on loomade heaolu mõiste kasutamise 
eesmärk mõõta üldist heaolu – pigem on selleks 
parandada, kindlaks teha, lahendada ja ära hoida 
probleeme, mis mõjuvad halvasti loomade elukvaliteedile. 
Selles kirjatükis keskendun kultuuriaspektile, mis 
hõlmab peale avaliku arvamuse seadusi, reegleid, 
poliitikat, kombeid jne. Mõtlemisele loomadest ja nende 
kohtlemisele on avaldanud mõju nii religioon, filosoofia, 
poliitilised liikumised, traditsioonid kui ka isiklikud 
kogemused. Kultuur mõjutab ka loomade heaolu mõiste 
definitsiooni ja selle kasutamist ning seeläbi probleemi 
tajumist ja selle lahendamist.
Esimesi ja mõnevõrra eraldiseisvaid käsitlusi loomade 
kohtlemisest võib leida nii antiikaja mõtlejate juures kui 
ka idamaises mõtteloos. Samas süsteemselt on loomade 
ja nende heaolu järele päritud väga lühikest aega. 

Heaolu mõiste kasutamise eesmärk 
on kirjeldada looma elukvaliteeti nii, 
nagu loom seda ise tajub. Samas 
ei ole meil võimalik koera ega mõne 
teise looma käest küsida, 
kuidas talle olemine tundub. 

Anubise kuju, Vatikani muuseum. Foto Pixabay.
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Suurema osa ajaloost käsitleti inimeste suhet loomadega 
religiooni või mütoloogia kaudu, luues nõnda loomade 
kohtlemise aktsepteeritavaid norme, mis ei olnud 
niivõrd seotud loomade eneste vajadustega, kuivõrd 
inimese arusaamaga oma kohast selles maailmas. Nii 
on tõlgendatud piibli traditsiooni kohaselt inimest kui 
loomade valitsejat ja/või karjast, mis on loonud tausta 
loomade ekspluateerimisele ja/või väärkohtlemisele. 
Ka mütoloogiline maailmatõlgendus võis osa loomi 
kuulutada pühaks, samas jättes küsimata, kas pühana 
kohtlemine on loomale tegelikult hea. 
Valgustusaegse teaduse arenguga toimus taolises 
mõtlemises tohutu nihe – enam ei olnud aktsepteeritav 
seletada loomade ja inimeste erisust vaid religiooniga. 
Kuigi kultuuritausta pinnal olid väga paljude mõtlejate 
arutluse juured just seal. Kindlale usule, et inimesed ja 
loomad kuuluvad eraldi kategooriatesse, hakati otsima 
alternatiivseid seletusi ja tõlgendusi. Küsimus, kuidas 
eristada looma inimesest, muutus üha kesksemaks. 

Näiteks prantsuse filosoof René Descartes tuli 17. sajandil 
välja väitega, et loomad on vaid orgaanilised masinad, 
kes pole suutelised tundma. 
1789. aastal kirjutas Jeremy Bentham: „Küsimus pole 
mitte selles, kas nad on võimelised mõtlema, või selles, 
kas nad on võimelised rääkima, vaid selles, kas nad 
on võimelised kannatama?” Võiks arvata, et lõpuks 
oli tegemist katsega hakata tõsiselt arvesse võtma ja 
vältima loomade kannatusi. Vaatamata sellele, et tsitaat 
ise on kuulus ja muutnud meie arusaama loomadest 
tohutul määral, oli tegemist vaid ääremärkusega 
Benthami teosele, milles ta argumenteeris orjanduse 
lõpetamise poolt. Oli veel pikk tee minna, enne kui 
loomade heaolu hakati tõsiselt võtma ja Benthami poolt 
väljaöeldu sai aktsepteeritud kriteeriumiks, millistele 
olenditele peaks meie eetiline hool laienema.
Esimesed loomakaitseseadused 19. sajandi alul keelasid 
kariloomade vastase põhjuseta julmuse inimeste 
poolt, kes polnud looma omanikud. Need seadused ei 
puudutanud koeri, kasse ega metsloomi. See räägib 
suhteliselt kõnekalt sellest, et küsimus polnud tol ajal 
mitte niivõrd loomade heaolu küsimuses kui omandi 
ja elatusallika puutumatuses. Tollases kontekstis ei 
peetud ühelt poolt tõsiseltvõetavaks, et omanikul peaks 
olema mingit huvi omaenese karja kahjustada, kuna nad 
sõltusid loomade heaolust. Teisalt kaitsti neid loomi, 
keda peeti oluliseks. Piiblist tuntud karjasementaliteet 
tsementeeriti seadustesse.

Esimesed loomakaitseseadused 19. 
sajandi alul keelasid kariloomade 
vastase põhjuseta julmuse inimeste 
poolt, kes polnud looma omanikud. 

Müütiline allmaailma väravavalvur Kerberos, kolme pea ja 
draakonisabaga koer. Need, kes on ületanud Styxi jõe, 
enam välja ei pääse.  
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Esimesed loomakaitseorganisatsioonid tekkisid 
19. sajandil Inglismaal ja neist tõukus ka edasine 
seaduseloome, mis oli kantud samast eespool kirjeldatud 
julmuse vastasest mõtlemisest, ja kuigi seaduste 
jõustamisega oli nii mõnigi kord raskusi, siis iseenesest 
ei peetud neid valeks. Sotsiaalselt püsis loomade 
kohtlemise kohta endiselt minimaalne konsensus, et 
loomade väärkohtlemine oli fundamentaalses vastuolus 
loomapidajate endi huvidega.
Läbimurre suhtumises saabus alles 20. sajandi teises 
pooles ning oli seotud tehnoloogia arenguga ühelt ja 
ühiskonna muutustega teiselt poolt. Koos maailmasõdade 
järel paranenud elatustasemega, sellest tuleneva 
vajadusega loomsete toodete järele ja antibiootikumide 
avastamisega muutusid industriaalsed loomafarmid hästi 
varjatud normiks. Uute teadmiste ja tehnoloogiatega 
suudeti luua aga süsteem, kus loomade heaolu ei olnud 
primaarne, et tagada efektiivne tootmine. Tavatarbija 
kujutas oma vaimusilmas endiselt ette idüllilist 
väikefarmi loomapidamist. Kui 1964. aastal ilmus Ruth 
Harrisoni raamat „Animal Machines“, mis oli pühendatud 
farmiloomade reaalsuse kujutamisele ja julmuse 
paljastamisele, vapustas ja raputas see ühiskonda. 
Algselt valitsenud olukordi inimese ja koduloomade vahel 
on vaadeldud kui win-win olukordi – inimene sai toitu, 
kehakatet, tööjõudu, loomad aga kaitset, toitu, ravi. 
Need olid suuremal või vähemal määral sümbiootilised 
suhted, mõlemad osapooled parandasid seeläbi oma 
ellujäämisvõimalusi, kuid mis veel olulisem, ka oma 

paljunemisvõimalusi ja seeläbi oma liigi käekäiku. Üheks 
oluliseks põhjuseks, miks loomade kohtlemise eetika ja 
heaolu küsimused tõusid teravalt päevakorda, oli just 
tajumine, et loomade jaoks ei ole tegu enam win-win 
olukorraga.
Raamatul olid kaugeleulatuvad tagajärjed – samal aastal 
kutsuti Suurbritannias kokku Brambelli komitee, et 
uurida loomade olukorda taolistes farmides. Komitee 
töö tulemusena sõnastati esimest korda loomade 
pidamise tingimused loomade seisukohast vaadates. 
Nendeks on viis vabadust: vabadus näljast ja janust, 
vabadus ebamugavusest, vabadus valust/vigastustest/
haigustest, vabadus käituda loomuomastelt, vabadus 
hirmust ja kannatustest. Eraldi distsipliinina tekkisid 
60ndatel keskkonnaeetika, kümmekond aastat hiljem 
juba ka loomade kohtlemise eetika – alles sel ajal 
hakkas teemaga tegelema kriitiline hulk mõtlejaid, alles 
siis nihkus fookus inimeselt kõrvale (ehkki vaatepunkt 

Algselt valitsenud olukordi inimese 
ja koduloomade vahel on vaadeldud 
kui win-win olukordi – inimene sai 
toitu, kehakatet, tööjõudu, loomad 
aga kaitset, toitu, ravi. 

Fragment maalist “Pastoral Landscape,” 1854, Alvan Fisher. 
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oli endiselt tihti inimkeskne). Samas näitab see, kui 
kriitiliseks ja talumatuks pidi olukord olema lastud 
kujuneda. 1975. aastal ilmus teos, mida võib lugeda 
nüüdisaegse loomaeetika alustekstiks: Peter Singeri 
„Loomade vabastamine“ („Animal Libaration“, millest 
eestikeelses tõlkes on ilmunud esimene ja kõige 
olulisem peatükk „Kõik loomad on võrdsed“). Just Singer 
muutis Benthami ääremärkuse kuulsaks ja tõi selle 
tänapäevasesse diskursusesse. „Loomade vabastamist“ 
saab lugeda nii tänapäevase loomaõiguste (animal rights) 
kui ka loomade heaolu liikumiste algtõukeks – need kaks 
ei ole üks ja seesama ning väljendavad fundamentaalselt 
erinevaid eetilisi hoiakuid.
Samasse perioodi jäid tohutud ühiskondlikud 
muutused. Kui 18. sajandil oli veel vaja tõestada orjuse 
ebamoraalsust, siis 20. sajandi keskpaigaks oli ühiskond 
tunnustamas nii naisi kui ka teiste rasside esindajaid 
kui oma täieõiguslikke liikmeid. Singer soovis laiendada 
õigused kõigile tundlikele loomadele, nagu need said 
laiendatud varem marginaliseeritud inimgruppidele.
Kõigi nende muutuste taustal oli 20. sajandi 
keskpaigas järjest väiksem osa elanikkonnast hõivatud 
põllumajanduses, sh loomakasvatuses. Kui veel 
sajand tagasi oli toidukasvatamisega hõivatud pool 
elanikkonnast, siis nüüdseks on see kahanenud mõnele 
protsendile. Sellega seoses on muutunud ka arusaam 
loomadest – kui varem seostus loomaga lehm või hobune, 
siis nüüd juba kass ja koer. Lemmikloomad olid saanud 
uueks paradigmaks, mis domineeris ja domineerib siiani 
sotsiaalset mõtlemist. Järjest väiksem arv inimesi on 
seotud loomadega põllumajanduslikus tootmises ( ja 
teadusuuringutes), samas on drastiliselt kasvanud 
inimeste hulk, kel on lemmikloomad, ning see kajastub ka 
loomakaitseseadustes ja inimeste hoiakutes.
Tänapäeval saab loomade heaoluga tegelevaks lugeda 
kahte ala: loomade heaolu teadust (animal welfare 

science) ja loomade heaolu filosoofiat (animal welfare 
philosophy). Loomade heaolu uurimise teadus tekkis 
vastukaaluna kasvavale eetilisele murele loomade 
kohtlemise pärast, tõuke selleks oli andnud Harrisoni 
raamat. Teadlased on loomade heaolu uurimist tihti 
käsitlenud kui faktipõhist teadust, millest eetika tuleks 
hoida võimalikult kaugel – alles pärast faktide kogumist 
saab neid arutada ja otsustada, kuhu tõmmata joon 
vastuvõetava ja vastuvõetamatu käitumise vahel. 
Hoiak, et loomade heaolust saab rääkida faktipõhiselt, 
objektiivselt ja väärtusvabalt, on laialt levinud ka 
põllumajanduses. Kuid seos faktipõhise teadmise ja 
eetilise otsustuse vahel pole nii üksühene – tihti toetub 
faktide uurimine ise vaikivale eetilisele hinnangule. 
Nii eeldatakse farmiloomade heaolu uurimisel, et 
on eetiliselt aktsepteeritav loomade kasvatamine ja 
kasutamine inimeste tarbeks. Sama saab öelda ka 
koerte ja kasside kohta. Loomade heaolu puhul ei saa 
väärtushinnanguid lahutada teadusest, kuna mõiste ise 
on juba väärtuskoormatud. Samas mõjutab ka teadus 
eetilisi otsustusi, sest suurenevad teadmised loomadest 
võivad kaasa tuua muutusi avalikus arvamuses selle 
kohta, mida loomadele kohaseks peetakse. 
Ehk siis kultuur mõjutab teadust ja teadus kultuuri 
ning läbi teineteise mõjutavad need meid ümbritsevate 
loomade heaolu. Kultuuri mõju kajastub loomade 
heaolu käsitlustes, mis peegeldavad laiemaid muutusi 
ühiskonnas ja inimeste eetilisi muresid seoses 
loomadega. Kuid peale selle avaldab kultuur mõju 
sellele, kuidas me erinevatesse liikidesse suhtume, neid 
kohtleme ja kaitseme.

Ka teadus mõjutab eetilisi otsustusi, 
sest suurenevad teadmised 
loomadest võivad kaasa tuua muutusi 
avalikus arvamuses selle kohta, mida 
loomadele kohaseks peetakse. 
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7€ kingitus!
PetCity püsikliendi sooduskood

“KOER” rakendub meie
e-poes www.petcity.ee

vähemalt 100 € suuruse
ostukorvi puhul.

Beeztees metallist 
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1,99 €

Beeztees kaelarihmad 
kutsikatele
6,99 €

Hill’s kutsikakonserv 
kanaga 370 g 

3,99 €

Savic metallist 
kutsikaaedik

Hind alates 57,90 €

Kong Binkie kutsika 
närimismänguasi

9,99 €

Pro Plan kanaga kuivtoit 
keskmises suuruses 

olevale kutsikale 3 kg
17,90 €

Sooduskood kehtib perioodil 26.09-26.10.
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Kahe linna koerad
Jorma Rotko
Eestisoomlasest ajakirjanik ja kirjanik. 
Eestisse tuli ta 1992. aastal ajalehe Helsingin Sanomat 
korrespondendiks. Kolimiskoormas olid naine Laura, nende 
kaksikud Rosa ja Roope ning kolm taksikoera. Soomes 
elades tegi Rotko mitu aastat kaastööd Soome Kennelliidu 
ajakirjale Koiramme. Perekond elab Pärnus.

Seekord räägime kahest koerast, kes on olnud oma 
kodulinnale sedavõrd olulised tegelased, et linn on 
otsustanud nad pronkskujudena jäädvustada. Üks linn on 
Edinburgh kaugel Šotimaal, teine meie kodune Viljandi. 
Edinburghi koer oli Greyfriars Bobby, Viljandi oma Treff.
Britid armastavad jutustusi koertest, kes on truud 
kuni surmani – meelsalt üle sellegi. Seesugune on 
tõestisündinud lugu Skye terjerist Bobbyst. 4. mail 1855 
sündinud Bobby ostis kohalik lambakarjus John Gray. 
Kõigi arvates olid mees ja koer head sõbrad, aga seda 
jätkus ainult kolm aastat, sest 15. veebruaril 1858 suri 
John Gray tuberkuloosi. Ta põrm maeti Greyfriarsi kiriku 
kalmistule, mis paikneb keset Edinburghi vanalinna. 
Kiriku natuke kummaline nimi tuleneb sellest, et enne 
usupuhastust oli kiriku kohal frantsiskaani munkade 
klooster. Kuna mungad kandsid halle rüüsid, hüüti neid 
nimega greyfriars.
Keegi pole osanud seletada, kuidas Bobby leidis 
peremehe haua. Ehk jälitas ta matuserongkäiku? Nii või 
naa, aga varsti levisid jutud, et koer magab peremehe 
kalmukünkal ega soostu sealt lahkuma. Greyfriarsi 
rahulas käis ka inimesi, kelle arvates koer pühale 
kirikumaale ei sobinud. Kuigi kalmistu külastajad katsusid 
koera eemale hirmutada, naasis ta alati tagasi. Bobby 
leidis kiiresti ka abistajaid, kes andsid talle vett ja toitu. 
Ehitati ka midagi kuuditaolist, et loom saaks vihma eest 

varju minna. Bobby valvas peremehe hauaküngast koguni 
14 aastat, kuni oma surmani 14. jaanuaril 1872 
ning sängitati samale surnuaiale, mitte kaugele John 
Gray hauast.
Lugu Bobbyst oli liiga hea, et jääda ainult edinburghlaste 
omaks. Ameerika kirjanik Eleanor Atkinson tutvus 
looga ja avaldas sellest 1912. aastal südantlõhestava 
menuromaani „Greyfriars Bobby“. Raamatu põhjal 
valmistas Walt Disney samanimelise filmi. Edinburghi linn 
tellis skulptorilt linnasüdames paikneva purskkaevu otsa 
Bobby kuju. Läheduses on ka Greyfriars Bobby’s bar, kus 
turist võib tõsta klaasi viskit truu koera mälestuseks. 

Viljandi raekoja juures on pronkskoer, kes magab 
pronksmehe jalgade ees. Need on Viljandi kauaaegne 
linnapea August Maramaa ja saksa lambakoer 
Treff. Monumendi autor on skulptor Aili Vahtrapuu. 
Turismibrošüürid väidavad koera nimeks küll Neff, aga see 
on eksitus. Neff oli Maramaa varasem koer, aga Treffi käis 
Maramaa isiklikult Saksamaalt toomas.
August Maramaa oli töökas linnapea. Tema ajal ehitati 
palju ja Viljandi linn saab tänulik olla roheliste parkide 
ja ilusate puiesteede eest just Maramaale. Kohalikud 
elanikud mäletavad linnapead, kes jalutuskepp käes 
kiirustas objektilt objektile. Nendel käikudel oli tal alati 
ka Treff kaasas. Võimalik, et Treff oli mingil ehitusplatsil 
isegi haukunud! Inimesed veel mäletavad toonast nalja, 
kui üks ehitusmees hüüdis teistele: „Seal see karvane 
ehitusinspektor taas tuleb!“
Omamoodi kangelaskoer oli ka Treff. August Maramaa 
arreteeriti 1941. aastal ja talle määrati nõukogudevastase 
tegevuse eest üheksa aastat vangilaagrit. Sealt ta enam 
tagasi ei tulnud. August Maramaa suri 26. detsembril 
1941 Vjatlagi vangilaagris Kirovi oblastis. Kuna Maramaa 
viidi ära, siis jäi Treff kodu valvama. Eestisse oli selleks 
ajaks saabunud juba palju punaarmeelasi. Ohvitserid ei 
tahtnud elada kasarmutes, vaid valisid parimad majad 
endale. Maramaa maja Viljandis meeldis neist kahele 
ja nad hakkasid ennast kohe sisse seadma. Treff nägi, 
et võhivõõrad tungivad sisse, ning asus kodu kaitsma. 
Ta püüdis haarata ründaja kõrist ning hammustas teda 
näost. Selge see, et südikale koerale määrati kohapeal 
surmanuhtlus. Võib ilmselt öelda, et tema oli oma kodu 
truult kaitsnud ning maksis selle eest eluga.
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Legendaarse Viljandi linnapea August Maramaa ja tema koera skulptuur. Foto autor Tanel Rebane.

Foto Viljandi Muuseum

Teatrietendus 
„Linnapea“
Viljandi 725. aastapäeva 
tähistamisel 2008. aastal 
lavastas Andres Lepik 
etenduse „Linnapea”, 
peaosas Andres Tabun. 
Näidendi aluseks oli Viljandi 
kuulsa linnapea August 
Maramaa isik ja tema 
valitsemisaja sündmused. 
Maramaa juhtis linna enne 
nõukogude okupatsiooni kokku 
ligi kuusteist aastat. Ta oli 
jõuline, visionäärist linnapea, 
kelle eesmärk oli kujundada 
Viljandist Eesti ilusaim linn, 
sisemaakuurort. 
Ilmselt esimese linnana 
Eestis kehtestas Maramaa 
koerte maksustamise ning 
selle tuludest osteti Ugala 
teatrile klaver.  
Etenduse osaks oli ka tema 
kuulus koer Treff, kes esines 
paraku kipskujuna. 

Maramaa kivist koer ajas Viljandi kihevile
1932. aasta aprillis andis Viljandi skulptor Hilda Orgussaar viimase lihvi 
elusuuruses hundikoera kujule, millest sai iseseisva Eesti skulptuuriajaloos 
omamoodi pretsedent. Maramaa kivist koer ajas Viljandi kihevile. Kuju ise 
oli täiesti tavaline odavamat sorti betoonskulptuur, milletaolisi järgmistel 
aastatel kõikjal Eestis üsna palju sündis. Tähtsaks muutis selle kuju aga 
Viljandi legendaarne linnapea 
August Maramaa, kes koera ära ostis 
ja linnale kinkis. Esialgse plaani järgi
tahtis ta koera asetada äsja ümber-
ehitatud raekoja sissepääsu juurde 
ning lisada sellele sõnad 
„Inimene magab, koer valvab“. 
August Maramaa elust raamatu 
kirjutanud Heiki Raudla sõnul on raske 
öelda, millist sõnumit tahtis linnapea 
koera kinkimisega edasi anda. 
Võib-olla oli asi selles, et just sel ajal 
oli linnas koerapidamine populaarseks 
muutunud ja siia toodi mitmesuguseid 
uusi tõuge. Aga võimalik, et ta pidas 
silmas järgmisi valimisi ja tahtis linna 
kaunistamisel eeskujuks olla.“ 
(Sakala, 2005)
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FCI juhatuse 04.09.2019 otsusega kinnitati eesti 
hagijas FCI eeltunnustatud tõuks ja kannab nüüdsest 
standardinumbrit 366. See tähendab, et meie ainus 
oma koeratõug saab nüüdsest võtta osa kõikide FCI 
liikmesorganisatsioonide korraldavatest näitustest, 
osaleda rahvusvaheliste näituste rühmavõistlustel 6. 
rühmas ning võistelda FCI võitjatiitlitele. 
Selle aasta detsembris täitub eesti hagija standardi 
esmasest kinnitamisest 65 aastat.

Üldtutvustus
Eesti hagijas (ingl k Estonian Hound, vn k эстонская гончая 
/ estonskaya gonchaya, sm k eestinajokoira) on ainus Eestis 
aretatud koeratõug. Eesti hagijas on väikest kasvu, selgelt 
turjakõrgusest pikema kerega, tugeva kehaehitusega, kahe- 
või kolmevärviline vastupidav jahikoer. Jänese-, rebase- ja 
ilvesejaht koos eesti hagijaga pakub jahimehele esteetilist 
naudingut, sest eesti hagijal on kõlav ja meloodiline, veidi 
nostalgilise alatooniga hääl.
Ajalugu
Vanim Eestimaal tegutsenud hagijatõug oli brakk, andmed 
Kaagveres peetud jahi kohta on pärit aastast 1750. Eestis 
kasutati peaaegu kõiki idahagija tüüpe, alates „vana vene“ 
hagija verega suurest tüübist kuni poola verega kõige 
väiksema tüübini. Poola hagijad olid head üksikajajad. 
Hagijaid segati ka „inglise ratsajahikoertega“, nendest 
kombinatsioonidest tulid head jahikoerad. Nimesid 
Kostroma ja Poolakas tarvitati, hoolimata ebaühtlastest 
tundemärkidest, ning üks ja sama hagijate rühm koosnes 
mitmest tüübist.
19. sajandi lõpus toodi Baltimaadesse inglise hagijaid, 
sellest ajast alates sündis poola hagijate pesakondadesse 
ka musta-valgekirjuid kutsikaid. Esimene puhtatõuliste 
inglise hagijate kasvandus oli Lukke mõisa omanikul von 
Knorringil, selle kasvanduse võttis hiljem üle Torma Liphard 
ning täiendas Inglismaalt imporditud värske tõumaterjaliga. 
Kahjuks ei olnud nende jahiomadused kohalikesse oludesse 
sobivad ning koos ratsajahi kadumisega kadusid ka koerad. 
Eestisse toodi ka helveetsia (šveitsi) hagijaid ning pärast 
esimest maailmasõda toodi Šveitsist üks paar madalaid 
kollakaskirjusid niederlaufhund’e. Selle paari emane koer 
jäi kadunuks ning isase koera liinid jätkusid vaid beagle’i ja 
hagija ristandites.
Hiljem, koos metskitsejahi arenguga tuli väledajalgsetest 
hagijatest loobuda ning eelistama hakati lühijalgseid 
beagle’eid. Esimesed imporditi Inglismaalt Vana-Kuuste 
omaniku von Siversi poolt, kuid Vabadussõja ajal oldi 
sunnitud nad marutõppe haigestumise pärast hukkama. 
Üksikud järglased, kes neist jäid, polnud puhtatõulised. Ka 
Koerus Preedi mõisas Wredel oli beagle’ite kasvandus, kuid 
see hävis juba sõja eelpäevil.
19. sajandi lõpus importis Meeksi-Knorring ka Prantsuse 
hagijaid, basseed, kuid ristamisel poola hagijatega tõug kadus.

20. sajandi algus
Kuni 1914. aastani kasutati Eestis jahipidamiseks peamiselt 
kahte tõugu hagijaid: vähem jõukate jahimeeste poolt 
üksikhagijana nn vene-poola hagijat ja kohalike mõisnike 
poolt inglise rebasehagijaid (foxhound), viimased ajasid 
karjana ühte ulukit. Mõlema tõu ristamise tulemusena saadi 
hagijad, keda vastavalt nende värvusele hakati nimetama 
vene-poola või inglise-vene hagijaks. 1920. aastatel 
toodi sisse soome hagijaid, kes eelmainitud ristanditega 
paaritudes andsid kindlalt edasi oma välimikku.
1934. aastaks oli Eestis jahiloomade arv katastroofiliselt 
vähenenud ja uute määruste vastuvõtmisega püüti 
vältida üleküttimist. 15. oktoobrist 1937 keelati Eestis 
jahipidamine hagijatega, kelle turjakõrgus ületas 45 
cm. 1940. aastal lubati küll uuesti jahti pidada kuni 
55 cm kõrguste hagijatega, kuid seda tingimusel, et 
vastava hagija suhtes oli katseliselt selgitatud, et ta 
metskitsi ja sokkusid ei aja. See ettekirjutus soosis jahil 
madalakasvuliste hagijate kasutamist.
1930. aastatel hakati Lääne-Euroopast sisse tooma inglise 
väike-, šveitsi, luzerni ja berni hagijaid. Need tõud ei säilinud 
puhtana kuigi kaua, vaid neid hakati samuti ristama 
kohalike madalakasvuliste hagijatega, eesmärgiks saada 
uus hagijatõug, mis vastaks kõigile kohalikele jahipidamise 
kommetele ja tingimustele.
1942. aastal avaldatud Edgar Vesteri raamatus 
„Jahimehekatsete küsimusi ja vastuseid“ jaotatakse Eestis 
kasutatavad hagijatüübid kõrgejalgseteks (kostroma, 
poola ja inglise hagijad) ning madalajalgseteks (šveitsi 
hagijad, beagle’d, taksbrakid). Jätkuvalt pandi rõhku sõralisi 
mitteohustava, väiksemakasvulise ning aeglasemalt jälge 
ajava tüübi eelistamisele, kuid sõjakeerises hävis kahjuks 
suurem osa tõumaterjalist.
Aastatel 1947–1954 vaadati üle ja hinnati Eestis 2460 hagijat, 
sealhulgas nii erinevat tõugu puhtatõulisi, ristandeid kui 
ka tõutuid koeri. 1954. aasta septembriks selgitati välja 
48 suhteliselt ühetüübilist väikesekasvulist isendit, kes 
esitati 24.–26. oktoobril 1954 vastavale spetsialistide 
komisjonile hindamiseks. Samaks ajaks oli valminud Sergei 
Smelkovi poolt koostatud uue hagijatõu standardi projekt 
ning olemasoleva materjaliga alustati aretust ja tõug sai 
nimetuse „eesti hagijas“. Riiklik kinnitus tõustandardile 
anti Nõukogude Liidu Põllumajanduse Ministeeriumi 
Looduskaitsepiirkondade ja Jahimajanduse Peavalitsuse 
juhataja käskkirjaga nr 161 (27.12.1954) ning algupärane 
standard avaldati vene keeles.

Eesti hagijas – koer 
Eesti Kennelliidu logol
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Tänapäev
Praeguseks on see väikesekasvuline, visa tööstiili ja 
kõlava ajukilkega tõug eriti populaarne Venemaa Euroopa-
osas, kuid teda kasutatakse ja tuntakse ka Läänemere 
idakaldal ning Soomes. Põhjaliku ülevaate Eestis elanud 
ja elavatest eesti hagijatest (eelkõige küll jahikasutuses 
olnutest) saab „Eesti jahikoerte põlvnemise raamatust“, 
mida peab Eesti Jahikoerte Selts. Andmebaas koerte kohta 
sisaldab ka eesti hagijate eellasi, kes olid registreeritud 
enne 20. sajandi keskpaika.
Eesti Kennelliidu uues andmebaasis on 2009. aasta 
alguse seisuga 843 eesti hagijat, neist EST-registris 668, 
kellest omakorda alla kümneaastaseid koeri on 587. 
Eestisse on hagijaid imporditud Soomest, Venemaalt 
ja Valgevenest. Venemaa Künoloogilise Föderatsiooni 
(RKF) tõuraamatusse on kantud pea 600 eesti 
hagijat, mõnisada eesti hagijat on Venemaal FCI poolt 
tunnustamata registrites – kohalikes jahi(koerte)klubides. 
RKF on väljastanud korralduse kõikide jahikoerte RKF-i 
registritesse ümberkandmiseks 2009. aasta lõpuks.
Soome Kennelliidu andmebaasis on ajavahemikul 1988–
2008 registreeritud 534 eesti hagijat, neist 39 Eestist 
imporditud koera. Paari viimase aasta jooksul on tõug 
muutunud populaarsemaks ning seetõttu on populatsioon 
suurenenud.
Lätis on seisuga 28.10.2004 registreeritud 7 eesti hagijat. 
Separaatklubina tegutseb Läti Jahikoerte Tõuühing, kel 
on korralik käsikirjaline andmebaas, aktiivne jahitegevus 
ja oma tõuraamat. Lahkhelide tõttu Läti Künoloogilise 
Föderatsiooniga seda organisatsiooni ametlikult ei 
tunnustata, kuigi teadaolevalt on suur osa Lätis asuvaid 
eesti hagijaid just selles tõuraamatus. 
Leedus ei ole seisuga 02.11.2004 tõuraamatusse 
registreeritud ühtegi eesti hagijat. 
Eesti hagija jahiomadused ja iseloom
Jahil on iseseisvalt töötava hagija ülesanne leida lõhna 
järgi uluki jäljed ning teda jälgi mööda ja  lakkamatu 
kirgliku-heliseva kilkamisega taga ajada. Iseloomulikuks 
liikumisviisiks on energiline galopp ja traav.
Eesti hagijat iseloomustab töötades tasakaalukus ja 
eriline visadus nii ulukit otsides kui ka jälitades, mis tagab 
pideva, ilma katkete ja pausideta aju. Need konkreetsed 
omadused teevad eesti hagijaga jahipidamise eriti 
nauditavaks. Tegemist on tõuga, mis on nn varavalmiv, 
see tähendab, et tõule iseloomulikud tööomadused on 
jahipidamiseks vajalikul tasemel välja arenenud juba 
kuuekuusel koeral.
Eesti hagijat kasutatakse meil põhiliselt jänese- ja 
rebasejahil, kuid temaga on võimalik väga edukalt ka 
ilvesele jahti pidada. Ta on oma esivanematelt pärinud 
sellised omadused, et teda on võrdlemisi kerge õpetada 
loobuma sõraliste ajamisest. Venemaal, Valgevenes 
ja Ukrainas kasutatakse eesti hagijat ka suurulukite 
(metskits, metssiga) jahil ning isegi hundi- ja karujahil.
Eesti hagijas on alla keskmist kasvu, ta pole liiga kiire. 
Kui hagijas looma ajab, siis jõuab jahimees metslooma 
läbikäigukohtadesse ette minna ja ta peatada. Jänesejahil 
tuleb koeral lahti harutada kõik jänese haagid ja liigne 
tormakus ei tule siin kasuks, liiga hasartne koer tormab 
haagil pikalt mööda ja selline aju tuleb katkendlik.
Eriti nauditavaks teeb hagijaga jahi koera meloodiline 

nostalgilise alatooniga hääl. Hääl ongi hagija üks 
tähtsaimaid jahiomadusi, sest kui aju ei kuule, siis pole 
võimalik ka ulukit tabada.
Eesti hagijas peab olema rõõmus, tasakaalukas, rahulik, 
tark ja aktiivne. Ta peab olema sõbralik, mitte agressiivne 
ega arg, kuigi tihti vajavad nad korralikku sotsialiseerimist 
ja uute asjadega harjutamist. Eesti hagijas armastab 
inimese tähelepanu, talle ei meeldi olla üksi. Nad saavad 
hästi läbi teiste koertega. Tänu lühikesele karvale on ta 
mugav korterikoer. Samas ei tohi unustada, et eesti hagijas 
on energiline ja sitke töökoer, kes vajab palju liikumist.
Kui koer on suurepärane jahikoer, ei saa ta olla halva 
iseloomu ega välimikuga.

Esimesed Eesti Kennelliidu tõuregistris 
registreeritud hagijad on isane koer 
Norman (registreerimisnumber EST-
00705/91, sündinud 25.05.1983) ning 
emane koer Killi (EST-04304/91, sünniaeg 
12.05.1982). Kokku on 1982.–2019. aastal 
registrisse kantud 1163 koera. Igal aastal 
registreeritakse 50–70 kutsikat. 
Soome Kennelliidu registris on 2018. 
aasta lõpu seisuga registreeritud 903 
koera, 20–50 kutsikat aastas. Venemaal 
(Euroopa-poolne osa) 2500 kutsikat, 
100–170 kutsikat aastas. Samuti esineb 
neid koeri Ukrainas ja Valgevenes.
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Augustikuu rahvusvaheline näitus 
17.–18.08.2019 Luigel Harjumaal
Ülevaade ja fotogalerii. 
Fotod Jane Faizullin.

Kahel päeval toimunud näitusel 
võistles üle 2100 koera. Esindatud 
oli 203 koeratõugu, kelle 
omanikud saabusid võistlema 14 
riigist. Kaugeimad saabujad olid 
Prantsusmaalt, Inglismaalt ja 
Hispaaniast. Kõige arvukamalt 
esindatud tõud olid labradori 
retriiver (42) ja kuldne retriiver 
(26 osalejat). Koeri hindasid 
tunnustatud spetsialistid 12 riigist. 
Kõige kaugemalt saabus kohtunik 
Valeria Rickard Ameerikast. 
Eesti kohtunikest hindasid näitusel 
Hedi Kumm, Anne Sume, Jelena 
Kruus ja Kristin Kerem.

16

17.08.2019 „Best in Show“ võitja šoti terjer EST CH ESTJW17 FIN CH SIRKISS STREET SPIRIT, omanik Nina Maalahti, Soome. 
Kohtunik Liliane de Ridder-Onghena, Belgia.

Järglasteklassi parimaks valis kohtunik Hedi Kumm Eestist eesti hagija BALT W15 EST CH LVA CH 
SVN CH SAKSTE DELIKAATNE DOREL koos järglastega. Omanikud Made ja Marliis Eerits Eestist.
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Parimaks beebiks 
valis kohtunik Hedi 
Kumm Eestist hiina 
harjaskoera JOYWAY’S 
FOLLOW THE SUN. 
Omanikud Marianne 
Virta, Heidi Vaitinen 
ja Markku Vaitinen, 
Soome. Pilt ülal.

Parimaks veteraniks 
valis kohtunik Jose 
Homem De Mello  
Portugalist  Welsh 
Corgi Pembroke BALT 
CH  BALT J CH BALT W13 
BLR CH C.I.B EST CH EST 
J CH EST Vet CH ESTW17 
ESTW19 FIN CH LTU CH 
LTU JCH LVA CH LVA JCH 
LVA W14 POL CH RUS 
CH TLNJW12 TLNW12 
TLNW13 TLNW15 
TLNW16 TLNW17 
TLNW19 ASTERSLAND 
YOU KNOW WHO. 
Omanik  Merle Laut 
Eestist. (Pilt vasemal).

Parimaks kutsikaks valis kohtunik Valeria Rickard 
Ameerikast basenji FARLANDERS NUGGET IN BLACK SILK. 
Omanikud Ada Marie Tammiksaar ja Kerli Liivand Eestist. 

Parimaks juunioriks valis kohtunik Jean-Paul Kerihuel 
Prantsusmaalt šveitsi valge lambakoera EST J CH RUS JCH MIG 
IZ BELOY BRIGADY. Omanik Ekaterina Kashcheeva Venemaalt. 

Esimese näitusepäeva 
parimaks paariks valis 
Ilva Kubasova Lätist 
vaaraokoerad FARAO 
ANUBIS LEVIATHAN ja 
ILLOSTRAS CLEOPATRAS 
LEGACY. Omanik Heidy 
Rüütel-Tuul Eestist.
(Pilt paremal).

Parimaks kasvatajaks 
valis kohtunik Cathy 
Delmar Iirimaalt 
kenneli FARLANDERS 
(basenji). Kasvataja 
Kerli Liivand Eestist. 
(Pilt vasemal).

Eesti Kennelliidu rahvusvaheline näitus 17.08.2019. “Best in Show” tulemused
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Rühm 1 võitja austraalia lambakoer BALT J CH EST CH EST J 
CH LTU CH LTU JCH LVA CH LVA JCH TLN WCup17 TLN WCup18 
TLN WCup19 TLNJW15 TLNW17 MYSTIC FALLS BAZINGA! 
Omanik Jane Evert, Eesti. Kohtunik Sean Delmar, Iirimaa.

Rühm 5 võitja basenji BALT CH BALT J CH BALT W13 
BALT W14 BALT W15 C.I.B EST CH EST J CH EST Vet CH 
EST VetW19 ESTW13 ESTW15 ESTW17 FIN CH FINJW11 
LTU CH LTU JCH LTU JW12 LVA CH LVA JCH LVA JW12 
LVA W14 LVA Vet CH NORDW13 RKF CH RUS CH RUS GR 
CH TLN WCup13 TLN WCup15 TLN VetWCup19 TLNJW12 
TLNW13 TLNW16 FARLANDERS AGAINST ALL STORMS. 
Omanikud Kerli Liivand, Helerin ja Maire Tõnurist 
Eesti. Kohtunik Jelena Kruus, Eesti.

Rühm 3 võitja šoti terjeri EST CH ESTJW17 FIN CH SIRKISS 
STREET SPIRIT. Omanik Nina Maalahti, Soome. Kohtunik 
Vladimir Mihaljcic, Serbia.

Rühm 2 võitja saksa dogi (kollane ja tiigrikarva) 
FIN CH LTU JW17 LVA JW17 CHILL GIANT’S COGNAC 
HENNESSY. Omanik Eila Leppälä, Soome. Kohtunik 
Alberto Cuccillato, Itaalia.

Rühm 6 võitja dalmaatsia koer BALT JW18 EST J CH 
ESTW19 SWE JW18 SWE W18 TLNW19 ALPHADIRATO 
NEW STAR. Omanik Leelo Ratas, Eesti. Kohtunik 
Grzegorz Weron, Poola.

Rühm 4 võitja karmikarvaline taks BLR CH C.I.E EST 
CH EurJW17 FINW18 HeW17 HeW18 LVA CH LVA JW17 
NORDW17 TLN WCup18 TLNW19 TREIS PINHEIROS WILD 
AGAIN SW. Omanikud Sari Hirvonen ja Kati Komulainen, 
Soome. Kohtunik Jose Homem De Mello, Portugal.

Eesti Kennelliidu rahvusvaheline näitus 17.08.2019. Rühmade võitjad
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Rühm 10 võitja afganistani hurt BALT W18 EST CH EST 
J CH ESTJW15 EurJW14 FINJW14 HeJW14 TLN WCup19 
TLNJW15 OSHANAMEH’S MARK MY WORDS. Omanikud 
Anne, Iren ja Alexandra Daniela Naarits, Eesti. Kohtunik 
Kristin Kerem, Eesti.

Rühm 7 võitja gordoni setter EST J CH CHAMPAGNE ON 
DECK ARES ŠAMARKAN. Omanik Karis Rämmer, Eesti. 
Kohtunik Henric Fryckstrand, Rootsi.

Juuniorhändler, vanuserühm 10-13 aastat. 
Esimene koht Natali Lisett Kaha, Eesti. 
Kohtunik Kristine Maria Siitan, Eesti.

Juuniorhändler, vanuserühm 14-17 aastat. 
Esimene koht Liseth-Eliise Horeb Eesti. 
Kohtunik Kristine Maria Siitan, Eesti.

Rühm 8 võitja kuldne retriiver NLD JCH POL JCH WJW18 
PRINCE CHARMING QDORE OF LABGOLD. Omanikud 
Karolina Pastusiak ja Agnieszka Lukaszczyk, Poola. 
Kohtunik Herbert Klemann, Saksamaa.

Rühm 9 võitja lhasa apso EST CH EST J CH ESTW19 
FIN CH FINJW18 HeJW18 TLNW19 SIIMLINE’S AXEL F. 
Omanikud Kalvo Kriisk, Vivian Muttik ja Kersti Paju, 
Eesti. Kohtunik Cathy Delmar, Iiri.

Eesti Kennelliidu rahvusvaheline näitus 17.08.2019. Rühmade võitjad. Juuniorhändlerid
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Parim beebi ameerika staffordshire’i terjer DOK’S 
PRIDE BETTER BE GOOD. Omanik Kristel Võsu, Eesti. 

Kohtunik Kristin Kerem, Eesti.

Parim kutsikas basenji FARLANDERS NUGGET IN BLACK 
SILK. Ada Marie Tammiksaar ja Kerli Liivand, Eesti. 

Kohtunik Jelena Kruus, Eesti.

Parim juunior basenji EST J CH LUPITA ITAPUCA. 
Omanik Elizaveta Balova, Venemaa. Kohtunik Cathy 

Delmar, Iirimaa.

Eesti Kennelliidu rahvusvaheline näitus 18.08.2019. “Best in Show” tulemused

18.08.2019 dandie dinmont’i terjer BALT CH BALT JW17 BALT W18 BALTERW18 C.I.B DNK CH DNKJW16 EST CH EST J CH ESTJW17 ESTW17 ESTW18 ESTW19 EurW18 
EurW19 FIN CH FINW17 LTU CH LTU JCH LVA CH LVA W19 NORDJW16 NORDW16 POL CH TLN JWCup17 TLN WCup17 TLN WCup19 TLNJW17 TLNW17 TLNW18 
TLNW19 DANCHESTER’S QUALITY APPROVED. Omanikud Kristine Maria Siitan, Eesti ja Hanne Tuomenoksa, Soome. Kohtunik Sean Delmar, Iirimaa.
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Parim paar pomeranian DAN-STAR-KOM DGONATAN SWIFT 
ja DAN-STAR-KOM PANDORA HEARTS. Omanik Liudmila 
Komyakova, Russia. Kohtunik Valeria Rickard, Ameerika 
Ühendriigid.

Parim veteran basenji BALT CH BALT J CH BALT W13 BALT 
W14 BALT W15 C.I.B EST CH EST J CH EST Vet CH EST VetW19 
ESTW13 ESTW15 ESTW17 FIN CH FINJW11 LTU CH LTU JCH LTU 
JW12 LVA CH LVA JCH LVA JW12 LVA W14 LVA Vet CH NORDW13 
RKF CH RUS CH RUS GR CH TLN WCup13 TLN WCup15 TLN 
VetWCup19 TLNJW12 TLNW13 TLNW16 FARLANDERS AGAINST 
ALL STORMS. Omanikud Kerli Liivand, Helerin ja Maire 
Tõnurist, Eesti. Kohtunik Liliane de Ridder-Onghena, Belgia.

Parim kasvataja kennel JELANY RED, rodeesia ridgeback. Omanik Elena Kamle, Venemaa. 
Kohtunik Hedi Kumm, Eesti.

Parimad järglased: eesti hagijas BALT W15 EST CH LVA CH SVN CH SAKSTE DELIKAATNE DOREL. 
Omanikud Made ja Marliis Eerits, Eesti. Kohtunik Ilva Kubasova. Läti.

Eesti Kennelliidu rahvusvaheline näitus 18.08.2019. “Best in Show” tulemused
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Rühm 1 võitja šveitsi valge lambakoer EST J CH RUS JCH 
MIG IZ BELOY BRIGADY. Omanik Ekaterina Kashcheeva, 
Russia. Kohtunik Jean-Paul Kerihuel, Prantsusmaa.  

Rühm 6 võitja rodeesia ridgeback JELANY RED 
UNO. Omanikud Ekaterina Shumak ja Elena Kamle, 
Venemaa. Kohtunik Herbert Klemann, Saksamaa. 

Rühm 3 võitja dandie dinmont’i terjer BALT CH BALT JW17 
BALT W18 BALTERW18 C.I.B DNK CH DNKJW16 EST CH EST J 
CH ESTJW17 ESTW17 ESTW18 ESTW19 EurW18 EurW19 FIN 
CH FINW17 LTU CH LTU JCH LVA CH LVA W19 NORDJW16 
NORDW16 POL CH TLN JWCup17 TLN WCup17 TLN WCup19 
TLNJW17 TLNW17 TLNW18 TLNW19 DANCHESTER’S QUALITY 
APPROVED. Omanikud Kristine Maria Siitan, Eesti ja Hanne 
Tuomenoksa, Soome. Kohtunik Cathy Delmar, Iirimaa.

Rühm 2 võitja kääbusšnautser pipar-sool FINW18 RUS CH 
SILVER RAINBOW TIAGO. Omanik Tatjana Mezentseva, 
Venemaa. Kohtunik Vladimir Mihaljcic, Serbia.

Rühm 5 võitja basenji EST J CH ESTJW19 LVA JCH TLN 
JWCup19 FARLANDERS MAGIC ELIXIR OF GRACE. Omanik 
Piret Usin, Eesti. Kohtunik Alberto Cuccillato, Itaalia. 

Rühm 4 võitja karmikarvaline kääbustaks Balt Dach 
JW19 TSERTUS GARDE-MARIN. Omanikud Darja Gladkova 
ja Svetlana Gladkova, Läti. Kohtunik Liliane de Ridder-
Onghena, Belgia. 

Eesti Kennelliidu rahvusvaheline näitus 18.08.2019. Rühmade võitjad
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Rühm 10 võitja itaalia väikehurt BALT J CH EST CH EST J 
CH LTU JCH LVA CH LVA JCH LUX LORAL SILVIO SAVIANO. 
Omanikud Inguna Grava-Turmane ja Kristine Grava, 
Latvia. Kohtunik Grzegorz Weron, Poola. 

Rühm 7 võitja inglise setter LTU CH FAIRRAY LOVE IS 
IN THE AIR. Omanik Tiia Nyberg, Soome. Kohtunik Jose 
Homem De Mello, Portugal.

Juuniorhändler 10-13 võitja Anastasia Dohina, Eesti. 
Kohtunik David Osario Romero, Hispaania.

Juuniorhändler 14-17 võitja Kristiina Tupalskaja, Eesti. 
Kohtunik David Osario Romero, Hispaania.

Rühm 8 võitja inglise springerspanjel C.I.E DNK CH EST 
CH NORD CH GLAMORLY GLAMBORGHINI. Omanik Antti 
Hokkanen, Soome. Kohtunik Henric Fryckstrand, Rootsi. 

Rühm 9 võitja mops EST J CH FIN CH HeJW17 HeW18 NOR 
CH NORDJW17 HONGOTAR DUCHESS’ DAYTIME DOVE. 
Omanikud Helena Vallin-Heino ja Maiju Santanen, 
Soome. Kohtunik Jean-Paul Kerihuel, Prantsusmaa.  

Eesti Kennelliidu rahvusvaheline näitus 18.08.2019. Rühmade võitjad. Juuniorhändlerid
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„World Samoyed Meeting 2019“ 
8.–11 augustil Sagadi mõisas 
Lahemaal
Tekst: Maarja Kalma
Fotod: Ivi-Triin Vahera, Siim Kinnas

8.–11 augustil toimus Eestis ühe enam populaarsust 
koguva koeratõu ülemaailmne suursündmus – samojeedi 
koerte aretajate, omanike ja sõprade kokkutulek.

Nelja päeva jooksul käis Sagadist läbi ligi 300 tõuhuvilist 
22 riigist: kaugeimad delegatsioonid saabusid Ameerika 
Ühendriikidest, Austraaliast ja Uus-Meremaalt, koertega 
tuldi kohale Suurbritanniast, Belgiast, Saksamaalt ja 
Slovakkiast. 
World Samoyed Meeting – mis see on?
WSM toob iga kolme aasta tagant kokku samojeedisõbrad 
üle maailma. Kõik need, kelle eesmärk on tõu heaolu ja 
säilimine võimalikult terve ja jätkusuutlikuna. Tänavuse 
WSM-i tööteema oli samojeedi koera minevik, olevik 
ja tulevik. Konverentsil puudutati teemasid alates 
tõustandardist kuni geneetilise mitmekesisuse ja 
spetsiifiliste silmahaigusteni, samuti tõu iseloomu, 
koolitamist ja sobivust teraapiakoerteks. Idee korraldada 
WSM Eestis pandi idanema 2015. aastal Austraalias, kui 
sealne korraldusmeeskond meid praktiliselt tundmata 
pakkus, et korraldajamaaks võiks olla justnimelt 
maailma mõistes üliväike Eesti klubi. Kaalukeeleks oli 
meie juba viiendat järjestikust aastat Lillepaviljonis 
toimunud erinäitus, mille korraldus ja visuaalne külg 
just välisosalejate kommentaaride põhjal nii mitmelegi 
otsustajale kustumatu mulje oli jätnud. Ehkki selline 
usaldus ühe väikese klubi suhtes oli meelitav, ei tulnud 
otsus suure sündmuse korraldamine enda õlgadele võtta 
lihtsalt. Kõhklesime, kas suudame toime tulla nii rahaliselt 
kui ka meeskonna poolest. WSM-i peakorraldajaks valitud 
Ulvi Koovil oli tänu tööle märkimisväärne rahvusvaheliste 
konverentside korraldamise kogemus ja sama tiim oli 
edukalt teinud ka erinäituseid. Mitmekuise kaalumise järel 
otsustasime – teeme ära!
Raskused
Kes on kunagi mõne sündmuse korraldamisega seotud 
olnud, teab, et sellega kaasneb väga suur töö ja vastutus. 
Eriti kui tegemist on mitmepäevase üritusega, kus osalejad 

on erineva rahvusliku ja kultuurilise taustaga – ainsaks 
ühenduslüliks nii mõnelgi juhul vaid see, et kõigil on kodus 
samojeedi tõugu koer.
Meeskonna moodustamine osutus oodatust keerulisemaks. 
Kolme aasta jooksul käis töörühmast läbi hulk inimesi, 
kellest püsima jäi ehk vaid kolmandik. Viimaks polnud 
enam ühendajaks isegi tõu omamine, vaid varasem 
näituste- ja kultuurisündmuste korralduse kogemus.
WSM-ile eelnevatel kuudel venisid tööpäevad tihtipeale 
kuni 14-tunnisteks. Pidevalt tuli hoida kontrolli selle 
üle, kas kõik klapib – tabelid, arvehaldus ja muu 
vältimatult asjassepuutuv, mille töömahukust varasema 
korralduskogemuseta inimesed ette ei kujuta.
Ulvi: „Üheks oluliseks õppetunniks sai arusaamine, et 
isegi väga eripalgelise meeskonna puhul ei leidu seal 
siiski kunagi kõigi elualade spetsialiste ning vahel tuleb 
abi paluda ka väljastpoolt. 
Tagantjärele arvan, et ühele väikesele ühingule on 
sellises mastaabis ürituse korraldada võtmine tohutu 
julgustükk – õõnes olek ja kahtlus enese võimekuses 
püsisid mul peaaegu päris lõpuni. Tegelikult isegi 
veel kuni laupäevaõhtuse oksjonini, mis õnnestus 
suurepäraselt. Ning teateni, et päevase loterii piletid 
on viimseni välja müüdud ja jäi puudugi. Alles siis jõudis 
mulle viimaks päriselt kohale, et oleme eelarvega tasa 
– tõenäoliselt ehk isegi mõningases plussis, mille ulatus 
selgub pärast lõplike arvutuste tegemist. See teadmine 
oli tohutuks kergenduseks ja andis lõpuks meeletu 
vabanemistunde.“
Siinkohal täname lõpuni püsinud meeskonda, kelleks olid 
Ulvi Koov, Greete Raun, Kristin Reinsoo, Maarja Kalma, 
Imbi Lagle, Raili Roos-Joon, Helve Malmsaar, Margit Oja, 
Siim Kinnas, Maarja Aas ja Aili Piirikivi. Aitäh teile kõigile 
suure töö ja ürituse õnnestumise eest!

Ulvi Koov, WSM 2019 peakorraldaja: „Põhiliseks keerukuseks saigi tegelikult olukord, kus väga paljud inimesed 
soovisid küll avaldada arvamust ja kujundada, kuidas kõik toimuda võiks ja toimuma peaks, kuid mõistes, kui palju 
tegelikult on korralduse juures tööd, mida tuleb teha puhtalt entusiasmist, tihti öötundidest, igapäevatöö ja pere 
kõrvalt vabast ajast, kadus motivatsioon ja huvi. Kõige olulisem osa meeskonnatöö puhul ongi ära tabada, millises 
valdkonnas on keegi kõige pädevam ja huvitatum tegutsema, lisaks peavad inimesed omavahel klappima – vaid 
sellisel juhul õnnestub meeskonna potentsiaali maksimaalselt rakendada ning tulla toime ka kriitilistes olukordades. 
Juhina tajud inimeste ees pidevat tohutut vastutust, sest kui miski ebaõnnestub, vastutad lõpuks ju sina.“
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Kujundus
Suurt tähelepanu pälvis kogu sündmuse kujundus 
ja visuaalne külg. Koeraürituste korraldamise juures 
kipub kujunduslik külg jääma tihtipeale vaeslapse 
ossa või vähemalt vähem oluliseks. Professionaalse 
kujundaja kaasamise otsus oli meil kohe. Kvaliteetse 
tulemuse saavutamiseks oli kujundaja abi kasutamine 
vältimatu. Piret Mikk sai valitud eelkõige tema eelnevate 
tööde silmapaistva, samas puhta ja stiilse käekirja 
poolest – samuti oli ühingul temaga olnud varasemate 
väikeprojektidega positiivne koostöö. 
Nagu suurüritustel tavaks, oli ka WSM-i üheks 
poolkohustuslikuks osaks „nännimüük“. Müügitoodete 
ideid oli meil esiotsa tegelikult rohkem, kuid töösse 
läksid viimaks vaid sellised, millel oli osalejate jaoks 
ka praktiline väärtus. Lõppotsusena panime müüki 
WSM-i logoga musta softshell-särgi, käsitöökommid, 
eritellimusel šokolaadi, rinnamärgi ja õlakoti (ostmiseks 
kohapeal) – kõigil Pireti loodud stiilne kujundus. 
Samasuguse kujundusega helesinist värvi särgid said 
endale ka meeskond ja osa vabatahtlikest (fotograafid ja 
infotelgi töötajad).
Iga osaleja sai WSM-i kujundusega nimelise kaelakaardi, 
mida kanda kogu üritusel viibimise aja – see oli aluseks 
tellitud söögikordadele, pääsuks näitusealale ja 
lihtsustas oluliselt omavahelist suhtlemist. Sagadis 
ööbivaid koertega külastajaid ootasid hotellitoas lisaks 
temaatilisele tervitus- ja infolehele ka WSM-i logoga 
joogikauss, selle alla käiv matt ja maiusepakk lemmikule 
ning padjale pandud Eesti Samojeedide Tõuühingu logoga 
käsitöökompvek omanikule. 
Väga suure osa visuaalist andis üritusele asukoht. Sagadi 
ise oma looduskauni ümbrusega mõjub tulijale lummavalt, 
mõisa atmosfäär lisas kõigele erilise pidulikkuse. 
Toimumiskoha tähelepanuväärsust rõhutasid kõik 
tagasisidet andnud külalised. Samas tekitas toimumiskoha 

valik just korralduse käigus kõige tulisemaid vaidlusi ja 
vastasseise. Alternatiiviks pakuti korraldada sündmus 
mõnes vähem ambitsioonikas paigas. Arvestades plusse 
ja miinuseid, sai otsustavaks Sagadi pakutavate teenuste 
komplekssus ja sellega ka soodsam lõpphind.
Meediakajastus
WSM toimus suvisel nädalavahetusel, mil toimub 
sadu sündmusi üle kogu Eesti. Kõigele vaatamata tuli 
laupäeval kohale TV3 „Seitsmeste uudiste“ võttegrupp. 
Esmaspäevasesse saatesse jõudis tore saatelõik, 
kus sõna said lisaks korraldajatele ka kohtunik ning 
osalejad Eestist ja välismaalt. Televisioon kajastas 
sündmust pereürituse ja samojeedisõprade olulise 
kohtumispaigana, mis vastas ka meie kontseptsioonile 
WSM-i olemusest. Meie saadetud teleklippi näitas ka 
esmaspäevaõhtune „Ringvaade“ ning kohal käisid Delfi ja 
kohalike väljaannete fotograafid.
Eelkajastuse tegid lisaks aasta esimesele ajakirjale 
Koer ka Delfi ning Eesti erilisi konverentse maailmale 
tutvustav Estonian Convention Bureau. Kuna sündmus 
oli väga tõuspetsiifiline, siis püsis meiepoolse reklaami 
põhirõhk sihtgrupil ehk samojeedi koerte kasvatajatel, 
omanikel ja nende sõpradel. Seetõttu kasutasime põhilise 
infokanalina Tõuühingu kodulehe WSM-i erirubriiki ning 

„Kogu WSM-i kompleks oli lausa maagiline. 
Sagadi ei pakkunud mitte ainult ilusat 
paika näituste ja kogu ürituse jaoks, vaid 
sellele lisandusid ka huvitav ajalugu, 
imelised jalutuskohad, esmaklassiline 
majutus ja suurepärane toitlustus.“
Janet Ainscow (Austraalia), 
ESTÜ erinäitus, isaste kohtunik 
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WSM-i Facebooki kogukonda, mille postitusi edastasime 
kõikvõimalikesse tõuga seotud infokanalitesse. 
Reklaam jõudis õigete huvilisteni, millest andis kinnitust 
piletiga pealtvaatajate arv – pered, kes olid tulnud koeri 
vaatama ja lihtsalt toredat päeva veetma.
Näitus, konverents ja muud tegevused
Alustasime neljapäeval ning tervitasime esimesi osalejaid 
traditsioonilise lipuheiskamisega. Eelmine korraldajamaa 
Austraalia andis teatepulga Eestile üle ning pärastlõuna 
jätkus vabas vormis õhtusöögiga. 
WSM-i esimesed kaks päeva olid pühendatud näitustele. 
Reedel toimus Eesti samojeedi koerte erinäitus, kuhu oli 
registreeritud 111 koera, laupäeval aga põhjamaiste koerte 
näitus, mille raames Euroopa samojeedi koerte erinäitus 
„Euro Samoyed Show 2019“. Viimasel osales kokku 105 
samojeedi koera, lisaks teised põhjamaised koeratõud.
Laupäevase näituse võitjatele lisandus ka ametlik tiitel 
„Euro Samoyed (Junior/Veteran) Winner 2019“, mille 
kuuest võimalikust kolm jäid Eestisse, ülejäänud reisisid 
Taani, Soome ja Leetu. 
Kõik neli kohtunikku hindasid väga kõrgelt meie 
koerte üldist taset. Mainiti ära palju tõule omaseid 
„naeratavaid“ ilmeid, tasakaalus töökoeralikku liikumist, 
head temperamenti ja karvakvaliteeti. Ehkki suvise 
näituse puhul oli paratamatu, et paljud koerad ei olnud 
täiskarvas, mainiti muuseas ka seda, et kuigi maailmas on 
probleemiks keelatud pügamine, oli meil näha hulgaliselt 
tervet ja hõbejalt helkivat karvatippu. 
Pärast reedest näitusepäeva toimus õhtusöök mõisasaalis, 
kus tagasisidet näitusest ja hinnatud koertest jagasid selle 
päeva kohtunikud Tuula Pratt Soomest ja Janet Ainscow 
Austraaliast. Oodatuim oli aga kindlasti rahvuslik õhtu 

laupäeval, mille alustuseks esines mõisaesisel trepil 
EMTA doktorant ja udmurdi pärimusmuusikaaktivist 
Maria Korepanova, kelle kurguhäälne laul ja linnuhääled 
tõid kananaha ilmselt kõigile kuulajatele. Sellele järgnes 
Leigarite kontsert, mis pakkus palju nalja ja lõbu sellega, 
kui esinejad osalejad endaga koos platsile tantsima võtsid. 
Õhtu naelaks oli traditsiooniline oksjon, kuhu olid esemeid 
toonud lisaks mitmele Eesti kasvatajale ka osalejad üle 
kogu maailma. Peamiseks tõmbenumbriks kujunesid 2015. 
aasta WSM-i korraldanud Austraalia klubi annetatud 
taldrikud, millele oli samojeedipildid maalinud hiljuti 
lahkunud, kuid tõuringkonnas väga armastatud kunstnik 
Lynne Dutton. Päeva lõpetas laupäevase sünnipäevalapse 
ühine õnnitlemine ja meie hea koostööpartneri Päts Sahvri 
valmistatud suure samojeedipildiga tordi lahtilõikamine.
Mõlema näitusepäeva vältel oli kõigil huvilistel võimalus 
lunastada loteriipilet, mille iga loos võitis mõne suurema 
või väiksema samojeediteemalise eseme. Peaauhinnaks 
oli aga Kickbike, mis loositi välja laupäevase näitusepäeva 
lõpus. Toreda üllatusena jäi ratas Eestisse inimesele, kes 
ka teise pika päeva lõpus toimunud loosimise hetkel veel 
näituseplatsil viibis.
Pühapäev oli konverentsipäev.
Hommik algas reedesel näitusel isaseid hinnanud 
kohtuniku Tuula Pratti loenguga maailma 
samojeedistandarditest, nende sarnasustest ja 
erinevustest. Põhjalik ja rohkelt illustreeritud loeng 
andis muuhulgas väga hea ülevaate reedese hindamise 
otsustest. Kas teie teadsite, et samojeedi koera tõul on 
maailmas kokku kuus standardit, millest viis erinevad 
üksteisest vähemal või rohkemal määral?
Tuula loengule jätkuks rääkis samojeedi koertele 
spetsialiseerunud koolitaja Kati Ernits samojeedi koera 
koolitamisest ja iseloomust ning põhjamaise kelgukoera 
tõelisest loomusest. 

pildil Cabaka’s Raw Power
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Kõige tulisemaks kujunes Soome Genoscoperi labori 
esindaja Päivi Ruotaneni loeng samojeedi koera 
geneetilisest mitmekesisusest. Lisaks põnevale lektorile 
tekkis kuulajate seas kaks leeri ja arutelu kestis veel 
tükk aega pärast loengu lõppemistki. Kokkuvõttes 
leiti, et ükski äärmus ei ole hea ning tuleb leida kuldne 
kesktee tõu geneetilise mitmekesisuse ja samas liinide 
ja tõule tüüpiliste omaduste säilitamise vahel. Samuti 
jõuti ühisele järeldusele, et liiniaretus ja outcross on 
mõlemad aretuses vajalikud tööriistad, mida tuleb osata 
kasutada vastutustundlikult, tundes oma tõugu ja vältides 
„kennelpimedust“. Loengu kokkuvõttena võib öelda, et 
ehkki samojeedi koera tõu geneetiline mitmekesisus on 
aastatega vähenenud, on tõu põhi väga paljude teistega 
võrreldes siiski endiselt lai, mille eest tuleb öelda aitäh 
meie kasvatajatele ja nende valikutele.
Pärast lõunasööki toimusid töötoad, millest kõige 
populaarsemaks kujunes silmaarst Ülle Kella loeng 
samojeedide seas aktuaalsest goniodüskeneesist. Veel 
valmisid vahvad vilditud koerapead Kristiine Uspenski 
koerakarva viltimise töötoas ning väga hea loengu pidas 
Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu esindaja Triin Jagomägi 
koos teraapiakoer Alfiega, rääkides põhjamaiste tõugude 
kasutamisest teraapiakoertena.
Mõisasaalis sai õhtul näha dokumentaalfilmi 
väljasuremisohus samojeedi rahvast ja nende kultuurist. 
Sellega oligi ürituse ametlik programm lõppenud. Kell 
16 langetasime ühiselt lipu ja andsime teatepulga edasi 
järgmisele korraldajamaale Slovakkiale. Samuti andsime 
lubaduse juba kolme aasta pärast kõik taas kord kohtuda.
Kokkuvõtteks
Need neli päeva Sagadis möödusid kiiremini, kui keegi meist 
oleks eales osanud oodata. Praegu, kui WSM on seljataga, 
külalised koju saadetud ning viimnegi aruanne kirjutatud, on 
hea vaadata tagasi neile korraldamise tähe all möödunud 

pikkadele kuudele ja tõdeda – me saime hakkama!
Tagantjärele on mul väga hea meel, et meis leidus neli 
aastat tagasi piisavalt julgust, et võtta koos ühe väikese 
klubiga ette sellise ambitsioonika ja olulise sündmuse 
korraldamine. Pean siinkohal tegema muidugi suure 
kummarduse meie sõpradele ja pereliikmetele, kes lisaks 
ametlikule töörühmale vabatahtlikena meile igal hetkel 
appi tulid ning kannatasid vapralt välja kõik need lõputud 
kodused töötunnid. Ilma teie toetuseta ei oleks see kõik 
olnud võimalik – suur-suur aitäh teile kõigile!
Suurima tänu on kindlasti ära teeninud ka meie toetajad: 
peasponsor Dagsmark ning kõik teised, kelle nimed leiate 
ESTÜ kodulehelt. Igaüks neist andis suure panuse, et 
rahvusvaheline „samojeediperekond“ neljaks päevaks 
Eestisse sai kokku tulla.
Samuti soovin tänada kõiki osalejaid, kes nende nelja 
päeva jooksul Sagadist läbi käisid. Aitäh teie lõpmatult 
positiivse suhtumise, sõbraliku ja sportlaslikult hea 
koostöö eest! Just tänu teile kujunes sellest üks tõeliselt 
emotsionaalne ja meeldejääv kokkutulek ning me ei jõua 
ära oodata, et juba kolme aasta pärast taas kohtuda!

„Piirkond oli muljetavaldav – lisaks suurele 
näituseringile, kus koerte liikumine sai 
tõepoolest esile tõusta, paistis koht silma 
ka imeilusa arhitektuuri ja loodusliku 
ümbruse poolest. Eriti jäid meelde järve 
vesiroosid, mis nägid välja täpselt nagu 
mõnel Monet’ maalil. Ei oleks olnud 
võimalik kujutada ette paremat asukohta!“ 
Rosanna Sibora, külaline Saksamaalt
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Eraldi soovisid meie kohtunikud tänada alati suurepäraseid 
ringitöötajaid Monika Normanni, Mari Joametsa, Monica 
Merimad ja Anne Heinlat, kes suutsid ka Austraaliast ja 
Suurbritanniast tulnud kohtunikele teha peensusteni selgeks 
Euroopa teistsuguse näitusesüsteemi ega kaotanud sealjuures 
hetkekski positiivset professionaalsust. 
Võimalus osaleda sellise suursündmuse korraldamise juures 
on andnud meile kõigile tohutult palju uusi kogemusi, sõpru 
ja tuttavaid. Ka selle loo kirjutamist lõpetan ma parasjagu 
ühes Berliini tänavakohvikus, olles just spontaanselt kohtunud 
ühe WSM-ilt leitud uue tuttavaga. Aitäh teile kõigile ning 
kohtumiseni juba 2023. aastal Slovakkias!

„Ei ole olemas ideaalset koera, kuid 
näitustel osalenud koerte üldine tase oli 
äärmiselt kõrge. Enamik näidatud koertest 
olid suurepärases konditsioonis ja lihases. 
Probleemina tooksin välja olukorra, kus 
kasvatajad peaksid enam tähelepanu pöörama 
korrektsele nurgistusele nii ees kui ka taga. 
Leidsin mõned sirged, liikumist piiravad 
esiosad ning mõned nõrgad tagaosad, kus liialt 
kõrge kand ei olnud piisavalt stabiilne, või oli 
tagaliikumine kitsas – see kõik viib selleni, et 
koer ei ole võimeline liikuma piisava vajaliku 
tõukega. Tuleb meeles pidada, et samojeed ei 
ole ruudukujuline, ning aretades koerad liialt 
kompaktseks ja lühiseljaliseks, kaotame tõu 
ideaalse tasakaalu ja paindlikkuse. Samuti 
tuleb kasvatajatel jälgida suurust. Kuigi 
enamik osalenud koertest mahtusid standardis 
soovitatud piiridesse, leidus ka neid, kelle 
turjakõrgus maksimumi siiski ületas. Isegi 
kui kogu koer on üldiselt heas tasakaalus, 
siis liiga suur kasv viib tõu eemale sellest 
funktsionaalsest karja- ja kelgukoeratõust, 
keda me kõik armastame. Päeva jooksul nägin 
koeri, kelle oleksin hea meelega endaga 
kaasa võtnud, et näidata neid oma kodumaal 
Suurbritannias – kui vaid minu kohver oleks 
olnud selleks piisavalt suur.“
Penny Roberts (Suurbritannia), 
isaste kohtunik Euroopa samojeedi koerte 
erinäitusel

„Kuigi koerad võisid esmapilgul tunduda väga 
erinevad, olid enamik neist väga harmoonilised 
ja paistsid silma hea tasakaalu poolest kõigi 
peamiste samojeedi koera iseloomustavate 
tunnusjoonte poolest: tõu eriline „naeratav“ 
ilme, kelgukoeralik liialdusteta anatoomia, 
iseloomulik karm karv, mis aitab hakkama 
saada rasketes arktilistes tingimustes, ning 
muidugi tüüpiline, väga heas tasakaalus 
liikumine. Olin ringis nähtuga väga rahul ja 
soovin edastada suure tänu kõigile osalejatele 
ilusate koerte näitusele toomise eest. 
Samuti ka nende kasvatajatele suure töö 
ees, et te olete vaadanud mööda ajutistest 
hetketrendidest ning teinud hoolikalt tööd, 
et säilitada ja parandada koerte üldist 
tasakaalu ja harmooniat, mida ma samojeedi 
koera hinnates alati kõige enam otsin. Pean 
olema rahul, sest Eestis nähtud koerte pealt 
mõistsin, et oleme õigel teel oma eesmärgi 
suunas säilitada ja arendada samojeedi koera 
tõugu.“ 
Katarzyna Szutkiewicz (Poola), 
emaste kohtunik Euroopa samojeedi koerte 
erinäitusel.

Meenutab Triinu Sooäär, WSM erinäituste võitja 
Smiling Snowball My Highlight omanik 
Mäletan hästi päeva, kui läksin pisikest Demi Haapsalust oma 
ema Yeti juurest koju tooma, kohale jõudes oli teda just mesilane 
nõelanud ja beebi istus põsk paistes õnnetult nurgas. Tookord 
arvasime, et see peab nüüd küll hea märk olema... Smiling 
Snowball My Highlight, koduse nimega DEMI, on siiani jäänud 
meie pere väikeseks blondiinist rõõmurulliks, tuli meile väga 
oodatud teise samojeedikoerana. Teda ootas juba ees 2-aastane 
Mona, kelle jaoks oli Demi esimesed kuud üks väike tüütus. 
Nüüdseks on nad parimad sõbrad, kes teevad kõike koos, vanema 
koerana Mona muidugi tavaliselt ütleb, mida me teeme ja kuidas 
me teeme. Näitustel Demile väga meeldib alates sellest hetkest, 
kui laua pealt kammimast ära saab. Tal on tegelikult näitustel alati 
hästi läinud. Nüüd, pärast eelmisel aastal olnud kutsikaid on ta 
aga kohe eriliselt õide puhkenud. Ka kahel eelmisel samojeedide 
erinäitusel oli ta VSP. Lisan veel ühe WSM-i hinnanud kohtuniku 
Penny Robertsi kommentaari temast: “She was lovely and showing 
every second she was in ring”. Järgmisest WSM-st tahaks kindlasti 
osa võtta. Selle aasta näituste korraldus mulle väga meeldis. 

Smiling Snowball My Highlight
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Kuulake, mida on 
koeral teile öelda – 
Turid Rugaas

Kuidas jõudsite koerteni? 
See oli minu saatus algusest peale. Lapsepõlvest saadik 
on koerad olnud minu tähelepanu keskpunktis ning 
viieaastaselt otsustasin, et kui suureks saan, pean midagi 
nende heaks tegema. Õppida ei olnud kusagilt, ise jälgisin 
ja avastasin, mis võttis omajagu aega. Mingil hetkel 
hakkasid ilmuma raamatud, lugesin neid kõiki. Samuti 
võtsin osa kõikidest kursustest ja seminaridest. Pean 
tunnistama, et suuremat osa õpitust ei kasutanud ma 
kunagi, sest tegin juba varakult endale selgeks, mida pean 
eetiliselt õigeks ning mida ma koerale kunagi ei teeks. 
Palun rääkige oma esimesest koerast – tõug, nimi, 
kuidas ta leidsite, kuidas ise arenesite tema kõrval.
Vanemad olid väga tüdinenud minu koerahuvist ning 
kui sain kümneaastaseks, siis hankisid nad mulle 
probleemse viieaastase emase bokseri Bonnie, et lapse 
entusiasmi taltsutada. See oli nende poolt tõsine viga, 
sest eesmärgile vastupidiselt kasvatas probleemse koera 
aitamine minu huvi veelgi. Minu esimene koer andis mulle 
ka esimese olulise õppetunni – ole oma koera parim sõber 
ja ta on sedasama sulle. Armastasin teda väga, samuti 
tema mind ning olime lahutamatud. Puudus vajadus 
teda eraldi treenima hakata, jagasime kõike ning meie 
suhtluses ei olnud mingeid probleeme. Kui kohtled koera 
nagu pereliiget ning pead temast lugu, siis ei teki ka 
mingeid probleeme. Pärast Bonnie surma leinasin teda 
pikka aega. Uue koera võtsin alles aastate pärast, kui olin 
ise abielus ja peres kasvasid lapsed. 
Palun rääkige koerast, kes kõige enam muutis teie 
arusaamist koertest üldse.
Minu suhtumine koertesse on olnud kogu aeg ühesugune, 
ükski neist ei ole muutnud minu arvamust või kohtlemist. 
Iga koer, kellega olen kokku puutunud, on õpetanud mulle 
midagi ja olen alati valmis neid kuulama. Järgmine koer, 
kes on ehk õpetanud mulle kõige enam (40 aastat hiljem 
pärast bokser Bonnie’t), oli hirvekoer Vesla. Olen temalt 
õpitut kirjeldanud oma raamatus rahustavate signaalide 
juures. Temalt õpitu on jõudnud minu raamatutesse, 
koolitustele ja seminaridele ümber maailma ning jätnud 
tugeva jälje minu elukutsele koertega tegelemisel. 
Vesta õpetas, kui oluline on õppida, mõista ning olla 
võimeline aru saama koera signaalidest, mida ta annab 
igapäevaelus. Olen talle väga tänulik selle eest. 

Intervjuu maailmas kõrgelt hinnatud ja tunnustatud 
koerte käitumisterapeudiga. Turid Rugaasi seminar 
toimub juba oktoobrikuu lõpus Eestis, kus kõigil huvilistel 
on võimalik osa võtta. 
Küsimused esitas Kaire Rjadnev-Meristo.

Eetilised põhimõtted koerte suhtes pole mul muutunud 
lapsepõlvest saadik.
Millal ja kuidas mõistsite, et traditsioonilised 
treenimismeetodid vajavad korrigeerimist? 
Minu elu esimesel poolel – 35 aasta jooksul – ei olnud 
mingeid treeninguid ega meetodeid ja oli väga vähe 
koolitusi. Need ilmusid alles 70ndatel aastatel. Enne 
seda pidime kõike ise välja mõtlema. Meie põhilisteks 
tööriistadeks oli pidev jälgimine ja loov lähenemine. 
Töötades välja oma meetodid (n-ö oma tee), jäid minu 
põhimõtted samaks ja neid võib nimetada n-ö minu 
„kaubamärgiks“ – kasutada koerte loomuomaseid 
instinkte ja käitumist, saavutada kõike loomulikul teel. 
Ja alati-alati vaadata, kuidas koer ennast tunneb.
See, mida tänapäeval teame kui traditsioonilist 
treeningmeetodit, algas 1974. aastal sellekohase raamatu 
ilmumisega. Minu arvates oli seal kirjeldatud mitu 
tõeliselt halba meetodit, kuid kahjuks muutusid need 
populaarseks koerte treenimisega tegelevate inimeste 
ringkondades ning neid kasutati pidevalt. 
Meid oli väike ring inimesi, kes märkasid nende meetodite 
negatiivseid pooli ja meie ei kasutanud neid kunagi. 
Seda põhjusel, millest rääkisin eespool – ma ei teeks 
midagi sellist kunagi oma koerale. Toon näiteid – turjast 
sakutamine, mahasurumine ja muud taolised jõhkrad 
võtted. Olen võidelnud selliste meetodite vastu sellest 
hetkest peale, kui neid kasutama hakati. Õnneks on 
tänapäeval ilmunud palju uusi uuringuid ja teadustöid 
ning nendega koos tekkinud täiesti teistsugune 
mõistmine. Isegi kui mõni inimene kasutab edasi 
vanu võtteid, sest see sobib nende mõttemaailmaga 
ja arusaamisega koertest, siis ei ole need enam kuigi 
populaarsed. Moodne teadus annab võimalusi koertest 
üha enam teada saada ning õnneks paraneb olukord kogu 
aeg. Olen kindel, et ühel hetkel on selline suhtumine 
koertesse täiesti kadunud. Inimesed kipuvad harjumustest 
ja arusaamistest kinni hoidma, kuna nii on mugav. 
Muutused toimuvad aeglaselt, aga need toimuvad. 
Millised on teie treeningmeetodite võtmesõnad?
Nagu ma eespool rõhutasin, on neiks loomulike 
lahenduste otsimine, koostöö koeraga nii, nagu nad 
on loomakarja sündinud. Mitte iialgi anda järele oma 
eetilistes põhimõtetes, mitte iialgi olla koera suhtes 
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vägivaldne. Igaüks peab õppima leidma loomulikke 
lahendusi ja teadma, kuidas ise käituda. Meie 
koeratreenerite koolid õpetavad just seda oma õpilastele. 
Kuidas teile tundub, kas suhtumine koertesse on viimase 
40–50 aasta jooksul muutunud? Üheks probleemiks 
„koeramaailmas“ on väga vastuoluline suhtumine 
nendesse – mõni suhtub nendesse nagu inimesesse (ja 
ootab ka sellekohast käitumist) ning teised peavad neid 
hingetuteks „asjadeks“. Mida saaksime kõik koos sellise 
olukorra parandamiseks teha? 
Elan veidi teistsuguses kultuuriruumis. Suhtumine 
koertesse minu kodumaal on alati olnud kenam 
ja lahkem. Nad on meie jaoks perekonnaliikmed 
ning arvestame nende füüsiliste ja mõistuspäraste 
vajadustega. See ei teki iseenesest, vaid kasvab välja 
teadmistest, õppimisest, soovist mõista. Oleme selle 
nimel töötanud palju aastaid ning alles nüüd hakkame 
nägema tulemusi. Sedasama peaksid tegema ka kõik 
teised, paljud erinevad riigid. Kogu asja mõte on võtta 
suhtumine omaks ning hakata seda jagama ka teistele. 
Loomulikult võtab see aega, kuid alati toob positiivseid 
tulemusi nendes riikides, kes on juba alustanud. 
Mõelge sellele, kust hankida head koolitajad ja otsida 
vajalikke teadmisi. 
Palun rääkige omaloodud organisatsioonist PDTE (Pet 
Dog Trainers of Europe). Teil on üle 300 liikme enam kui 
30 riigis üle maailma. Kuidas saadakse selle liikmeks 
ning kuidas olete taganud, et nad oma koolituses 
järgivad ikka samu põhimõtteid?
Alustasin PDTE-ga enam kui 20 aastat tagasi. Soovisin 
arendada koostööd koerte treenijate vahel, et nad 
võiksid kogemusi vahetada, üksteist innustada ning koos 
lahendusi otsida. Enne seda töötas igaüks omaette. 
Pidasin vajalikuks luua aruteludeks foorum, kus kõik 
said kogemusi ja teadmisi vahetada. Tänaseks töötab 
foorum hästi ning liikmeskond aina kasvab. Sellest on 
kujunenud kogunemiskoht paljudele. Töökeel on inglise 
keel. Igal aastal toimub kokkutulek – sel aastal koguneme 
septembris Itaalias Roomas, 2020 Norras. Igal aastal on 
erinev kogunemiskoht. Meie eetikakoodeks on rangem 
mis tahes loomaorganisatsiooni omast ja nii see peabki 
olema. Meie eesmärk on eeskätt koerte heaolu – nii 
füüsilises kui ka mentaalses mõttes ja me ei aktsepteeri 
ühtegi meetodit, mis sellega vastuollu võiks sattuda. 
Olete kohtunud paljude koertega ja nendega tegelenud. 
Kas olete tähele pannud, et tõukoerte puhul (kes on 
aretatud teatud töö tegemiseks) võiks rääkida sellest, 
et osa neist on tundlikumad ning teised mitte?
Erinevused ei ole mitte tõugude, vaid isendite vahel. 

Kõige enam mõjutab koeri keskkond, milles nad üles 
kasvavad. Peab tunnistama, et mõni koer on kergemini 
mõjutatavam kui teine, kuid kunagi ei tohiks ületada piiri, 
kus see muutub koerale probleemiks. Andke koera elule 
õige algus ja õige kasvatus ning te ei pea probleemide üle 
pead murdma. Mõnel tõul on küll suurem loomuomane 
reaktsioonikiirus, sest nad on selliseks aretatud, kuid 
seda ei tohi segi ajada koera tundlikkusega. See on üks 
põhilisi vigu, mida inimesed teevad. 
Kas võiksite veidi rääkida oma „Pee study“ (ehk 
pissimise uuring) projektist? 
Minu õpilased on teinud palju uuringuid ning mitu neist 
on alles töös. Erinevalt mitmest teaduslikust uuringust 
jälgime pika aja jooksul palju koeri. „Pee study“ on 
lihtsalt üks paljudest, oleme uurinud ja jälginud paljude 
aastate jooksul tuhandeid koeri. See on andnud meile 
koerte kohta täiesti ainulaadset informatsiooni. Me 
teame nüüd tunduvalt rohkem selle kohta, miks koerad 
pissivad (n-ö märgistavad), kus, millal ja kuidas, kui 
sageli. Eriti just sagedus on meile andnud suurepäraseid 
teadmisi, mida saab ka igapäevaelus kasutada.
Kas planeerite uusi raamatuid ja õppevideod? Kas 
võiksite tutvustada nende sisu? 
Juhin kirjastust, tegelen enamasti teiste inimeste 
raamatutega ja kogu aeg ilmub uusi. Värskem neist 
oli Stephanie Rousseau raamat, mis käsitleb koerte 
kaasavõtmist tööle. Suurepärane väike raamat. Planeerin 
ka oma raamatuid, kuid eks näis, kui palju õnnestub kõige 
muu kõrvalt kirjutada.

Minu treeningmeetodite võtmesõnaks on 
loomulike lahenduste otsimine, koostöö 
koertega nii, nagu nad on loomakarja 
sündinud. Mitte iialgi anda järele oma 
eetilistes põhimõtetes, mitte iialgi olla 
koera suhtes vägivaldne. 
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Programm “The complete dog”. 
    Seminar toimub ilma koerteta, inglise keeles. Ainult teooria.
    • koerte loomulik kehakeel (sh koerte rahustavad signaalid)
    • mida peame teadma ja jälgima koera treenimisel ja kohtlemisel 
    • mida koerad vajavad, et neil oleks õnnelik ja tervislik elu 
    • kuidas stress ja valu mõjutavad koera käitumist 
    • stressi äratundmine ja vähendamine 
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Soovin teile edukat seminari Eestis. Ilmselt saate 
seal osalejatelt ka palju küsimusi. Näiteks mida teha 
argliku-kartliku koeraga? See on viimastel aastatel väga 
levinud probleem.
Loomulikult on ka koolitusel küsimuste vastuste aeg, kuid 
ma ei saa lahendada inimeste ja koerte personaalseid 
probleeme. See vajab süvenemist ning korralikku 
konsultatsiooni, muidu ei ole soovitused pennigi väärt. 
Saan vastata vaid üldistavalt. 
Mida teha kartliku koeraga? 
Üldine vastus sellele on järgmine. 
1. Leidke hea loomaarst ning füsioteraapiaspetsialist 
ning laske oma koer üle kontrollida. Valu on paljude 
probleemide põhjuseks. 
2. Ainus viis hirmust võitu saada on eemaldada koer 
olukorrast, kus ta seda tunneb. Kui ta ei suuda seal olla, 
siis ta ei pea seal olema. 
3. Jätke kõrvale hirmu tekitavas olukorras positiivne 
suhtumine, kiitmine ja maiuste jagamine. Sellisel 

puhul keskendub koer üha enam ohule ega õpi kunagi. 
Alustuseks eemalduge ohukohast, minge kaugemale, 
hoidke distantsi.
Mida sooviksite omalt poolt öelda Eesti 
Kennelliidu liikmetele – kasvatajatele, näituse- ja 
võistluskohtunikele, treeneritele, händleritele, 
koeraomanikele? 
Mida soovitada? Ärge võtke aluseks seda, mida ütlevad 
teised, kes teie koera ei tunne – peate oma koeraga ise 
tegelema. Võtke aega enda ja koera jaoks, istuge koos 
ning püüdke mõista, mida ta vajab, et just teie teeksite, 
ning seejärel järgige seda soovitust. Selle tulemusena 
muutub täielikult teie igapäevaelu. Olete koos oma 
koeraga õnnelikud, mitte stressis ja probleemidega 
hädas. Proovige seda! Kuna tean, et see töötab, siis 
kutsun üles iga koeraomanikku seda tegema.
Koolitusele minnes peab arvestama, et enamik koeri 
ei lähe sinna eesmärgiga õppida, vaid kohtuma teiste 
koertega, et olla nendega koos, nuuskida ja neid uurida.

Seminar 
ÕPI KOERA KUULAMA!

Koera loomulik kehakeel – 
kuidas seda lugeda ja aru saada? 

Seminari lektoriks on Turid Rugaas – 
mitme raamatu autor ja maailmakuulus 

koerte käitumisterapeut

26.-27. oktoobril 2019 kell 10.00 - 17.00
Tallinnas Tallinna Tehnikaülikool
TalTech Mektory konverentsikeskuses

Lisainfo ja registreerimine:
Lisbeth Borg de Waard (inglise keeles)
e-post: kontakt@innlandethundesenter.no
Tel: +47 9904 2803  

Anni Kaiste (eesti keeles)
e-post: sudokupup21@gmail.com
Tel: +372 5552 3017

Seminari 
hind 210 € 

(võimalik tasuda ka 
osamaksetena)
Igale osalejale 

osalussertifikaat. 
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Claudio Piccoli - 
võlur kaamera taga

Millises vanuses ja kuidas hakkasite pildistama?
Hakkasin kaamerat kasutama esimesel ülikooliaastal. 
Olin 19-aastane ja kasutasin analoogkaamerat ning mulle 
meeldis töötada välja pildistamist pimedas ruumis. See oli 
lihtsalt lõbu pärast ja hõlmas natuke kõike – puhkusest kuni 
portreedeni, natüürmorte jne. 15 aastat tagasi sain endale 
teise koera, emase bordercollie, ja hakkasin neist mõlemast 
pilte tegema. See on endiselt mu kirg.
Kuidas sattusite koeri pildistama? Kaua olete sellega 
tegelenud?
Kuus aastat tagasi hakkasin käima kõikidel disc dog’i 
võistlustel, et omandada kaameraga enam kogemusi, 
keskendudes liikuvatele koertele. Otsisin igalt poolt infot, 
kuid tundus, et ükski kaamera pole piisavalt hea, saavutada 
soovitud tulemust. Õppisin kasutama eri tehnikaid ja 
sain inspiratsiooni fotograafia teistest valdkondadest. 
Sain kenasid tulemusi ning olin üks esimesi, kes vastava 
pildistamisstiili välja töötas. Viis aastat tagasi sain endale 
kolmanda koera, veel ühe emase bordercollie nimega Tris, ja 
hakkasin oma teadmisi kogu maailmas töötubades jagama, 
kuna inimesed küsisid minult abi. Nüüd pühendan kogu oma 
töö inimeste õpetamisele ja abistamisele kogu maailmas 
ja tegutsen Nikoni koolis meistrina. Samuti teen koostööd 
Nikon Italy ametliku esindajaga.
Milline on lemmikkaamera ja -objektiiv?
Olen selle aja jooksul vahetanud mitu kaamerat ja objektiivi. 
Mul on olnud Yashica, Contax, Canon, Nikon jpm. Kui 
sain Nikoni, siis mõistsin, et leidsin „selle õige“ tööriista. 

Tänavu juulis toimus Eestis tunnustatud fotograafi 
Claudio Piccoli koolitus, korraldatud Kristiina Tammiku 
poolt. Seal osales palju kohalikke koerapildistamise 
harrastajaid. Claudio suudab oma kaameraga tabada 
momente, mida inimese silm ei näe. Räägime Claudioga 
tema kirest ning imelistest piltidest. 
Fotod : Claudio Piccoli

Põhjuseks on nii kaamera ergonoomika kui ka teostusvõime, 
eriti just kehvades valgustingimustes. Praegu kasutan Nikon 
D5 kaamerat, kuna selle AF on väga täpne ning kasutades 
väikest AF-punkti, võin teha praktiliselt kõike, mida soovin. 
Kasutan ka Nikon Z6 ja Nikon Z7 kaameraid, kuna tean, 
et fotograafia tulevik ei ole rajatud peegelkaameratele, 
ja tahan pildistamisel saavutada sama enesekindluse ka 
hoopis teist tüüpi kaameratega. 
Milline on teie jaoks olnud koerte pildistamise juures 
kõige meeldejäävam olukord?
Mäletan pildistamist kolm aastat tagasi maikuus Hollandis. 
Planeerisime fotosessiooni mererannal suurepärase disc 
dog’i tiimiga. Ma armastan seda ala ning mulle meeldib 
näha koeri ja inimesi koos tegutsemas. Üha enam meeldib 
mulle vaadata, kuidas need inimesed oma koeri armastavad 
ja respekteerivad. Tahtsin teha midagi erilist, aga ei 
teadnud, mida ette võtta. Tavaliselt viin inimesed ja koerad 
loodusesse ning lasen neil vabalt liikuda, et näha, mida 
võime koos saavutada. Kuid seekord oli tiim ja nende koerad 
niivõrd lahedad – palju oli bordercollie’sid, kes mulle oma 
tegutsemisel eriti meeldivad. Tegin ettepaneku kohtuda 
õhtupoolikul ja oodata päikeseloojangut koos kuldse 
valgusega. Seekord oli tõesti külm ja tuuline ilm. Palusin 
tiimi liikmetel hakata koertega mängima, see oli lõbus, aga 
ikka oli midagi puudu. Palusin neil minna vette (Põhjameri 

kevadisel ajal… kellelgi 
ei olnud veekindlaid 
riideid kaasas). See ei 
olnud enam oluline, et 
pildistasin külmas vees 
lamades, seljas vaid T-särk 
ja lühikesed püksid. Ma ei 
tahtnud kaamera kaitseks 
kasutada isegi veekindlaid 
abivahendeid, sest tahtsin 
tunnetada kaamerat 
võimalikult hästi, olla 
vaba liikumises ses mitte 
väga sügavas vees. Lained 
hõljutasid mind madalas 
vees ning mõnel korral 
rullusid üle pea. 
Uskuge mind, see oli külm 
pärastlõuna ja sellisel 
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viisil vees töötamise tulemusena värisesin nagu väike 
laps. Pärast mitut tundi, tundes rõõmu koerte liikumisest 
ja mängimisest ning tundmata ise külma, sain kätte selle, 
mida olin oodanud – kolm-neli pilti, millesse armusin kohe 
esimesest silmapilgust. Värisesin oma läbimärgades riietes 
ning mu sõrmed ja jalad ei tundnud enam midagi. Kaamera 
ja objektiiv said pisut kannatada, soolane vesi ja liiv olid 
tunginud igale poole. Tundsin end väga rumalana ja pidin 
varustuse Nikonile tagasi viima, kulutades palju raha nende 
parandamiseks ja puhastamiseks. Aga kui te küsiksite 
minult, kas teeksin seda homme uuesti, siis vastaksin: „Jah, 
kindlasti, mida me ootame? Läheme kohe, ilma pikemalt 
mõtlemata, et saaksime jälle rõõmu tunda!“ Samuti teeksin 
seda tugevate emotsioonide pärast, mida ma pildistamise 
ajal tundsin, ja sellepärast, et mind on õnnistatud oskusega 
näha ja teha ning näidata teistele inimestele selliseid pilte. 
Loomade pildistamine on fotograafias üks keerulisemaid 
alasid. Mis on teie jaoks selles kõige raskemad, kõige 
põnevamad ja kõige enam katsumusi tekitanud olukorrad?
Koerte pildistamine on üks maailma parimaid tegevusi, 
see on alati katsumus, eriti liikumispildid. See on imeline, 
kuidas liikumisel toimub kõik nii kiiresti, et isegi ei saa 
aru, mis tegelikult toimus. Samuti meeldib mulle töötada 
kehvades valgustingimustes, see annab võimaluse luua 
erinevaid meeleolusid, mida ma armastan. Inimesed 
arvavad, et on oluline teha hea seisupilt, avastamata tervet 
põnevat maailma, mis kaasneb liikumisega. Alles siis, kui 
sa ise saad aru, kuidas selles maailmas tegutseda, siis 
hakkad seda mõistma ja hindama. See toob palju häid pilte 
nagu imeväel. 

Mida soovitaksite inimestele, kes tahaksid tegeleda 
lemmikloomade pildistamisega?
Väga palju asju on vaja õppida, kuid minu esimene soovitus 
on leida oma tee ja jätta kõrvale n-ö vana kooli õpetused. 
Suunake tähelepanu uutele meetoditele, mis võimaldavad 
imelist ja hingematvat kogemust koerte pildistamisel. 
Proovige saada head inspiratsiooni headelt fotograafidelt 
kogu maailmas. Uurige, mis teile nende piltide juures 
meeldib, ilma et laseksite end mõjutada nende meeldijatest 
või jälgijatest. Ärge kunagi unustage jääda ka realistlikuks, 
sest teekond ei lõpe ja arenguruumi on alati.
Kuidas teile meeldis Tallinnas?
Eesti oli minu jaoks kena üllatus – nii inimeste poolest, 
kellega kohtusin, kui ka jalutuskäikudel kaameraga teie 
ilusas pealinnas. Eestis võõrustas mind fotograaf nimega 
Kristiina Tammik, kelles avastasin ühe oma parima sõbra 
läbi aegade! Ta oli väga tore ja professionaalne, korraldades 
siin minu koolitust. Mulle meeldisid väga tema pildid ja 
koerad! Ma ei jõua ära oodata, millal veel kord siia kaunisse 
ja imelisse riiki tagasi jõuan.
Kas koolitus Eestis õnnestus teie arvates hästi?
Seda tuleks küsida osalejate käest. Võin ainult öelda, 
et mulle väga meeldisid üksteist austavad toredad 
fotograafide rühmad. Mul oli nende kõigi ja eriti mind 
võõrustanud Kristiina Tammikuga tõesti väga hea koostöö, 
kuna olime samal lainepikkusel.
Milles oleks eestlastel kõige enam arenguruumi?
Arvan, et Eesti inimesed on omandanud hämmastavad 
oskused fotograafias! Leian, et nad on väga nutikad ja 
ootan neilt väga palju!
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Teise ringi koerte 
saatus Ameerikamaal

Millal loodi Tiibeti Mastifite Päästeühing? 
Tiibeti mastifite päästmisele pühendunud ühing 
registreeriti 2. jaanuaril 2003 heategevusliku 
organisatsioonina.
Kas Ameerika Ühendriikides on sarnaseid tõupõhiseid 
päästeorganisatsioone veel? 
Põhimõtteliselt on meil kõikidel tõugudel oma tõupõhine 
päästeorganisatsioon. Mõnel juhul on need seotud 
tõuklubiga, aga mitte alati. Sageli töötavad tõupõhised 
päästeseltsid või ühingud koos: näiteks võetakse 
ühendust Leonbergerite Päästeseltsiga, kui varjupaiga 
personalile tundub, et neile on sattunud leonberger’i 
moodi koer. Kohale jõudes tuvastavad selle seltsi 
inimesed, et tegemist on hoopis tiibeti mastifiga, ja 
kontakteeruvad meiega
Kas neid ühendab mõni katusorganisatsioon? 
Ühtset katusorganisatsiooni ei ole, USA on lihtsalt 
ääretult suur riik. 

Ameerikas on väga tõsiselt ette võetud tõukoerte 
olukorra parandamine. Tõuühingud või siis nende juurde 
loodud päästeklubidel (rescue) on koostöölepingud 
kohalike varjupaikadega ning üheskoos püütakse teha 
kõik mis võimalik, et hädasolijaid aidata. 
Intervjuu ATMA (American Tibetan Mastiff Association) 
presidendi ja American Tibetan Mastiff Rescue sekretäri 
Martha Feltensteiniga. 
Küsimused esitas Kaire Rjadnev-Meristo.
Fotod erakogu.

Kas riigi poolt on ette nähtud toetused sellistele 
organisatsioonidele?
Ameerika Kennelklubi majutab tunnustatud pääste-
organisatsioonide lühitutvustust ja kontakte oma 
kodulehel tõututvustuse juures. 
Kohalik omavalitsus ei rahasta koerapääste seltsinguid, 
seda ei tehta ka riiklikul tasandil.
Miks loodi Tiibeti Mastifite Päästeühing? Algselt tegeles 
sellega Ameerika Tiibeti Mastifite Ühing (ATMA).
Otsustasime rajada Tiibeti Mastifite Päästeühingu kahel 
põhjusel. Kõigepealt oli vaja leida lihtne tee koerte 
abistamiseks eraldatud (annetatud) rahaliste vahendite 
kasutamiseks. Teiselt poolt oli vaja kaitsta ATMA varasid 
võimalike nõuete eest, mis võiksid tekkida seoses tiibeti 
mastifite päästmise ja uute kodude leidmisega.
Teine põhjus oli USA maksuseadus. Meie seaduste 
kohaselt ei saa tõuklubi kui mittetulundusühing olla 
samal ajal heategevuslik organisatsioon. Inimesed, kes 
on valmis heategevuseks, võivad sellele heategevuslikule 
organisatsioonile väljastatud koodi alusel maksuvabalt 
annetada. Selline lahendus aitab meil kergemini rahalisi 
vahendeid koguda. 
Lisaks väljastavad enamik linna- ja maapiirkonna 
varjupaiku, samuti eravarjupaigad, nagu SPCA (Society for 
the Prevention of Cruelty to Animals), koeri vaid selleks 
tegevuseks registreeritud päästeorganisatsioonidele.
Kui paljud inimesed on igapäevaselt seotud 
päästetööga ja kuidas töötavad vabatahtlikud? 
Iga päev tegeleb päästeühinguga kolm inimest: president, 
varahoidja ning mina, sekretär. President Rebecca 
Chambliss teeb ära suurema osa tööst koertega. 
Meil on palju toredaid vabatahtlikke ning tegelikult 
võiks nende arv olla suuremgi. Vabatahtlikud käivad 
varjupaikadest koeri ära toomas, transpordivad ning aeg-
ajalt ka majutavad neid. 
Alati on vaja ajutisi kodusid, kuid tegelikkuses pole 
sugugi palju inimesi, kes saaksid viia turvaliselt oma 
koju võhivõõra tiibeti mastifi ning temaga seal tegeleda. 
Seetõttu enamasti peame toimetama koerad ühingu 
kasutuses olevasse kennelisse Los Angeleses.
Millised on direktorite nõukogu kohustused? 

Mickey varjupaigas.
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Juhtorganite ülesanded on põhimõtteliselt samad, mis 
ükskõik millisel teisel tavapärasel organisatsioonil.
Millised on ühingu peamised kohustused ja 
tegevussuunad? On need ajas muutunud?
Päästeühingu peamine mõte on olnud tiibeti mastifite 
päästmine, ravi (taastusravi) ja uute kodude leidmine. 
Muutunud pole mitte üksnes päästeühingusse saabuvate 
koerte järjekorranumber, vaid ka see, et järjest keerukam 
on leida neile kodu. Varem saabusid koerad meie 
päästeorganisatsiooni valdavalt omaniku surma tõttu või 
juhul, kui koera haldamine käis omanikule üle jõu. Ka oli 
varem palju vähem aretajaid, paljudel neist olid selgelt 
äratuntava välimikuga koerad, mistõttu kasvatajat oli 
hõlbus tuvastada koera välimuse järgi. 
Nüüdseks on selline tuvastamine muutunud võimatuks 
seoses suure hulga koerte importimisega Hiinast. 
Lisandunud on ka uusi inimesi, kes arvavad, et saavad 
tiibeti mastifite aretamisega rikkaks. Kui varem oli 
koerte vereliinide põhjal võimalik ennustada koerte 
temperamenti, siis nüüd on see muutunud peaaegu 
võimatuks. 
USA-s on igal lugupeetud kasvatajal kombeks võtta oma 
kasvandik olenemata tõust tagasi terve elu jooksul. Meie 
oleme tiibeti mastifitega jõudnud punkti, kus sisuliselt 
ükski kasvataja ei ole nõus oma kasvandikku tagasi 
võtma – varem see nii ei olnud. 
Ka terviseteemad on Hiinast toimunud koerte 
importimise tõttu muutunud – sageli võib tuvastada tõus 
tunnuseid hoopis napoli mastifitelt ja newfoundlandi 
koertelt. Seetõttu on kahjuks kasvanud kulutused 
kliinikuteenustele: oleme pidanud rahastama 

puusaoperatsioone, sääreluu osteotoomiat, silma- ja 
nahaoperatsioone.
Kui paljud koerad on alates 2003 leidnud Tiibeti 
Mastifite Päästeühingu kaudu kodu? Teie kodulehel on 
187 koera lood. 
Uue kodu on leidnud ligi 200 tiibeti mastifit. Kummalisel 
moel oleme täheldanud, et kõige lihtsam on kodu leida 
just eakatele koertele – inimestel on neist kahju, ka on 
nendega vähem probleeme ning pühendumine kestab 
paratamatult lühemat aega. 
Kõige raskem on leida kodu keerulise iseloomuga tiibeti 
mastifitele – neile, kel on tugev valve- ja kaitseinstinkt. 
Tegelikult on need täiesti tavalised tiibeti mastifid, 
kes teevad oma tõuomast tööd – ei lase võõraid majja. 
Seetõttu aga ei ole võimalik neid kellegi kodusse ajutiselt 
paigutada. Varem oli nii, et kutsikad leidsid kodu peaaegu 
hetkega, kuid enam mitte.
Kutsikaid on liiga palju ja neid on kerge hankida. Näiteks 
võib kutsika saada täiesti tasuta ja ilma igasuguste 
küsimusteta veebilehelt Craiglist – miks siis peaks läbima 

Kutsikaid on liiga palju ja neid on 
kerge hankida. Näiteks võib kutsika 
saada täiesti tasuta ja ilma igasuguste 
küsimusteta veebilehelt Craiglist – miks 
siis peaks läbima päästeühingu range 
korraldusprotsessi?

Bella.
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päästeühingu range korraldusprotsessi?
Näiteks ma ise pakun hoiukodu seitsmekuusele tiibeti 
mastifile, kes sattus minu juurde juba 12 nädala vanuselt. 
Ta on kaunis, tõeline tiibeti mastif, väga armas, kuid 
mitte ühtegi sobilikku huvilist ei ole teda tahtmas.
Tiibeti mastifite maailm on USA-s viimase 16 aastaga 
tohutult muutunud, kahjuks mitte paremuse poole. 
Teatud aretajate ja arvukate Hiina immigrantide tõttu 
on terve riik üle ujutatud viletsalt aretatud tiibeti 
mastifitest ja nende segudest, neil on seninägematud 
terviseprobleemid (ortopeedilised, silma- ja 
nahaprobleemid) ning lisaks ebakindel iseloom. 
Palun tooge mõni eredam näide lugudest, kuidas 

koerad on kodu leidnud.
Eredamad ja kõige rõõmustavamad juhtumid on need, kus 
on kulunud aastaid koerale uue kodu leidmisega või kui 
koer saabus meile nii paljude tervisemuredega ja kehvas 
seisus, et kahtlesime tema ellujäämise võimaluses. 
Bella oli vaid 18-kuune, kui sattus New Yorgi varjupaika. 
Ta oli tavapärane karmivõitu tiibeti mastif, kes 
tõenäoliselt haukus liiga palju ja tekitas probleeme 
naabritega. Ta vahetas mitu korda kodu, kuid kusagil elu 
ei laabunud. Ta veetis aastaid meie kennelis idakaldal 
ning siis viisime ta Californiasse. Kokkuvõttes oli ta 
meiega seitse aastat ning siis lõpuks leidus talle õige 
kodu! Bella elab Tennessee’s, peab lugu kohalikust 
kokakunstist – küpsistest ja kastmetest, samuti 
pepperoni-pitsast! Tõeliselt suurepärane tulemus. 
Baboo päästeti Hiinas kohaliku päästerühma poolt, 
kes palusid meil võtta koera enda hoolde. Nad tegid ise 
korjanduse, et toimetada koer USA-sse. Vaene koer oli üle 
elanud canine distemper-viiruse (kennelköhaga sarnane 
haigus), olnud nälginud, hüljatud, elanud kinniseotuna 
silla all. Vaadates päästegrupi poolt tema leidmisel 
tehtud pilti, oli raske ette kujutada, et ta üldse võiks ellu 
jääda. Kuid tal oli väga palju õnne. Pärast meie hoole 
alla jõudmist kulus vaid paar kuud ning Baboo võttis 
enda juurde pikaajaliste kogemustega päästeühingu 
vabatahtlik liige, samuti tiibeti mastifi omanik.
Mikey oli jäetud New York City äärelinna kõnniteele, kui 
ta oli vaid viie-kuue kuu vanune ning ei suutnud isegi 
püsti seista. Varjupaigast helistati meile ja läksime talle 
järele. Tõin ta koju ja tuvastasin, et tema tagaosa on 
kohutavalt deformeerunud. Arvasin, et pean laskma ta 
eutaneerida. Viisin ta kliinikusse, kus tehti röntgenpildid, 
mis paistsid üsna lootusetud. Ortopeed oletas, et vaja 
läheb vähemalt kolme operatsiooni… Viimaks sattusin 
Cornelli Ülikooli veterinaariakooli, kus suurepärane 
liigeste asjatundja dr Hayashi teatas, et mingit 
operatsiooni vaja ei ole! Väljendasin imestust. Selgus, et 
sama koer oli seal varem ravil käinud. Usutavasti hoiti 
teda väga pisikeses puuris ja kehva toidu peal. Mikey 
vajas vaid korralikku toitu ja piisavalt liikumist. Ta võeti 
peresse, kus tiibeti mastifid on olnud pere liikmeteks 

Hiina päästerühma poolt leitud Baboo. Veidi hiljem Baboo uues kodus.

Bella.
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veerand sajandit. Mikeyst kasvas tohutult suur koer, kelle 
tagajalad olid tõeliselt inetud, kuid see ei takistanud tal 
teha pikki jalutuskäike või joosta ringi teiste koertega.
Negatiivse poole pealt ütleks, et kõige kohutavamad 
on juhtumid, kus inimesed valetavad. Enne koera 
kojusaatmist teeme koduvisiite, vestleme inimesega 
tunde ning ikkagi võib juhtuda, et ei suuda ära tunda 
probleemset persooni. 
Viimane juhtum oli Bruce, järjekordne Hiinast pärit 
tiibeti mastif. Inimesed Arizonast olid temast huvitatud. 
Nad olid sõbrad perega, kes oli just pakkunud kodu 
Richie’le – suurimale kesk-aasia lambakoerale (teda 
peeti varjupaigas ekslikult tiibeti mastifiks ning võeti 
ühendust meie organisatsiooniga), keda iial näinud 
olen. Mees sõitis koerale järele umbes kaheksa tundi 
Los Angelesesse. Kahjuks oli koer nende kodus vähem 
kui 48 tundi, sest naisele koer ei meeldinud ja ta kartis 
teda (koer ei olnud kuidagi seda põhjustanud). Paar kuud 
hiljem leidis Bruce siiski päris kodu.
Kas on ülevaadet, kui paljud tiibeti mastifid lõpetavad 
varjupaikades ning kui paljusid neist te suudate aidata? 
Ei, sellist statistikat pole. Püüame aidata iga tiibeti 
mastifit, kes varjupaika satub, kuid ka meie võimalused on 
piiratud. Alati jagame varjupaika sattunud tiibeti mastifite 
pilte Facebookis ja Twitteris, kuid kahjuks on palju neid 
koeri, keda meil pole võimalik enda hoole alla võtta. 
Samuti on meil probleemiks, et ükski USA lennufirma 
ei võta enam pardale suuri puure, milles tiibeti mastifit 
transportida. Delta oli viimane lennufirma, mis seda 

tegi, ja ka nemad muutsid oma reegleid tänavu maikuus. 
See tähendab, et kõik päästetud tiibeti mastifid peavad 
reisima autoga Los Angelesesse, kus on meie kasutatav 
kennel, ning siis sealt oma uude kodusse. Vahemaad on 
tohutud. Näiteks minu elupaigast New Jerseyst on Los 
Angelesesse umbes 5000 kilomeetrit, vaja on ületada 
mitu mäeahelikku, sealhulgas Kaljumäestik, ning talvisel 
ajal on seda raske teha. 
Mida saavad tiibeti mastifite omanikud teha 
Tiibeti Mastifite Päästeühingu toetuseks? Mida 
saaksid aretajad teha paremini, et koerad ei satuks 
varjupaikadesse? 
Toetuseks saab annetada raha ja esemeid, pakkuda 
hoiukodu. 
Koeraomanikud, kel on probleeme oma tiibeti mastifiga, 
peaksid otsima päästeühingust abi ja nõuandeid enne, 
kui vallandub tõeline kriis. 
Koerte kasvatajatel on tarvis teha põhjalikumat tööd 
kutsikatele sobilike kodude valimisega. Kahjuks ei ole 
paljud aretajad ausad, kui nad suhtlevad võimalike 
kutsikaomanikega, ega räägi tüüpilistest esineda 
võivatest probleemidest selle tõuga – valveinstinkt, 
võõraste inimeste mittelubamine oma koju, koerte suur 
armastus elektroonika ja hoonete puitosade vastu. 
Tiibeti mastifid ei ole kerged koerad, isegi kui nad on 
sõbraliku loomuga. 
Seetõttu pole see tõug sobilik inimestele, kel ei ole 
varasemat kogemust koertega.
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Väike tiim, 
suured  unistused

Selle aasta Euroopa juuniorite lahtised meistrivõistlused 
(edaspidi EOJ) toimusid 12.–14. juulil Šveitsis Kreuzlingenis 
Bodensee Arenal. Esimest korda võisteldi kolmes 
vanuseklassis: U12, U15 ja U19. Sel aastal esindas Eestit 
15 võistluspaari, mis on Eesti juuniorite tiimi jaoks kõige 
suurema meeskonnaga aasta. 
Mini-klassis: Kaisa Tamm ja papillon Fidel,  Lisa Marie 
Mölder ja papillon Fossu, Karen Dunaway ja papillon 
Shanja, Erin Dunaway ja papillon BG, Kätriin Kivimets ja 
papillon Mickey, Kätriin Kivimets ja kääbuspuudel Deena, 
Laura Karolina Gradickaite ja papillon Chelsy
Midi-klassis: Karen Dunaway ja shetlandi lambakoer 
Smiley, Katariina Põder ja shetlandi lambakoer Mega, 
Eliise Põder ja shetlandi lambakoer Kusti, Mia-Kärt Kaas ja 
shetlandi lambakoer Karo
Maxi-klassis: Kaisa Tamm ja bordercollie Ettie, Kadi 
Saviauk ja bordercollie Tete, Kadi Saviauk ja bordercollie 
Clara, Taavi Vaino ja belgia lambakoer Bruno
Nädal enne ärasõitu algas kurbade uudistega, kui selgus, 
et Miiu Liivamägi ja shetlandi lambakoer Riki ei saa Riki 
jalavigastuse tõttu võistelda. Suutsime plaani kiirelt 
ümber teha ning proovida Miiu ja Riki asendada Kätriini ja 

Tekst: Meiri Soon
Fotod: Tuulika Mölder

Deenaga. Õnneks tulid korraldajad meile vastu ja olid nõus 
võistluspaari välja vahetama. 
Erinevalt eelmistest aastatest oli tänavune EOJ vihmane. 
Kui esiotsa oli avatseremoonia plaanis teha väljakul, siis 
tugeva vihma tõttu viidi see suurde telki üle. Kiire avamine 
tehtud, oli aeg liikuda välja väljakute äärde, sest algasid 
tiimijooksud.
Parimad tulemused: Kaisa ja Fidel saavutasid U19 mini-
klassis kokkuvõttes 15. koha. Meie tublid esmaosalejad 
U15 midi-klassis Katariina ja Mega saavutasid hüpperajal 
3. koha ning Mia-Kärt ja Karo samuti samal rajal 2. koha. 
Mainimata ei saa jääda ka Kareni ja Smiley agility-raja 4.  
ning kokkuvõttes 6. koht. U15 mini-klassis suutsid Karen ja 
väike, kuid suure hingega Shanja saavutada agility-rajal 4. 
koha. U15 maxi-klassis saavutasid Taavi ja Bruno hüpperajal 
14. koha. U19 maxi-klassis olid meil kõige kõrgemal 
poodiumiastmel Kaisa ja Ettie hüpperaja võiduga. Samuti 
hea tulemusega Kadi ja Tete tulid hüpperajal 17. kohale. 
Siiski väärtuslikum kõigest on lastele suhtlus oma-
sugustega. Paar väikest meenutust.
Karen: Kõige rohkem jäi meelde see, kuidas kõik suhtlesid 
kõigiga ning pärast rada oli ka näha higiseid ja natuke 
väsinud lapsi, kuid kõik olid saavutuste üle üliõnnelikud. 
Leidsin sealt ka palju uusi sõpru eri riikidest, kellega 
me õhtul pärast võistlemist mängisime võrkpalli. Jäin 
individuaalsel agility-rajal mõlema koeraga neljandaks 
ja selle üle olin kõige õnnelikum. Selle rajaga oli minul 
ja pisikesel papillon’il Shanjal ka üks meeldejääv 
„päästeoperatsioon“, nimelt oli meil terve rada ilusti 
läbitud, kõik takistused kenasti ületatud, kuni jõudis 
eelviimane takistus, milleks oli poomi alt minev tunnel. 
Shanja oli minemas ilusti tunnelisse, kuniks ta vaatas, 
et ma jooksen teisel pool – nii tuli ta enne tunnelisse 
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minekut trajektoorilt ära ja ma hakkasin teda tagasi üle 
poomi saatma. Selle käigus kukkusin natuke, kuid lõpuks 
sai rada väga ilusti ja puhtalt läbitud, isegi selle väikese 
päästmisega. Selline seik võttis Eesti tiimil korraks natuke 
hinge kinni.
Kaisa: Aasta alguses seadsin endale eesmärgi minna 
JEO-le lõpuks ka medali järele. Teisel võistluspäeval, kui 
mina ja Ettie hüpperaja eest kuldmedali kaela saime, sain 
aru, kui palju ma tegelikult selle nimel vaeva olin näinud 
ning millised emotsioonid mulle sellest kogu eluks jäävad. 
See oli kogemus, mida ma ei unusta kunagi ning just see 
emotsioon ja eesmärkide täitumine teevad selle minu jaoks 
väga eriliseks.
Eliise: Kõige meeldejäävam hetk oli kindlasti Kaisa 
finaalijooks – eestlased ei olnud ainsad, kes pisarateni 
kaasa elasid. Tagasi mõeldes meenub sõbralik õhkkond, kus 
kõik toetasid kõiki, ning enda mõningased ebaõnnestumised 
jäid teiste õnnestumiste varju. See teebki selle võistluse nii 

eriliseks. Keelebarjäär ei olnud kordagi takistuseks – tore 
oli jaapani noortega särke vahetada, kui kogu suhtlus käis 
Google Translate’i abil.
Mia-Kärt: Võistlusele sõites oli pinge väga suur. Kui aga 
olime esimesel päeval saanud Karoga hüpperajal 2. koha, 
pinge langes. Mul oli selline tunne, mida ei saa sõnadesse 
panna – olin ja olen siiani võidu üle üliõnnelik. Kogu üritus 
oli nagu üks lõbus laager. Leidsin seal palju uusi toredaid 
sõpru ja üldse oli väga lõbus, eriti diskol. Kui võistlus läbi 
sai, olin väga kurb, ootan juba järgmist JEO-d. Loodan 
järgmisel aastal sama toredat ja edukat võistlust.
Katariina: Mäletan, kuidas enne tiimi esimest rada Mia-
Kärdiga närveerisime. Kui aga olime raja ära jooksnud, siis 
saime aru, et see polnud midagi nii hull ja et tegelikult 
läks meil väga hästi. Siis muidugi ka see, kui sain seista 
poodiumil. EOJ teeb eriliseks see, et seal on hästi palju 
noori, kellel on minuga sama spordiala ja see meeleolu on 
hästi mõnus ning alati, kui kellelgi ka sassi läks, siis ikkagi 
elasid kõik talle kaasa. Üks lahe seik, mis meelde jäi, oli see, 
kui me kõik Kaisale hümni laulsime, kui ta poodiumil seisis.
Minu jaoks oli kõige inspireerivam see, kui lapsed tulid rajalt 
ka ebaõnnestumise korral positiivsete emotsioonidega, et 
vaat nüüd ma tean, kuidas järgmine kord seda olukorda rajal 
lahendada või mida veel harjutada! 

Reisimine nii kaugele nõuab paratamatult hulka raha. 
Seepärast täname esmalt kõiki, kes osalesid juuniorite 
toetusvõistlustel. Täname väga ka võistluste sponsoreid: 
EKL-i noortekogu, Platinum, Kuivtoit.ee, Fixus autokaubad, 
Gardest, Yes Sport, Berra, Koerteklubi Säde ja Nutrilove. 
Tegelikult ei saaks meie juuniorite ettevõtmine toimuda 
ilma lapsevanemate hiigelsuure panustamiseta. Juuniorite 
võistlusele eelnes kevadel noortelaager, kus treenerid 
Keida Raamat, Stefi Praakli ja Marta Miil jagasid õpetus-
sõnu. Suur tänu ka neile! Järgmisel aastal juba Soomes!
Õnnelikud tiimijuhid Stefi Praakli, Marta Miil ja Meiri Soon.
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Kaks händlerite koolitust

Lõuna-Eesti Koertekeskusel oli rõõm ja au, et suurepärane 
händler ja koolitaja David Osorio Romero Hispaaniast 
võttis vastu meie kutse tulla Eestisse, et koolitada meie 
ühingu liikmeid. Et David oli nõus tulema rohkem kui 
üheks päevaks, siis tekkis mõte kasutada võimalust ja 
Eesti Kennelliidu näitusetoimkond kutsus ta hindajaks 
pühapäeval, 18. augustil Luigel toimuvale näitusele. 
Pidasime nõu EKL-i juhatusega ning leidsime ühiselt, et 
võiksime korraldada juuniorhändleritele võistluse järel 
ka koolituse-töötoa, võimaldades saada tagasisidet oma 
esinemise kohta. 
David hindas 18. augustil EKL-i näitusel Luigel 
juuniorhändlerite võistlust. Näituse koostööpartner Minu 
Rada OÜ eesotsas Indrek Viiretiga abistasid meid sellega, 
et filmisid ja salvestasid kõikide noorte esitused. Esinemise 
salvestamise võimaluse pakkusime välja ka nendele 
noortele, kes polnud ennast registreerinud näitusel 
osalema, kuid soovisid tulla järgmisel päeval koolitusele.
Esmaspäeval, 19. augustil toimus Ülemiste hotelli 
konverentsisaalis juuniorhändlerite koolitus-töötuba. David 
rääkis juuniorhändlerite võistluste üldistest põhimõtetest 
ning selgitas eelmisel päeval filmitud materjali abil 
kõigile, millised vead olid nad ringis teinud, samas tõi ta 
kõigi puhul välja ka nende tugevad küljed. Enamkõlanud 
mõtted, mida noored händlerid sellest koolitusest endaga 
kaasa said võtta, olid järgmised: ringis esitletakse mitte 
lihtsalt koera, vaid kindlat tõugu koera; kunagi ei tohi 
kaotada kontrolli koera üle; ringis oled sina, händler, 
olukorra peremees ning vanemad ja treenerid ei tohiks 
sinu esinemist segada; riietu olukorrale vastavalt, ära 
tule händlerite võistlustele „diskoriietega“; õpi korrektselt 
näitama oma koera hambaid; tunne tõugu, mida esitad; 

Lõuna-Eesti Koertekeskus MTÜ
Fotod Siret ja Marko Lepasaar

jpm. Mitu olukorda mängiti uuesti läbi. Koolitus toimus 
inglise keeles (tõlkimiseks oli kaasatud ka abijõud, mida ei 
läinudki vaja) ja tore oli vaadata, kuidas noored üksteist 
õigete sõnade leidmisel aitasid. Õhustik oli positiivne. 
Noorte tagasisidelehtedelt saime teada, millistest 
koolitustest nad puudust tunnevad. Davidi sõnul on meie 
noorte händlerite tase kõrge, aga on ka asju, mida nad 
võiksid teha veel paremini. 
Teisipäeval, 20. augustil toimus koolitus ja piknik Lõuna-
Eesti Koertekeskuse liikmetele Ratassepa talus. Suur tänu 
Lolitale ja Hardile! Alustasime kell 12 ning nalja ja naeruga 
lõpetasime õhtu saabudes. 
Loodame, et paljud nooremad ja natuke vanemad 
händlerid said näpunäiteid oma esinemiste veelgi 
paremaks lihvimiseks ning õpitud oskusi rakendatakse juba 
järgmistel näitustel. 
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Millal on õige aeg 
sõbral minna lasta?

Üha vähemaks jääb lemmikloomade n-ö loomulikku surma. Enamasti teevad otsuse 
neljajalgse sõbra vaevad lõpetada omanikud. Loomaarstide hinnangul venitatakse 
selle otsuse tegemisega Eestis praegu veel liiga kaua. 

Viljandis Uueveski kennelis inglise buldogeid kasvatav 
Lee Reinula on oma teadliku elu jooksul hüvasti jätnud 
seitsme koeraga. Kõigi lemmikute surm on olnud 
omamoodi ja järgmised on sama valusad kui esimenegi. 
Selle loo küsimustele vastates valas Lee arvuti taga ka 
portsu pisaraid.
Esimene, laste koju toodud kutsikas naabermajast, suri 
kolme kuu vanuses parvoviirusesse. Teine, kümneaastane 
taksike Nublu põdes südamehaigust, kukkus ja enam ei 
tõusnud. Aga ka see surm tekitas suure trauma ja Lee 
süüdistas ennast – äkki oleks midagi teha saanud?
Kolmas, suur bernhardiin Berta, oli esimene, kelle puhul 
Lee pidi tegema otsuse. Bertal oli esijalas luuvähk. Jalg 
oli paistes, õlani turses, koer oli opiaatide peal olnud juba 
mitu kuud. Oli suve kõige kuumem aeg, kui tuli kätte see 

päev, kus tuli otsustada. „Lihtsalt nii raske on seda teha, 
mõeldes, et äkki siiski on vara. Nii ta siis läkski, kuue 
ja poole aasta vanuses. See oli ja on siiani raske, kuigi 
sellest on nüüd juba väga palju aastaid möödas.“
Lee esimene buldog Põssa elas üksteist aastat ja ühe 
kuu. Veidi enne lõppu avastati tal südamekasvaja. 
„Üritasime teda hoida, vett dreenida, ei midagi. Buldogi 
keskmise eluea oli ta juba uhkelt ületanud. Meie esimene 
kullakallis, imelise iseloomuga tüdruk. Kuidas sa teed 
selle otsuse? Aga tuli teha. Seda põeme siin veel kaua.“
Tobi oli päästetud buldog, kes tuli kolmeaastasena, verd 
pissides ja alakaalulisena valest kodust. „Meie arst ei 
andnud talle erilist paranemislootust, aga poiss pani 
uhkelt kümme aastat ja pool peale. Siis tabas teda ränk 
neerupuudulikkus, mis oli alguse saanud juba tol ajal, kui 
ta seal eelmises kohas oli. See on seisund, kui on näha, 
et koer hääbub tundidega ja olla on aina halvem. Meie 
armas Tobi, see otsus tuli taas teha. Ei olnud kergem kui 
eelmistel kordadel!“
Buldog Lotta oli seitsmeaastasena terve, sportlik, 
uskumatult vitaalne tüdruk, kelle esialgu kopsupõletikuna 
tundunud haigus osutus kiire arenguga halvaloomuliseks 
kopsuvähiks.
Pedro oli Lotta poeg, edukas noor näitusekoer. Paraku 
oli temal buldogite needus, hingamisprobleem. „Tänavu 
suvel, kuumimal ajal, minu juures külas olles ja siit 
kliinikusse sõites ta autos ka suri. Ei ole kergem, on sama 
tunne, kui esimesel korral. Kõik need lahkunud loomad 
on ju pikemalt või lühemalt olnud pere silmaterad, kes on 
kaissu norinud ja olnud kallimast kallimad.“
Aastaid oli Lee loomade arstiks tema veterinaarist 
sõbranna, kes oli üdini otsekohene inimene. „Temaga 
koos kas siis võitlesime koera elu eest viimase vindini 
või siis ütles ta ausalt, et vot nüüd on seis selline. Meil 
oli lähedane suhe, ta sai mulle nii öelda.“ Kas arstid 
peaksid loomaomanikule oma arvamuse ütlema või 
jätma otsuse täielikult omaniku teha, sellele Lee arvates 
ühest vastust polegi.

Elo Malmberg 
Foto Myriam Zilles

Lee Reinula. Foto erakogu
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Kui elurõõm on kadunud
Mitmeid tiibeti tõuge omav Tiia Pihlik ütleb, et loomal 
minna laskmise otsusega venitamine on omaniku 
egoism. „Oma esimese, kauka ja sakslase segu Larry 
eluea venitasin viieteist aasta ja seitsme kuu peale välja. 
Tagantjärele ütlen, et viimased kaks aastat sellest oli liig 
ja praegu ma enam nii kaua ei venitaks. Ei veaks haiget 
koera paari kuu tagant kliinikusse seljasüste saama.“
Eelmisel suvel lasi Tiia magama panna oma kaheteist 
ja poole aastase tiibetlase Nanksi, kelle kõikide liigeste 
kõhred olid nulli kulunud. „Võib-olla sai temagagi 
liiga kaua venitatud?“ arutleb Tiia. Sel suvel surnud 
samuti kaheteist ja poole aastane teine tiibetlane Arny 
järelemõtlemiseks aega ei jätnud. Hommikul oli kõik 
korras. Tiia tegi tööle minnes koerale pai ja ütles, õhtul 
näeme! Lõuna ajal helistas ema: tule kohe koju, koeraga 
on väga halvasti! Kui Tiia koju jõudis ja koera nägi, võttis ta 
kohe telefoni ja kutsus arsti viimast süsti tegema. „Lahata 
ma teda ei lasknud, aga arstiga kahtlustasime kasvajat. 
Mädasegust jama tuli koerast välja.“
Tiia arvab, et kui loomal pole enam elust rõõmu, siis tuleb 
tal minna lasta. „Tuleb juba koera võttes aru saada, et 
nemad elavad meist vähem. Ma näen koera silmadest, kui 
ta enam elust rõõmu ei tunne.“ Samas möönab Tiia, et 
teine inimene võib samas olukorras oma koera silmadest 
midagi muud välja lugeda, elutahet. Viimase süsti 
tegemisel on Tiia tingimus alati, et see tuleb teha kodus. 
Lahkunud sõbrad on kõik reas koduaeda maetud.

Koera olek muutub
Loomaarst Tiina Toometi sõnul ei tohi veterinaarid 
tegelikult loomaomanikule teha ettepanekut loom 
eutaneerida: „See otsus peab tulema kliendilt endalt. 
Loomaarsti ülesanne on anda sedavõrd adekvaatne info, 
et omanik suudaks selle põhjal otsustada. Teoorias ilus 
küll, aga praktikas?“
Seda adekvaatset infot on nii palju ja pahatihti on see 
nii keeruline, et vaene loomaomanik kaotab täielikult 

pea. Ei ole lihtne otsustada parima sõbra elu ja surma 
üle. Siis küsitakse loomaarstil nõu. Tihtipeale tahetakse 
teada, kuidas doktor ise selles olukorras käituks. Dr 
Toomet vastab siis ausalt, mida tema teeks. Mõnel juhul 
prooviks veel, aga teisel laseks minna. Dr Toomet on selle 
ju kõik ka ise loomaomanikuna läbi elanud. Tema bokser 
Mats oli ainult seitsmeaastane, kui kolleeg diagnoosis 
tal pahaloomulise luukasvaja. Tiina ise arvas, et Matsu 
oli suure ja rahmeldava koerana lihtsalt oma jala ära 
väänanud. Diagnoos oli täielik šokk. Tiina konsulteeris 
kõigi tollaste ortopeedidega (aasta oli 2002) ja kuna oli 
just minemas väikeloomaarstide maailmakongressile, 
siis kuulas seal ka loengut onkoloogilisest ortopeediast. 
Loeng oli mõõdukalt optimistlik: kui siirdeid ei ole, siis kogu 
jäseme amputatsioon, vist soovitati ka kiiritusravi ja koer 
võib rõõmsalt edasi elada. Näidati ka videoid kolme jalaga 
koertest. Tiina tuli koju ja oli veel rohkem segaduses kui 
enne. Vaatas koera, kes õnnelikus teadmatuses tema 
ümber kalpsas. Valusid tal hetkel ei olnud (kuna selles 
ei saa kunagi 100% kindel olla, hakkas Tiina kohe pärast 
diagnoosi saamist talle valuvaigisteid andma), söögiisu 
hea ja mängulust endine. Samas kujutles Tiina, kuidas ta 
peab pärast amputatsiooni nädalaid toibuma, õppima kahe 
jalaga hakkama saama (vasakus tagajalas oli tal artroos 
ja seda ei saanud enam täisväärtusliku jalana arvestada) 
ja kas saab üldse kunagi; kui suur on metastaaside 
tõenäosus jne.
„Mõtlesin, kas tasub temalt ära võtta tema tänane ja 
homne rõõmus päev ebamäärase tuleviku nimel? Võib-
olla ta ei kalpsa enam kunagi, võib-olla saab temast 
vaevaliselt komberdav koer ja kõik, mis ma sellega 
saavutan, on see, et ta on minuga kauem,“ meenutab 
Tiina oma arutluskäiku. „Otsustasin, et ma ei ole isekas. 
Jätsin opi tegemata, Matsu sai kuni lõpuni valuvaigisteid ja 
püüdsin temaga igal võimalikul hetkel maal olla, kus talle 
kangesti meeldis. Ühel päeval ei tulnud ta enam sööma ja 
nägi väga õnnetu välja. Sain aru, et on aeg.“ Lapsed läksid 

Tiia Pihlik. Foto erakogu

Tiia Toomet.
Foto Merike Toomet
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kooli, jätsid kutsuga nuttes hüvasti ja Tiina viis Matsu 
kliinikusse. Seal, nagu patsientidega sageli juhtub, elavnes 
ta pisut. Vereproovid olid korras. Tiina pidi ta peaaegu 
juba koju tagasi viima, aga siis sai aru, et ei maksa. 
„Temal oleks homme olnud halvem kui täna ja ülehomme 
veel halvem. Mul endal oleks väga raske järgmisel või 
ülejärgmisel päeval taas sellise mõttega kliinikusse tulla 
ja mis peamine, ma ei tahtnud, et lapsed peaksid temaga 
uuesti hüvasti jätma. Sain aru, et nüüd ongi aeg. Ta ikkagi 
ise ütles mulle seda oma hommikuse muutunud olekuga.“
Siin ongi Tiina arvates vastus küsimusele, millal on õige 
aeg lahti lasta – jälgige oma looma. „Te saate ise aru, 
kui ta enam ei taha, ei jaksa. Seni, kuni ta teie tuleku üle 
rõõmustab, kuigivõrd sööb ja ise oma hädadega hakkama 
saab, on kõik veel suhteliselt hästi. Aga kui pererahva 
kojutulekule vastab vaid väsinud pilk, te peate oma 
sõbrakest vägisi söötmisega piinama ja vahel, kui piisavalt 
kiiresti jaole ei saa, peab ta loigus lamama, on piir käes. 
See, et loom füüsiliselt on veel meiega ja meie ei suuda 
lahti lasta, ei ole argument õigustamaks tema kannatusi. 
Ma usun, et kui tal oleks vaba voli, siis ta lahkuks ise. Nii 
nagu vanasti tegid talukassid ja -koerad. Läksid metsa 
surema. Ilma ülemäärase sentimentaalsuse, aga ka ilma 
ülemääraste kannatusteta.“

Loomal ei tohi lasta piinelda
Õige hetk sõltub muidugi ka diagnoosist, prognoosist 
ja looma vanusest. Jüri Loomakliiniku arst Inge 
Mängel ütleb, et krooniliste haiguste puhul, nagu 
südamepuudulikkus, neerupuudulikkus, kontrolli alt 
väljunud suhkruhaigus, kasvajad, saabub hetk, kui looma 
heaks pole enam muud teha, kui tema piinad lõpetada. 
„Loomal ei tohi lasta piinelda. Kui tal on halb olla, ta ei 
söö enam, siis ei tohiks lasta tal aeglaselt nälga surra, 
vaid otsida abi ja kui vaja, siis võtta ise otsus vastu,“ ütleb 
dr Mängel. Tema julgeb omanikule ka otse välja öelda, et 
nüüd on nii. „Omanikuga peab rääkima, selgitama talle, 
et ta on nüüd kõik võimaliku teinud.“ Muidugi on see 
keeruline, eriti kui on tegemist noore loomaga või äkitselt 
juhtunud raske traumaga.
Dr Mängeli sõnul pole mõtet oodata, et koer hakkaks oma 
valu välja näitama. Looduses on nii, et kes näitab vigastusi 
välja, on haige ja nõrk, see süüakse ära. Sellepärast on 
loomad väga osavad valu varjama.
Ka on dr Mängel arvamusel, et Eestis oodatakse 
eutaneerimisega pigem liiga kaua. Võib-olla tuleb see 
kultuurilisest taustast – inimesi me ju ei eutaneeri ja 
paljud inimlikustavad oma lemmikloomi kui inimesi. On ka 
neid, enamasti vanema põlvkonna seast, kelle arvates ei 
tohiks looduse kulgu sekkuda, ja tahavad, et koer ise kodus 
sureks. „Siis võiks küsida, kuidas see loom siis loomulikult 
sureb? Krambid, vedelikupuudus, nälgimine, valud – kas me 
tahame näha oma lemmiklooma niiviisi piineldes aeglaselt 

hääbumas? Meil on võimalus looma piinadest säästa, 
eutanaasia ei ole julm.“
Liiga kergekäelist eutaneerimist tuleb Mängeli sõnul nii 
harva ette, et viimastest tööaastatest ei meenugi ühtegi 
juhust. Rasked on need juhtumid, kui vanainimene sureb 
või peab pikemaks ajaks haiglasse minema ning tema vana 
koer jääb hooleta. Pärijad üritavad talle uut kodu leida, 
aga see ei õnnestu. Igas kliinikus on protseduurireeglid, 
kuidas eutanaasia teostatakse. Kõigepealt tuleb rääkida 
omanikuga läbi, et veenduda, et ta on teinud kindla ja 
põhjendatud otsuse, ja selgitatakse protseduuri. Seejärel 
tehakse koerale rahustav süst, mille järel läheb arst välja, 
et omanik saaks uinuva koeraga omaette hüvasti jätta. Kui 
loom on uinunud, tehakse narkoosisüst ja siis peatatakse 
südametöö. „Loom ei tunne midagi halba. See on selline 
surm, nagu vanainimesed endale loodavad: uinud ega ärka 
enam,“ räägib dr Mängel.
Kodus eutaneerimas käib dr Mängel harva, sest see on 
päris pikk protseduur ja kliinikus jõuaks ta vahepeal 
paljusid teisi patsiente aidata. Aga Harjumaal on mitu 
koduvisiitidele spetsialiseerunud veterinaari ja kui kellelgi 
on kindel soov oma lemmik kodus uinutada, antakse talle 
Jüri Loomakliinikust mõne sellise kolleegi kontaktid.

Eutaneerimine on raske ka arstile
Tallinna loomade kiirabi arsti Ain Starasti sõnul on 
suhtumine lemmikloomade eutaneerimisse aastatega 
selgelt muutunud. Märksõnaks on hoolivus. Inimestel 
on rohkem aega ning loom võetakse koju just nimelt 
lemmikuna, mitte tarbeloomana. Seetõttu märkavad nad 
neid rohkem, on rohkem koos, pööravad neile rohkem 
tähelepanu ja väärtustavad ka nende tervist rohkem. 
Sellega kaasneb, et ka neist loobuda on raskem.
Teiselt poolt on see jälle hoolivuse küsimus – kas ma 
saan ehk veel midagi tema heaks teha, et saaks veel koos 
olla? Kui võtame küsimuse meditsiinilise aspekti, siis on 
Starasti sõnul oluline, et loom ei tohi kannatada. Kui me ei 
saa teda enam aidata ning ta kannatab, siis me ei tohi tal 
lasta piinelda.
„Põhimõtteliselt ei saa arst öelda, et pange see loom 
magama,“ arvab dr Starast. „Me saame öelda, mis on 
prognoos ja kas me saame aidata või mitte. Ja kui aidata ei 
saa, siis loom ei peaks kannatama.“
Ka kiirabikliinikul on oma protseduurireeglid, et viimane 
uinumine oleks võimalikult kerge nii loomale kui ka 
omanikule. „Ega eutanaasiat teha pole ka loomaarsti 
jaoks lihtne,“ ütleb Starast. Arstide soov on samuti 
maksimaalselt vältida võimalikke kõrvalmõjusid 
(krambid), ka nemad tahavad näha rahulikku lahkumist, 
et loom jääks magama ega juhtuks midagi ootamatut. 
Välismaal on Starast osas kliinikutes näinud lausa eraldi 
tube eutaneerimiseks. Sinna võib tulla kogu pere oma 
lemmikuga hüvasti jätma.

avatud 
E-R 9.00-16.30

eelregistreerimine 
telefoni teel

loomakrematoorium.ee
Raba 40, Tallinn, telefon: 55517527

e-post: info@loomakrematoorium.ee
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Paelussist 
Echinococcus multilocularis

Sissejuhatuseks
Sain mõni aeg tagasi e-kirja, milles loomaarstist 
kolleeg kirjeldas üht haigusjuhtu ja sellega seoses 
palus vastust mõnele küsimusele. Kirjale lisatud pilt 
looma lahanguleiust oli lausa vapustav (foto 1). Olen 
oma pikaaegse parasitoloogiaalase tegevuse jooksul nii 
mõndagi näinud, midagi taolist aga varem ainult ühel 
korral ja sedagi kirjandusallikas. Millest on jutt?
Nii looma- kui ka inimesearstid teavad, et üks ohtlikest 
nugiusstõbedest on ehhinokokoos. 
Eesti oludes on sellel haigusel kaks tekitajat: 
Echinococcus granulosus ja E. multilocularis. Tavaliselt 
teatakse ka, et E. granulosus’e lõpp-peremeesteks 
on koerlased ja vaheperemeesteks sõralised, E. 
multilocularis’e lõpp-peremeheks aga rebane ja 
vaheperemeesteks närilised. Mõlemad parasiidiliigid on 
väga ohtlikud inimesele.
Mis on antud juhtumis erakordset? Nimelt see, 
et hulkruumse ehhinokoki (E. multilocularis) 
vastsevormidega oli tabandunud koer ja see põhjustas 
tema surma. Seetõttu käsitlengi järgnevalt põhjalikumalt 
E. multilocularis’e poolt tekitatavat ehhinokokoosi.
Nimetusest
Nime Echinococcus võttis kasutusele Saksa helmintoloog 
C. Rudolphi 1801. aastal. See nimi koosneb kreeka 
sõnadest echinos – oga ja kokkos – tera, mari, 
seeme. Need mõisted seonduvad eelkõige paelussi 
protoskooleksi e embrüonaalse päisega, mis on ovaalne 
(nagu tera) ja millel on noogud (ogad), ehkki sarnased on 
ka täiskasvanud ehhinokokid.
Uurimuste ajaloost
1856. aastal leidis Saksa patoloog R. Virchow 
kasvajalaadses moodustises ehhinokoki noogud e 
kidad, sellega tõestas ta moodustise parasitaarse 
päritolu. Ta pidas nimetatud uudismoodustist paelussi 
Taenia echinococcus (nüüd Echinococcus granulosus) 
vastsevormi üheks erikujuks ja nimetas seda 
„haavandiliseks multilokulaarseks hüdatiidiks“. R. Virchow 
arvas, et nii palju- kui ka ühekambrilised larvotsüstid on 
E. granulosus’e vastsevormid, kusjuures paljukambrilised 
metatsestoodid (teise kasvujärgu vastsed) arenevad vaid 
juhul, kui onkosfäärid e kidaskerad (esimese kasvujärgu 
vastsed) satuvad maksa lümfisoontesse. Teiste 
sõnadega, R. Virchowi järgi määras asukoht maksas, 
kas larvotsüstid arenevad ühe- või mitmekambrilisteks. 
Seda R. Virchowi ekslikku arvamust toetasid tollal paljud 
teadlased, sh väljapaistev Saksa õpetlane R. Leuckart 
(1822–1898).
1875. aastal avaldas A. Morin esimesena arvamust, 
et olemas on kaks erinevat ehhinokokiliiki, kellest 
üks põhjustab tsüstilist ja teine alveolaarset tüüpi 

Toivo Järvis, EMÜ VLI emeriitprofessor

ehhinokokoosi. 1892. aastal nakatas C. Mangold põrsaid 
suguküpsete ehhinokokkide munadega. Kuna materjal 
nende täiskasvanud ehhinokokkide kasvatamiseks oli 
saadud inimese alveolaarse hüdatiidi (ehhinokokipõie) 
sisust ja põrsaste lahang neli kuud hiljem tuvastas 
väikesed alveolaarset tüüpi kahjustused kopsus, loeti 
kahe ehhinokokiliigi olemasolu tõendatuks.
1906. aastal nakatas A. Posselt koera alveolaarse 
ehhinokokipõiega, tulemuseks täiskasvanud paelussid 
koera peensooles. Neid uurides leidis ta mitmeid 
erinevusi võrreldes E. granulosus’ega (nookude arv 
kärsal, munade paiknemine emakas jm). Need leiud 
olid alus uue parasiidiliigi tunnustamiseks, ta nimetas 
selle Taenia alveolaris’eks. A. Posselt ei pidanud koera 
spetsiifiliseks lõpp-peremeheks sellele uuele liigile 
ega teadnud, kuidas nakatub inimene. Üheks oluliseks 
argumendiks, mis toetas kahe ehhinokokiliigi olemasolu, 
oli E. multilocularis’e spetsiifiline geograafiline levik. 
Siiski jätkusid vaidlused teadlaste vahel veel kaua. 
1951. aastal leidsid Ameerika helmintoloogid R. Rausch 
ja E. Schiller alveolaarset tüüpi ehhinokokipõisi 
uruhiirtel (Microtus oeconomus inuitus) Alaskal. Seal 
oli registreeritud alveolaarne hüdatidoos ka eskimotel. 
1955. aastal tegi Saksa helmintoloog H. Vogel kindlaks, 
et Serbia Alpides on rebased invadeerunud täiskasvanud 
ehhinokokkidega. Ta söötis parasiitide küpseid lülisid 
uruhiirtele ja rottidele, kellel arenesid alveolaarsed 
ehhinokokipõied. Nende andmisel koerale saadi paelussid, 
kes morfoloogiliselt oluliselt erinesid E. granulosus’est. 
H. Vogel tuvastas, et erinevalt E. granulosus’est areneb 
see parasiit kassidel ja rebastel samuti kui koertel. 1957. 
aastal nimetas H. Vogel selle paelussi Echinococcus 
multilocularis’eks.
Niisiis, lõpuks jõudsid teadlased ühisele seisukohale, 
et nn Vanas Maailmas ja Põhja-Ameerikas on 
levinud kaks parasiidiliiki, mis põhjustavad inimestel 
ehhinokokoosi. Üks neist on E. granulosus, mis saab 
suguküpseks lihatoiduliste loomade soolestikus ja kelle 
vaheperemeesteks on peamiselt sõralised. Teine liik 
on E. multilocularis, mille lõpp-peremehed on samuti 
lihatoidulised (sageli rebane), parasiidi vastsevormid 
arenevad aga peamiselt närilistel ( joonis 1).
E. multilocularis’e arenemistsükkel
Paelussi ontogeneesis e isendiarengus võib eristada 
järgmisi arengujärke: 1) muna; 2) esimese kasvujärgu 
vastne (onkosfäär e kidaskera); 3) teise kasvujärgu 
vastne (larvotsüst e metatsestood) ja 4) suguküps 
(täiskasvanud) paeluss.
Muna – see on viljastatud munarakk, mis areneb paelussi 
emakas ja väljutatakse peremehe roojaga väliskeskkonda. 
Väljutatav muna sisaldab kolme paari embrüonaalsete 
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nookudega varustatud kerajat ripskatteta esimese 
kasvujärgu vastset. Muna enda arengus on eristatavad 
kuus järku: viljastatud munarakk; blastotsüst e 
lootepõieke; varane, küpsuseelne, mitteküps ja küps 
muna. Küpsel munal on mitu kesta. Munas asuvat 
onkosfääri ümbritseb kahekihiline onkofoor, mille 
väliskiht on septidega eraldatud (nn vöötkest) ja paistab 
meile paksu pruunika radiaaltriibulise kestana. Muna 
väline kest on väga õhuke, seetõttu irdub see sageli 
juba enne proovi mikroskopeerimist. Selle ja onkofoori 
väliskihi vahel asub sültjas sõmerkiht. Onkofoor kaitseb 
kidaskera ebasoodsate tingimuste korral, see ei lagune 
isegi mao happelises keskkonnas, vaid alles soolestikus. 
Ümmarguste, harvem veidi ovaalsete munade läbimõõt 
on olnud vahemikus 27–40 µm. Tuleb märkida, et 
ehhinokokimunad on väga sarnased teiste paeluslaste 
(Taeniidae) munadega.
Kidaskera
Mao ja peensoole eritiste ning onkosfääri enda 
aktiivsete liigutuste toimel laguneb onkofoor, vabanev 
vastne tungib peensoole seina, sattudes väikestesse 
veenidesse ja lümfisoontesse. E. multilocularis’e vastsed 
lõpetavad rände maksas. Teistesse elunditesse (kops, 
aju jm) satuvad nad vaid metastaaside e siirete kaudu. 
Võrdluseks – mitmed teised paeluslased sooritavad kas 
hepatoperitoneaalse või hepatomegalorbaalse rände, aga 
osalt võib nende ränne lõppeda ka maksa parenhüümis.
Larvotsüst
Mitmetest uurimustest on selgunud, et laborihiirte 
nakatamisel on paelussivastne jõudnud maksa juba 48 
tunni möödumisel. Maksas tekivad 16×14 µm suurused 
sõlmekesed.
12–14 päevaga moodustub 30–50 µm suurune õhukese idu 
ehk germinatiivkihiga põisik.
18 päevaga suurenevad põisikud kuni 200 µm-ni, olles 
paksu idukihi ja mõnede väljasopististega, mis tähendab 
sekundaarsete põiekeste teket.
Ühe kuu möödumisel hiirte nakatamisest on põisik juba 
13×10 mm suurune, paljude sekundaarsete põiekestega.
Pooleteise kuu pärast on leitud alveolaarpõisikuid mitte 
ainult maksas, vaid ka kopsus. Idukihis on täheldatavad 
eelpäiste e protoskooleksite varajased alged.
Kahe kuu möödumisel hiirte nakatamisest on nn 
multipõisikud suurenenud nii mõõtmetelt kui ka arvult. 

Idukihis on mitteküpsete eelpäiste erinevad arengujärgud.
Kolm kuud. Idukihis on välja arenenud eelpäised, 
st vastne on nakkusvõimeline. Maksakude on kogu 
ulatuses alveolaarmassist läbi kasvanud, selle kolded 
on levinud kopsu, põrna, neerudesse, mesenteeriumi 
e peensoolekinnistisse, lümfisõlmedesse ja 
suguelunditesse. Põisikute kogum on ümbritsetud 
tiheda sidekoelise kihiga. Uurimistulemusi üldistades 
võib väita, et E. multilocularis’e vastne saavutab 
nakkusvõime tavaliselt kahe kuni kolme kuuga, sõltuvalt 
vaheperemehe liigist ja, võimalik, ka parasiiditüvest.
Lõpp-peremeesteks on hulkruumsele ehhinokokile 
lihatoidulised loomad sgk-st Canidae (koerlased): 
punarebane, polaarrebane, koer, hunt, kährikkoer, šaakal 
jt, aga ka kass.
Vaheperemeesteks on peamiselt närilised, harvem mõned 
putuktoidulised ja primaadid e esikloomalised, ka inimene. 
Loetellu kuuluvad uruhiired, leethiired, mügrid, lemmingud, 
ondatrad, pimehiired, hamstrid, koduhiired, põldhiired, 
metshiired, rändrotid, oravad, nutriad, kobras jmt.
Lõpp-peremehed nakatuvad vaheperemeeste 
nakkusvõimelisi larvotsüste sisaldavad elundeid süües. 
See võib toimuda kas näriliste jahil, nekrofaagia e 
raipesöömise teel või küttide poolt pärast nahastamist 
maha jäetud lihakehade söömisel. Alveolaarse 
ehhinokokipõie sattumisel kiskja seedekulglasse 
selle kude laguneb, mao- ja sooleeritiste ning sapi 
toimel sopistuvad paelussi eelpäised välja, kinnituvad 
iminappade ja nookude abil peensoole keskosa seina ja 
kasvavad kiiresti. Hulkruumsete ehhinokokkide asukoht 

Foto 1. Echinococcus multilocularis’e larvotsüstid koera maksas. 
Foto: Kristina Vimberg

Joonis 1. Ehhinokokkide arenemistsüklid: 
1 – lõpp-peremehed; 2 – täiskasvanud parasiidid; 3 -  küpsed lülid; 
4 – onkosfääri sisaldavad munad; 5 – vaheperemehed; 6 – vastsed 
maksas; 7 – sissesopistunud eelpäised; 8 – väljasopistunud 
eelpäised (Järvis, 2011).
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lihatoiduliste peensooles oleneb paelusside vanusest 
ja nakkuse intensiivsusest. Noored isendid paiknevad 
peensoole eesosas ja keskmise kolmandiku alguses, aga 
suguküpsuse saavutanuid võib enamasti leida peensoole 
viimases kolmandikus. Suhteliselt nõrga nakkuse korral 
(sajad parasiidid) paiknevad ehhinokokid peensoole 
viimases kolmandikus, aga invasiooni suure intensiivsuse 
puhul (tuhanded kuni kümned tuhanded) leiab neid 
kogu peensoole ulatuses. Koeral paiknevad ehhinokokid 
soolehattude vahel, kassil aga neile kinnitunult. Parasiidi 
suguelundite areng on väga kiire. Juba kahe nädala 
möödumisel koerte nakatamisest on täheldatud peaaegu 
küpset emakat, ehkki lülikett koosneb vaid kahest 
lülist ja päisest. Kolme nädalaga on mõnede paelusside 
eelviimases lülis näha raiad, munasari ja tsirruspaun 
(väädiksugutit ümbritsev paun). 26. päevaks kujuneb 
eelviimases lülis hermafrodiitne suguelundite komplekt, 
viimases lülis aga redutseeruvad raiad ning kogu lüli 
täitub areneva emaka ja selles valmivate munadega. 
Emaka arenguga kaasneb selle järkjärguline muutumine 
torujast kotjamaks.
Ontogeneesi jooksul muutub ka suguava asukoht lülis. 
E. multilocularis’e 14.–17. elupäevaks asub see viimase 
lüli külje keskosas, edaspidi nihkub avaus ülespoole 
ja 28. päevaks asub umbes lüliketi teise ja kolmanda 
kolmandiku piiril. Võrdluseks, E. granulosus’el toimub 
suguava nihkumine lüli külje keskpaigast allapoole. 
Alveolaarsed ehhinokokid saavutavad suguküpsuse 
koera ja kassi organismis 28–35 päevaga. Nende 
elukestus on olnud kuni 5 (7) kuud. Harilikult kulgeb 
alveolaarne ehhinokokoos koeral, kassil jt lihatoidulistel 
sümptomiteta isegi intensiivse invasiooni korral. On 
täheldatud suurenenud limaeritust peensooles ja 
anaalpiirkonna sügelust.
Vaheperemehed nakatuvad ehhinokoki munade või 
lülide allaneelamisel sööda või veega. Inimene võib 
nakatuda metsamarjade, rohu, loomade hooldusesemete 
jm vahendusel. Munadest väljuvad kidaskerad tungivad 
sooleseina ja edasi hematogeensel teel maksa. Maksas 
arenevad nad nakkusvõimelise vastsejärguni. Nende 
arenguaeg võib erinevates vaheperemeestes olla üsna 
erinev (poolteist kuni kuus kuud).
Mitmed teadlased on kirjeldanud nn pseudoalveolaarseid 
tsüste veistel, lammastel, kitsedel, sigadel ja hobustel. 
Sageli on need olnud steriilsed (ei sisalda päiseid).
Nüüd meie juhtumiga seoses olev kirjeldus 
E. multilocularis’e larvotsüstide leiust koertel 
Šveitsis Deplazese jt (1997) andmetel. Koera maksas 
paikneva parasitaarsõlme punktsioonil leiti vedelikust 
väikesed tsüstid, läbimõõduga 0,5–5 mm, mis 
sisaldasid alveolaarse ehhinokoki antigeeni (määrati 
monoklonaalsete antikehade testi abil). 
Kahel larvotsüstidega koeral leiti sooles täiskasvanud 
paelusse. See viitab koerte enesenakatamise võimalusele 
anaalpiirkonna lakkumisel. Eeltoodust võib järeldada, 
et mõnel juhul, näiteks organismi vastupanuvõime 
olulise vähenemise korral teiste haiguste tõttu, on 
E. multilocularis suuteline ületama liigiresistentsuse 
barjääri ja nakatama selle arengujärgu jaoks mitteomast 
peremeeslooma.

E. multilocularis väliskeskkonnas
Mitmed teadlased on osutanud hulkruumse ehhinokoki 
munade suurele resistentsusele väliskeskkonnas. 
Optimaalseks on neile osutunud temperatuur 18–25 °C 
suhtelise õhuniiskuse 55–85% juures. Nendes tingimustes 
on munad säilitanud nakkusvõime 11 kuu jooksul. 
Hävitavalt mõjub munadele mitmekordne külmutamine 
(kuni -18 °C) koos järgneva ülessulatamisega. Eriti 
tundlikud on munad kuivamise ja kõrge temperatuuri 
suhtes. Mullas, nahatükikestes ja villas asuvad munad on 
kuivatuskapis 55 °C juures säilitanud nakkusvõime kuni 36 
tundi, 80 °C puhul aga hukkunud ööpäevaga. Et selgitada 
E. multilocularis’e eelpäiste säilimist vaheperemeeste 
lagunevas korjuses, on katseliselt munadega nakatatud 
näriliste küpsete larvotsüstidega lihakehi hoitud 10 °C 
juures ühel juhul seitse ja teisel 12 päeva. Seejärel söödeti 
need koertele ja rebastele. Kõigil lõpp-peremeestel 
arenesid sooltes suguküpsed paelussid. Üldistatult 
on hulkruumse ehhinokoki munade ja larvotsüstide 
vastupidavus erinevates keskkonnatingimustes sarnane 
teiste paeluslaste sugukonda kuuluvate parasiitidega (E. 
granulosus, Taenia solium, T. saginata jt).

Kirjutis on algselt avaldatud Eesti 
Loomaarstlikus Ringvaates nr 4. 2018

Kokkuvõtteks
Nii lihatoiduliste loomade (lõpp-
peremeeste) alveolaarne ehhinokokoos kui 
ka näriliste (vaheperemeeste) alveolaarne 
hüdatidoos tuvastatakse valdavalt 
spetsiaalsete teadusuuringute käigus. 
Sellele lisanduvad mõned juhuslikud või 
pooljuhuslikud leiud loomaarstide jt poolt. 
Vaid inimese nakatumine registreeritakse 
ja dokumenteeritakse korralikult peamiselt 
kirurgide poolt pärast eelnevaid ultraheli- 
ja kompuuteruuringuid, seroloogilisi teste 
jm või juhuslikult lahangul. 
Siinkohal vajab märkimist, et ehhinokokoos 
on eelkõige humaanmeditsiini probleem 
(igale nakatunud inimesele raske 
katsumus), mille edukaks tõrjeks on 
vältimatu arstide, loomaarstide, bioloogide 
ning nende erialade teadlaste ühised 
jõupingutused ja laialdane selgitustöö.

Kasutatud kirjandus
Bessonov, A.S. Alveoljarnõi ehinokokoz i gidatidoz. 
Moskva, Tipografija Rossel hozakademii, 2003. 334 s.
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Ülikooli Kirjastus, 2011. 88 lk.
Wikipedia. Echinococcus multilocularis. https://
en.wikipedia.org/wiki/Echinococcus_multilocularis
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FCI päästekoerte komisjoni koosolek 
23.–24.02.2019 Rootsis

Selle aasta koosoleku võõrustaja oli Rootsi Kennelliit.
Osalejad: president José Buggenhout (Belgia), asepresident 
Liviu Ionescu (Rumeenia), sekretär Leif Sundberg (Rootsi), 
Walter Hoffmann (Saksamaa), Daniela Erasmus (Austria), 
Petra Covic (Horvaatia), Monika Rusing (Eesti), Harry 
Kuusisto (Soome), Philippe Bernard (Prantsusmaa), 
Kuniyoshi Shinden (Jaapan), Frans Jansen (Holland), 
Marianna Gladkhih (Venemaa), Jeremias Janki (Šveits). 
Külalised: Ann-Marie Melin (Rootsi), Ritva Sundberg 
(Rootsi), tõlk Yoshiaki Shimazu (Jaapan). Ei osalenud: Juan 
Carlos Lombardi (Argentina), Mélanie-Antoinette De Massy 
(Monaco) asepresident Marko Brucan (Sloveenia), Harflett 
Robyn (Lõuna-Aafrika Vabariik), Helena Sabatova (Tšehhi), 
Bruno Piccinelli (Itaalia), Helle Jensen (Taani) 
REEGLID
Sel aastal korrigeerisime mõnda reeglit, siinkohal olgu esile 
toodud mõned muudatused.
Kõikides üldosades on samad põhimõtted:
• kui varem oli aluseks saksakeelne versioon, 
siis nüüdsest ingliskeelsed;
• steriliseeritud/kastreeritud koerad ei saa osaleda, 
v.a meditsiiniliselt põhjusel (esitada arstitõend);
• uued reeglid hakkavad kehtima 01.01.2020 pärast 
üldkomitee kinnitamist, mis peaks toimuma 2019. aasta mais. 
FCI MEESKONDLIKUD MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSED 
Varem hindas kaks kohtunikku kuulekuse/osavuse osa, üks 
maa-alal, üks varingus ja üks jäljel (kokku viis kohtunikku). 
Vastavalt uutele reeglitele hindab üks kohtunik kuulekuse 
osa, üks kohtunik jälje osa ning kolm kohtunikku maa-ala 
ja varingut. Et kohtunike arv ei oleks üle viie, siis hindavad 
maa-ala ja varingut samad kohtunikud. Muudatuse 
põhjustas asjaolu, et ühel kohtunikul on võimatu jälgida 
korraga kolme koera, kes töötavad eri kohtades.
Lisaks kohendati kuulekuse harjutusi vastavalt IPO-R-i 
uutele reeglitele. Näiteks kuulekuses kadus ära A-tõke, 
selle asemel on nüüd rippsild.
CACIT
CACIT-it saab vastu võtta koer, kes
• omab näitusehinnet „väga hea“;

Ülevaate koostas Monika Rusing

• teeb soorituse hindele „väga hea“;
• tõukoerana kuulub rühma 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 
  (laienes rühmade arv).
Nüüdsest saab CACIT-it ka meeskondlikus võistluses ning 
uue alana lisati mantrailing.
FCI KOHTUNIKU STATUUT
Kohtunikuks saamise üks alustest: treeninud kaks 
päästekoera ning saavutanud nendega kõrgema astme 
tulemuse vähemalt kahel rahvusvahelisel alal. 
JUHISED FCI MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSTE 
KOHTUNIKE KOGULE
Päästekoerte töökomisjoni juhatuse kolm liiget 
ja korraldajamaa esindaja esitavad igaüks kaks 
kohtunikukandidaati (mehe ja naise). Kokku esitatakse 
kaheksa kandidaati, kellest viis valitakse hindama 
maailmameistrivõistlusi. 
FCI INDIVIDUAALSED MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSED
Varem korraldas IRO individuaalseid ja FCI meeskondlikke 
maailmameistrivõistlusi. Nüüdsest korraldab FCI nii 
individuaalseid kui ka meeskondlikke MM-e. Võistlusi 
peetakse üle aasta: 2020 toimub meeskondlik, 2021 
individuaalne MM jne. Võistlused toimuvad alati augusti 
teises pooles.
INDIVIDUAALSE MM-I STATUUT
Võistlusklassid: maa-ala, varing, jälg ja universaal. Uudne 
ala on universaalklass, kus koer sooritab kõik otsingualad 
(maa-ala, varing ja jälg) ning ühe korra kuulekuse osa.
Maksimaalne osalejate arv on 150 (60 maa-ala, 60 varingut, 
30 jälge). Iga organisatsioon saab panna kirja kuus maa-
alale, kuus varingusse, kolm jäljele. Vastavalt vajadusele 
saab komisjon ja korraldajamaa osalejate arvu sättida. Kõik 
kohtunikud kinnitab päästekoerte komisjon.
FCI WORKING GROUP 
Töörühm valmistab ette kõik projektid ja dokumendid, mida 
päästekoerte komisjon peab kinnitama. Vana töörühm, kuhu 
kuulusid Frans Jansen (Holland), Detlef Kühn (Saksamaa), 
Daniela Erasmus (Austria) ja Jeremias Janki (Šveits), vajas 
värskendust. Ühiste poolthäältega kinnitati uus töörühm, 
kuhu kuuluvad Daniela Erasmus (Austria), Monika Rusing 
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(Eesti), Liviu Ionescu (Rumeenia), Jeremias Janki (Šveits).
Töörühma töö eest vastutab Liviu Ionescu, kes kuulub ka 
päästekoerte komisjoni juhatusse.
FCI/IRO IPO-R-I REEGLITE RAKENDUSSÄTTED
Uued reeglid hakkasid kehtima 1. jaanuaril 2019 ning 
ekslikult on veepääste ossa sattunud viga. Nimelt on üks 
ja sama harjutus nii kuulekuse kui ka vee osas. Reegleid 
muuta me ei saa, kuid FCI ja IRO saavad kokku leppida 
harjutuse vahetuse suhtes.
Ettepanekus on kaks harjutust, mille vahel valida. Üks on 
surfilauaga sõitmine ja teine on juhitavus. FCI komisjoni 
president küsis eri riikidelt nende eelistust. Kõikide 
küsitletud riikide esindajad eelistasid surfilauaga sõitmist, 
kuna see harjutus on loogiline samm kõrgemate klasside 
jätkule. 
LISAKS TÄPSUSTATI SÕNASTUST ÜLEMINEKUAASTA 
2018–2019 KOHTA
Paljudest riikidest tuli signaale, et ei saada täpselt aru, 
kellele kehtivad üleminekureeglid. Varem jäi mulje, et 
üleminekuklauslid kehtivad ainult 2018. aastal tulemuse 
saanud koertele, kuid tegelikult mõeldi kõiki, kes olid 
eelmiste reeglitega tulemusi saanud.
Nüüdsest on uus ingliskeelne sõnastus järgmine:
a. Who has achieved a positive A test once before 2019 can 
start in B in 2019.
b. Who has achieved a positive level E, A or B before 2019 
can start in A no matter in which discipline.
Need ettepanekud esitati ka IRO-le ning nüüd ootame 
nende kinnitust.
IPO-R-I STATISTIKA 2018. AASTA KOHTA
Paljud riigid ei esita statistikat või esitatakse ainult 
koondarv. Juuresolevast tabelist on näha, et Eestis on 
võistlustel/eksamitel startide arv kasvanud. Lisaks on hea 
tõdeda, et tulemused saavad eksamil 71% osalejatest, mis 
annab Eestile praeguste andmete järgi pingereas teise koha.
MUUD TEEMAD:
• Sügisel 2019 plaanitakse FCI kohtunikele koolitust, mis 
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toimub Sloveenias. Koolituse põhirõhk on mantrailing’ul ja 
uute reeglite hindamise ühtlustamisel. 
• Järgmine meeskondlik MM toimub 20.–23.08.2020 Craiovas, 
Rumeenias. Ametlik veebileht on www.sardogs.net
• Esimesed individuaalsed maailmameistrivõistlused 
toimuvad augustis 2021 Itaalias. 
• Järgmine koosolek toimub 29.02–01.03.2020 Craiovas, 
Rumeenias.
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Sõnakuulelikkuse 
maailmameistrivõistlused 
4.–7. juulil 2019 Tšehhis

Eestit esindasid kolm bordercollie’t ja üks siledakarvaline 
retriiver. Võistkonda kuulusid Anne Tammiksalu koeraga 
Tending Bonfire „Iti“, Ege Taliaru koeraga Piggyland’s 
Up To Speed Dollie „Gitta“, Viktoria Lumbe koeraga My 
Trusted Friend Brona „Brona“ ning Regina Suup koeraga 
Bersifjor Vizenca „Pepsi“. Reginale ja Pepsile oli see 
esimene kord sellel suurvõistlusel. Tiimi kapteniks oli 
Leelet Kivioja. Sel aastal hindas esimest korda ajaloos SK 
MM-i üks Eesti kohtunik – Svetlana Zolotnikova.
Võistluspaare oli kokku 112, lausa 19 eri riigist ning 
kahest maailmajaost. Kaugeimad osalejad olid tulnud 
Jaapanist. Tõugudest oli kõige rohkearvulisem loomulikult 
traditsiooniline SK tõug bordercollie, kuid võistlustulle 
astusid ka mitme muu tõu esindajad, näiteks austraalia 
kelpie, austraalia lambakoer, belgia lambakoer malinois, 
belgia lambakoer tervueren, labradori retriiver, 
siledakarvaline retriiver ja kuldne retriiver. 
Võistlused toimusid Sletiště muruga kaetud staadionil. 
Ala oli ümbritsetud metsaga ning seal olid olemas kõik 
sportimisvõimalused – nii klassikaline staadion kui 
ka ujula, ratsutamine ja erinevad pallimängud. Kuna 
staadion asus keset linna, oli sinna juurdepääs ka 
kohalikul publikul ja tavasportlastel, kes sealsamas 

SK MM 2019 toimusid sel korral Tšehhis, Kladno 
nimelises linnas. Sel aastal hindas esimest 
korda ajaloos SK MM-i üks Eesti kohtunik – 
Svetlana Zolotnikova.
Ülevaate koostas Leelet Kivioja

MM-iga paralleelselt trenni tegid. 
Korraldust vaadates tundus, et staadioni valikuga oligi 
eelkõige mõeldud tavapublikule, mitte niivõrd võistlejatele. 
Näiteks puudus võistlejate jaoks traditsiooniline 
katusealune ala ning polnud ka eraldi võistlejate parklat, 
nagu varasematel aastatel tavaks. Iga tiim võis oma telgi 
panna staadioni kõrvale murulapile. Telgi kaasavõtmise 
vajadusest korraldaja võistlejaid eelnevalt ei teavitanud. 
Arusaadavalt oleneb see aga transpordivalikust ning 
näiteks lennukiga reisides telki naljalt kaasa ei vea. 
Ka korraldajate soovitatud Kladno hotell meenutas 
kulunud sovetiaegset lapsepõlvemälestust. Skandinaaviast 
pärit helgema minevikuga sportlased said ilmselt päris 
korraliku šokiteraapia osaliseks. Kuuldavasti oli seal 
tubades olnud vähemalt sama palav nagu saunalaval. 
Õnnelikud võisid olla need, kes olid valinud ööbimise 
mõnes Kladno lähistel paiknevas võrratu vaatega 
külalistemajakeses. 
Samuti ei olnud mõeldud jooksuajaga emaste koerte peale, 
kellel esmalt puudus üldse ala, kus liikuda. Loomulikult ei 
saanud koerad kuuma ilma tõttu autos olla. Korraldaja oli 
küll korduvalt teavitanud, et jooksuajaga võistlusväljaku 
kõrval liikuda ei lubata, kuid jätnud ütlemata selle, kus 

Eesti tiim sõnakuulelikkuse 2019. aasta maailmameistrivõistlustel. 
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siis olla tohib. Arusaadavalt keegi selle keelu vastu 
eksperimenteerida ei julge, sest vastasel korral võib 
mõne isase koera omaniku kaebuse korral järgneda 
diskvalifitseerimine või vähemalt väga ohtralt närvikulu. 
Õnneks otsustas peakohtunik Uwe Wehner team leader’ite 
koosolekul, et jooksuajaga emased võivad olla tiimi alal 
telgis. Ootamatusi juhtub, ning Eesti võistkonnas oli lausa 
kaks sellist koera. Hea, et meil oli kaasas ka telk, kuhu 
koerad panna.  Poolfinaalides valmistas võistlejatele kõige 
rohkem peavalu nn Uwe võtte edasisaatmine, kus päris 
paljud koerad ei leidnud koonust üles, ning samuti ruudu 
võtte edasisaatmine, kus ei joostud otse, vaid kalduti viltu. 
Nendest kahest võttest tuli kõige rohkem nulle. Samuti 
juhtus mitmel korral, et sponsori logoga kaetud metallist 
piirdeaed võttis tuule alla nagu puri ning paiskus võtete 
ajal pikali, rikkudes ilmselt nii mõnegi koera soorituse. 
Finaal oli seekord mõnevõrra üllatuslik. Välja jäi selliseid 
võistlejaid, kelle puhul oleks ootuspärane olnud pigem 
vastupidine ehk finaali pääsemine. Näiteks jäid ukse taha 
mitmed muidu nii kõrgetasemelised soomlased, samuti 
kahekordne SK MM-i kuld Valentina Balli. Küll aga jõudis 
finaali näiteks Austria sportlane Susanne Bahl-Steiner, 
kes oli üldse oma elu esimesel MM-il ning tegi stabiilselt 
kena soorituse nii poolfinaalis kui ka finaalis. Samuti oli 
finaalis sakslane Sandra Rohrer, kunagine SK MM-i kuld, 
kes poolfinaalis sai küll ühe nulli, kuid muud võtted olid tal 
nii tugevad, et võimaldasid ka ühe nulliga finaali jõuda. 
Selleaastasel MM-il olid väga edukad rootslased, kellest 
lausa neli võistluspaari pääses finaali, samuti norrakad 
ja hispaanlased – mõlemast tiimist jõudis finaali kolm 
võistluspaari. Meeskondliku esikoha saavutasid rootslased 
842,75 punktiga, teine koht läks norrakatele 822 punktiga 
ning kolmandad olid venelased 799,75 punktiga. Eesti 
võistkond saavutas 693,75 punktiga 13. koha. 
Eesti tiimist keegi seekord finaali ei saanud ning tulemused 
olid järgmised: Anne ja Iti 255,5 punktiga II järk ning 29. koht, 

Regina ja Pepsi 225,5 punktiga II järk ning 58. koht, Ege ja 
Gitta 212,75 punktiga III järk ning 75. koht, Viktoria ja Brona 
172,25 punktiga järguta. Kõikide muude tõugude, st mitte 
bordercollie’de parimad esindajad said eriauhinna, nii ka 
Eestit esindanud siledakarvaline retriiver Pepsi. 
SK MM-i kuld kuulus sellel aastal 283,25 punktiga 
imeilusa soorituse teinud Rootsi võistluspaarile Michelle 
Holmlund ja bordercollie Vallhunden Peak. Kuna koeral oli 
jooksuaeg, võistlesid nad finaalis viimasena ning närvikõdi 
ja põnevust jagus sõna otseses mõttes kuni võistluse 
lõpuni. Muide, Michelle Holmlund on andnud lubaduse 
tulla Eestisse SK seminari tegema. Hõbemedali said 
hispaanlane Jesùs Martin Gonzalez ja labradori retriiver 
Tyson 271,5 punktiga. Alati lõbusa olekuga labrador Tyson 
oli kahtlemata koer, kellele finaalis kõige jõulisemalt kaasa 
elati ning kelle medal paljusid siiralt rõõmustas. Pronksi 
said samuti väga kena soorituse teinud rootslane Sarah 
Karlsson ja bordercollie My Nr One Exxi 267 punktiga. 
Lõputseremoonial juhtus intsident, kus Tšehhi võistleja 
Julia Bukovinska koer ründas šveitslase Trix Schneideri 
koera. Peakohtunik Uwe Wehner otsustas, et rünnanud 
koer tuleb diskvalifitseerida ning Julia Bukovinska jäigi 
MM-i finaali tulemusest ilma. Kõigile võistlejatele paluti 
südamele panna, et kui selline asi võib juhtuda MM-il, 
tasub kindlasti tähelepanelik olla ka nn tavavõistlustel. 
Rõhutati, et koer tuleb kontrolli all hoida mitte ainult 
võisteldes, vaid ka enne ja pärast oma sooritust 
võistlusalal viibides ning sellistele juhtumitele peaksid ka 
kohtunikud rangemalt reageerima. 
Kogu meeskonna nimel suur tänu meie sponsoritele 
BERRA ja Esa Vanhanen tiimi särkide eest ning MTÜ-le 
Tarkade Koerte Klubi rahalise toetuse eest.
Järgmise aasta SK MM toimub 24.–27. septembril 2020 
Hispaanias Madridi lähistel linnas nimega San Sebastián 
de los Reyes. 
Kõik tulemused on leitavad www.caniva.com kodulehel 
ürituse all „25th-FCI-Obedience-World-Championship-2019“

Kohtunik Sveta ja tiimi liige Anne

Regina ja Pepsi.
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BaltRetCamp – rahvusvaheline 
retriiverite laager on 
kujunenud traditsiooniks 

Juba kolmandat aastat toimus Eesti Retriiverite 
Tõuühingu eestvedamisel retriiverite laager 
BaltRetCamp. See rahvusvaheline laager on kujunenud 
juba traditsiooniks, kus saab mõnusalt aega veeta 
mõttekaaslastega, kohtuda uute sõpradega ja kindlasti 
treenida oma retriivereid.

Tänavune laager toimus 20.–26. augustil Peipsi 
järve ääres Kauksis. Selgi korral oli osavõtjaid kogu 
Baltikumist, Venemaalt ja ka Ukrainast. Koolitajateks 
olid Maria Kachalova (Ungari), Tatjana Zamorskaja 
(Eesti), Vera Smirnova (Venemaa) – kõik oma ala 
spetsialistid ja treenerid, kes osalevad ise aktiivselt 
koertega katsetel ja võistlustel.
Laagri programm oli väga mitmekesine:
- igapäevased koolitused eri tasemega koertele (kutsikad, 

Tekst: Pille Kurm 
Fotod: Tatjana Zamorskaja
Ühisfoto autor Natalja Svetlichnaya

algajad, edasijõudnud),
- mitteametlik dummy-katse algajatele ja edasijõudnutele,
- retriiverite ametlik töökatse ja kaks päeva 
intensiivkoolitust koos kohtunikega.
Laagri tähtsündmuseks oli 24. augustil toimunud ametlik 
retriiverite töökatse, kus kohtunikeks olid Oliver Kiraly 
(Ungari) ja Fons Exelmans (Belgia). Oliver Kilary on tuntud 
treener, kasvataja ja ka raamatu „The Balance“ autor. Fons 
Exelmans on juhtiv Euroopa händler, aktiivne jahimees ja 
kindlasti väga huvitav treener.
Töökatsel osalesid händlerid retriiveritega Eestist, Lätist, 
Leedust, Soomest, Poolast, Ukrainast, Venemaalt, kokku 
33 osalejat. Kõige suurem startijate arv oli algklassis 
(Beginners), kus osales 20 koera. Avaklassis (Intermedia) 
oli 11 koera ja võitjaklassis (Open) kaks koera. Hea oli 
tõdeda, et just algklassi jagus palju osavõtjaid – see 
näitab, et meie pingutused retriiverite tõuomaste 
tegevuste propageerimisel on hakanud vilja kandma ja 
huvilisi aina lisandub. Kuigi kõigil kahjuks ei õnnestunud 
katset nullideta läbida, on igasugune kogemus kasuks ning 
tunnustame ja täname kõiki osavõtjaid. Mõnikord on vaja 
natuke õnne, mõnikord jääb puudu kogemusest, mõnikord 
lihtsalt läheb valesti. Iga uus kogemus on alati kasulik 
paremate tulemuste saavutamise nimel. Töökatsele 
järgneval kahel päeval saime katsekohtunike käe all ka 
treenida. Need treeningud olid pingelised, samas väga 
huvitavad. 
Suur aitäh kõigile osalejatele suurepärase sõbraliku 
atmosfääri ja oma panuse eest retriiverite tõuomaste 
tegevuste propageerimise eest! 
Traditsioonid jätkuvad: kohtume juba järgmisel aastal, 
täpsemalt 20.–23. augustil 2020 Kauksis.
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FCI uudised ja teated

RINGKIRI 25/2019
25.04.2019

FCI KENNELNIMED: UUED EESKIRJAD
Täpsustamaks FCI uusi kehtivaid määrusi (pargrahv 21.4 d), 
annab FCI peakomitee (Helsingi, veebruar 2019) teada järgmist.
Paragrahv 21.4 d)
d) Kasvataja võib iga tõu kohta registreerida ainult ühe (1) 
kennelnime, välja arvatud juhul, kui teine kennelnimi on 
registreeritud kaasomandina teise kasvatajaga. Üks kasvataja 
võib registreerida mitu kennelnime erinevate tõugude 
tarbeks.
Eeltoodut tuleks tõlgendada nii:
Üks konkreetne kasvataja võib ühe konkreetse tõu kohta 
registreerida ühe kennelnime. Samal ajal võib kasvataja 
kasutada sama kennelnime erinevate tõugude tarbeks. Juhul 
kui kasvataja soovib aretada koostöös teise kasvatajaga 
tõugu, kelle tarbeks tal juba on registreeritud kennelnimi, 
tuleb tal registreerida uus kennelnimi koos teise kasvatajaga 
kaasomandina. 
Viidates ülaltoodule, et kontrollida FCI kennelnimede 
registreerimise taotluseid vastavalt uutele reeglitele, on kõik 
FCI liikmed ja lepingulised partnerid kohustatud käesolevast 
hetkest alates tooma (kaartidel ja kokkuvõtvas nimekirjas) välja 
kennelnime(de) taotlus(t)el tõu(d), mille tarbeks kennelnime(sid) 
taotletakse.
Nõude eiramise korral ei saa FCI peakontor nimetatud 
kennelnime(sid) registreerida.

STANDING ORDERS (vastu võetud FCI üldkoosolekul 28.-29.04.2019)
Väljavõte dokumendist. Tõlkis Maris Luberg.

26.9  Teatud rikkumised, nagu on viidatud põhikirja paragrahvis 48.2, loetakse FCI kehtivate määruste kergeks rikkumiseks, 
juhul kui neid ei korrata sageli. Sellisteks rikkumisteks on näiteks:
a) sellise koera registreerimine liikme või lepingulise partneri tõuraamatusse, kes pärineb teisest liikmes- või 
lepingulise partneri riigist, ning kelle kohta ei ole esitatud eksport-tõutunnistust või kelle puhul kanne tehakse FCI poolt 
mittetunnustatud tõutunnistuse alusel;
b) FCI poolt palutud teabe mitteõigeaegne esitamine (statistika, küsitlused, ....).
Ülaltoodud loetelu ei ole ammendav.

26.10 Teatud rikkumised, nagu on viidatud põhikirja paragrahvis 48.2, loetakse FCI kehtivate määruste tõsisteks rikkumisteks, 
juhul kui neid ei korrata sageli. Sellisteks rikkumisteks on näiteks:
a) FCI kohtuniku hindamisõiguse määramine protseduuri alusel, mis ei vasta FCI nõuetele;
b) FCI kohtuniku kinnitamine liikme või lepingulise partneri kohtunike nimekirja, juhul kui kohtunik ei vasta ülemineku tingimustele;
c) ametlike dokumentide võltsimine (tõutunnistused, tõuraamatute lisad, tõuraamatud, tšempioni tiitlid).
Ülaltoodud loetelu ei ole ammendav.

26.11. Teatud rikkumised, nagu on viidatud põhikirja paragrahvis 48.2, tuleb liikmetel ning lepingulistel partneritel lugeda FCI 
kehtivate määruste tõsisteks rikkumisteks. Sellisteks rikkumisteks on näiteks:
a) ametlike dokumentide võltsimine (tõutunnistused, tõuraamatute lisad, tõuraamatud, tšempioni tiitlid);
b) altkäemaksu andmine ja võtmine, ebasünnis käitumine, laimamine;
c) koerte halvasti kohtlemine või hoolitsuseta jätmine;
d) kasvataja või koerajuhi kriminaalne või karistatav käitumine kohtuniku ning teiste ametlikel näitustel ja võistlustel/      
    eksamitel töötavate inimeste suunas;
e) kohtuniku solvav või laimav käitumine oma kennelorganisatsiooni ja/või assotsiatsiooni suunas.
Ülaltoodud loetelu ei ole ammendav.

Registreeritud uued kennelnimed  
vahemikus 30.03 kuni 30.08.2019
 Absidian
 Agirregoikoa
 Aigu Om
 Annillat’zi
 Argenta Fumo
 Asifer
 Bacaterram
 Beagpoint
 Belli Star
 East Fortress
 Fitzroy Bulls
 Leonlove
 Lexstyle
 Mariberries
 Nastarana
 Rebelstar
 Stella Lenora
 Sunfox
 Tuuleiil
 Von Hackelschmidt
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14.12.2019 
Juuniorhändlerite Eesti 

Meistrivõistlused 2019
PetCity Rannamõisa saalis

Kohtunik Ante Lučin, Horvaatia

osalemine kutsetega, pealtvaatajatele tasuta

15.12.2019
Ante Lučini hÄndling seminar 

Tallinnas

Osalejate arv on piiratud, EKL-i noortekogu 
palub osalemissoovist teada anda 

esimesel võimalusel!

Hind: 
EKL-i NK liikmele 10 €, mitteliikmele 25 €

Ante Lučin, 
tuntud kõikide tõugude händler 

täiendav info ajakava ja asukoha osas 
Eesti Kennelliidu kodulehel www. kennelliit.ee/noortekogu

eklnoortekogueku_youth_assambly

EKL volinike koosoleku uudised 
Koosoleku protokolli alusel koostanud Kaire Rjadnev-Meristo, 
EKL-i volinike koosoleku liige
1. Täiendati saksa lambakoerte aretuseeskirju Eesti Saksa Lambakoerte Tõuühingu 
avalduse alusel. Aretuseeskirja täiendus seisneb töökatsete uute lühendite lisamises 
aretuseeskirja. Muudatused hakkavad kehtima vastuvõtmise hetkest 27.08.2019.
2. Vastuseks eelmise volinike koosoleku (28.05.2019) suunistele andis EKL-i juhatuse 
aseesimees Piret Reinsalu ülevaate tehtu kohta: võlgnike arv on vähenenud kaheni, 
ebatõenäoliselt laekuvaid arveid on summas 1720 eurot, büroos on tööl täiskoosseis, 
näitustel töötamise eest enam vabu päevi ei anta, vaid ületunnid tasustatakse. 
Ülevaade anti ka juuniorhändleri Cruftsile saatmise kohta. Juhatuse tegevusplaanina 
toodi välja agility MM ettevalmistus. Volinike koosoleku liikmed jõudsid ühisele 
arvamusele juhatusele antava suunise suhtes: Juhatusel tuleb esitada volinike 
koosolekule konkreetne tegevusplaan, kust nähtub, mis on tehtud ja mis tegemisel 
ning milliste abinõude või vahenditega soovitakse tulemusi saavutada. Samuti 
jääda eelmisel korralisel volinike koosolekul juhatusele antud suunise juurde esitada 
revisjonikomisjoni aruannetes väljatoodud puuduste kõrvaldamiseks tegevusplaan.
3. Katleen Lukin tõstatas augusti RV näitustel üleskerkinud probleemi – loomulik 
nudisabalisus. Volinike koosoleku liikmed jõudsid ühisele arvamusele juhatusele 
antava suunise suhtes: lisada online-näituseregistreerimise programmi 
samasugused nudisabalisuse ja kupeerimise kohta käivad täidetavad lahtrid, 
nagu on Wordi failis täidetaval näitusele registreerimise blanketil. Koostada 
ringikorraldajatele nimekiri tõugudest, kus esineb loomulikku nudisabalisust.
4. Vastavalt Monica Merima esitatud ettepanekule otsustati hakata tegelema 
kodanikualgatuse korras Tallinna linnaruumi paigaldatava eesti hagija kuju elluviimisega.

Head EKL-i 
liikmesorganisatsioonide 

esindajad!

Ajakirja KOER järgmises numbris (4/2019) 
on võimalus avaldada klubi/ühingu 

JÕULUTERVITUS!
Jõulutervitus on värviline ning mõõdus: 
laius 90 mm x kõrgus 80 mm, dpi 300 

(vastavalt 1063 x 945 pikslit). 
Failiformaatidest sobivad jpg, tiff ja pdf.

Jõulutervitused saata e-posti aadressile 
kaire.meristo@kennelliit.ee hiljemalt 

1. DETSEMBRIKS 2019.
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EKL JÕULU-SHOW

TALLINNAS, 
15. DETSEMBRIL 2019

Kristiine Spordihallis (Forelli 12)
ALGUS KELL 12.00

Jõulu-show kohtunikud:
Kaidi Juurik (Eesti), Kristel Ratnik-Soosaar (Eesti),  Rony Doedijns (Holland), 

Laurent Pichard (Šveits), Stefan Šinko (Sloveenia)

 VANUSEKLASSID: 
  • beebiklass 4-6, kutsikaklass 6-9, juunioriklass 9-18 kuud; 
 • veteranid üle 8 aasta; 
 • kasvataja-, järglasteklassis ja paaride võistlus (osalevad kutsikad võivad kuuluda ühte pesakonda).

OSALEMISTASU: 
       Kuni 21.11.2019  22.11- 29.11.2019
Beebiklass, kutsikaklass, juunioriklass, veteraniklass  20 eurot   30 eurot
Kasvataja,- järglasteklass, paaride võistlus   Tasuta   Tasuta

REGISTREERIMINE:
• online-registreerimine: https://online.kennelliit.ee/
• e-postile show@kennelliit.ee saata registreerimisleht, koopia tõutunnistusest ja maksekorraldusest     
(maksekorraldusele märkida Jõulushow, koera tõug, registrinumber ja omaniku nimi)
• Eesti Kennelliidu büroos, Alajaama 8, 11314 Tallinn

OSALEMISTASU TASUDA: 
SEB IBAN EE571010052044654007 või Swedbank IBAN EE522200221007123183

INFO: www.kennelliit.ee, e-post: show@kennelliit.ee  
Alajaama 8, 11314 Tallinn, tel.: 654 0130, 5855 9020

NÕUDED OSALEJATELE:
Kõik koerad peavad olema vaktsineeritud marutaudi, koertekatku, nakkusliku hepatiidi ja parvoviroosi vastu 
(lisainfo: näituste eeskirja lisa 2). Kõik koerad peavad olema märgistatud (ID-tätoveering või mikrokiip).

KÕIGE 
AKTIIVSEMALE 
KASVATAJALE 

AUHIND!
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Gala Show 
“Champion of Champions 2019”

14.12.2019 algus kell 16.00
Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn 

(Toompuiestee 27, Tallinn)

Kohtunikud:
Rony Doedijns (Holland)
Laurent Pichard  (Šveits)
Stefan Šinko (Sloveenia)

Konkursid:
„Junior of Juniors“ konkursil osalevad kuni 2-aastased koerad, 

kellele on omistatud FCI liikmesriigi või FCI lepingulise partneri juuniortšempioni tiitel.

„Veteran of Veterans“ konkursil osalevad koerad, 
kellele on omistatud FCI liikmesriigi või FCI lepingulise partneri veterantšempioni tiitel.

„Champion of Champions“ konkursil osalevad koerad, 
kellele on omistatud FCI liikmesriigi või FCI lepingulise partneri välimikutšempioni tiitel.

Koerte registreerimine on lõppenud, kõik kohad täidetud. 

Pealtvaataja registreerimiseks 
(tähtaeg 29.11.2019 või kuni kohtade täitumiseni) 

saatke pealtvaataja info e-posti aadressile show@kennelliit.ee

Osalemistasu tasuda:
SEB IBAN EE571010052044654007 või Swedbank IBAN EE522200221007123183. 

Selgitusse palume märkida “Gala-show 2019”, osaleja nimi.

Konkursi “Aasta näitusekoer 2019” kategooriate 
“Aasta juunior”, “Aasta veteran” ja “Aasta koer”
nominendid saavad Gala-show’l osaleda tasuta. 

NB! Nõutud on eelnev registreerimine.
Pilet pealtvaatajale: 40 € (sisaldab õhtusööki)

Võimalik on lunastada piletid tervele laudkonnale
 (10 kohta) hinnaga 400 €.

Pidu lõpeb videodiskoga.
Riietus: pidulik
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