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Mis maksab pai?
Tekst: Kaire Rjadnev-Meristo

Tänapäeva maailmas pakutakse müügiks 
peaaegu kõike. Ka seda, mida varem oleme 
enesestmõistetavalt pidanud kaastunde ja 
headuse väljenduseks. 

Juba eelmisel aastal hakkas kehtima Euroopa 
Liidu loomatervise määrus, millega kaasnevad 
nõuded on endiselt segased ning kaheti 
mõistetavad. Eesti Kennelliidu juhatus ning 
aktiivsemad probleemidega tegelevad liikmed 
on püüdnud selgitada kenneltegevuse eripära, 
millel on väga suur emotsionaalne alus. Kuigi 
me võime MTA hinnangu kohaselt tulust maha 
arvestada kutsika toitmise jms kulud, siis „kes 
maksab memme vaeva?“.

Kuidas arvestada magamata öid, mida valvatakse 
poegiva emase või vastsündinud kutsikate kasti 
kõrval? Kui ametikoha puhul on täpselt sätestatud 
nii töö- ja puhkeaeg kui ka tingimused, kui kaua 
tohib järjest tööl olla, siis kasvataja ei saa endale 
kehtestada ööpäevas mingit puhkeaega – see 
pole lihtsalt võimalik enne, kui koer on poegimise 
õnnelikult lõpetanud. Kuidas arvestada aega, 
mis kulub kutsikatega tegelemiseks, nende 
arendamiseks mängude, erinevate helide ja 
keskkondade kaudu? Kuidas kompenseeritakse 
emotsionaalne kahju, kui kõik need armsad 
karvapallid lähevad koju ning hinge jääb nukrus? 

Vastus – seda ei olegi võimalik kompenseerida, 
sest inimesed teevad seda vastutus- ja 
kohusetundest, hoolivusest ning armastusest 
tõu ja koerte vastu. Eelkõige just eetilistest 
tõekspidamistest, mis tänases kasumipõhises 
maailmas üha vähem tähelepanu pälvivad. 

Pole ime, et raha on muutunud viiendaks 
elemendiks vee, õhu, tule ja maa kõrval, nagu 
David McWilliams nutikalt märgib. Toon ühe näite. 
Minu hea sõber käis lapselapsega laadal. Nagu 
loomaarmastajast lapsukesele kohane, küsis too 
viisakalt, kas sinna toodud lambakestele tohib 
pai teha. Aediku kõrval seisev noorsand teatas 
tähtsalt, et saab küll ja see maksab kolm eurot. 
Alguses pidasid täiskasvanud seda heaks naljaks, 
aga kui lambamanager seda edasi korrutas, 

selgus tõsiasi, et nii see ongi. Iseenesest on 
mõistetav, et vaid spetsiaalsed talud-loomaiad 
sotsialiseerivad oma lambaid tallest saadik 
paljude võõraste inimestega kohtuma. Kui ka 
antud juhul oleks vastuseks olnud selgitus, et 
lambad pole võõrastega harjunud ning vaid 
vaatamiseks, siis ilmselt ei hämmastaks see 
kedagi, vaid pigem paneks nõusolevalt pead 
noogutama – tubli poiss, oled oma loomad 
küll vaatamiseks toonud, aga mõtled eelkõige 
nende heaolule. Nüüd aga jäi pigem nõutuse 
tunne. Näiteks kui mõnda külastajat tabaks 
filantroopiline	meeleolu	ning	ta	pistaks	poisile	
pihku 300 eurot, kas siis saabki üks lapseke 300 
pai teha? Või näiteks 300 last, kellest igaüks 
teeb ühe pai. Võrratu matemaatika annab palju 
võimalusi.

Peter Singer märgib oma raamatus „Loomade 
vabastamine“, et just meie peame võtma sõna 
nende nimel, kes ise enda nimel rääkida ei saa. 
See, et me ei mõista lugeda looma kehakeelest 
tema valu, ei tähenda, et ta seda ei tunne. 

Koer on elanud ja tegutsenud koos inimesega 
enam kui 8000 aastat. Selle pika aja jooksul on 
ta palju õppinud jälgimise kaudu – eelkõige 
oskust ennast inimesele paremini väljendada. 
Näiteks on koer arendanud välja lihased, mis 
võimaldavad tal kulmude sisemist osa tõsta ja 
teha n-ö „kutsikasilmi“. No kelle süda selle peale 
ei sulaks! Hundil sellised lihased puuduvad. 

Koertel on rikas mälu ning nagu uuringud 
tõestavad – ka ajataju. Kuigi eneseteadvuse suhtes 
veel vaieldakse, on tasapisi hakanud ka teadlased 
seda tunnustama. Ühes võib praeguseks kindel 
olla – meie parimad neljajalgsed sõbrad pole 
ainult instinktide ja dressuuri kombinatsioon, 
vaid neil on empaatiavõime, emotsioonid ja 
tunded. Seda on ammu kinnitanud paljud 
koeraomanikud, kellel on eriti tugev side oma 
lemmikuga. Mida tugevam on side, seda laiem 
on omavaheliste emotsioonide spekter. 

Jagame siis hoolitsust ning armastust enda 
ümber ja püüame ka väljapoole koeramaailma 
selgitada, miks kõike numbritega mõõta ei saa. 

Ilusat suve oma neljajalgsete sõprade seltsis!
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Millal ja kuidas maksustada 
koertekasvatust?

Viimastel aastatel on Maksu- ja 
Tolliamet uurinud mitme koerakasvataja 
raamatupidamist ning leidnud nende 
seas neid, kellel puuduvad lisaks kutsikate 
müügist saadud tulule teised sissetulekud. 
Sageli ei ole neil ette näidata korrektset 
arvepidamist koerakasvatamisega seotud 
kulude ja tulude üle. Nende puhul on 
maksuametil alust arvata, et kutsikate 
müügi näol on tegemist äritegevusega, 
millelt saadav tulu kuulub maksustamisele.
Sellised juhtumid nõuavad selget ühist 
arusaamist, millisest hetkest käib 
koerakasvataja tegevus ettevõtluse alla 
ja kuidas peaks maksustama kutsikate 
müügist saadavat tulu.

Juhatuse liige Ulvi Männama on koos 
aktiivsete juhatuse ning EKL-i liikmetega 
alates 2021. aasta teisest poolest Eesti 
Maksu- ja Tolliametiga regulaarselt 
kohtunud ning kirju vahetanud, et selles 
kokku leppida.

Kui kaugele on arutelu tänaseks jõudnud?
„Märtsi lõpus saatsime maksuametile 
Eesti Kennelliidu poolt kirja, mis selgitas 
koerakasvatamise eripärasid seadusest 
tulenevate nõuete valguses,“ andis 
Männama ülevaate. „Oluline on teha vahet 
hobikasvatajatel ning neil, kelle jaoks 
kutsikate müük on sissetulekuallikas. Selle 
määramine aastas sündinud pesakondade 
arvu, müüdud kutsikate hulga või hinna 
alusel on keeruline, sest tõugudel on 
erinev turuhind, erinevad nõuded aretusse 
pääsemiseks, eri suurusega paaritustasud 
ning kutsikate arv pesakonnas.“

Naaberriikide eeskujul tegi Eesti 
Kennelliit maksuametile ettepaneku, 
et koerakasvataja tegevust võib lugeda 

püsivaks tegevuseks siis, kui kutsikate 
müügist tulev summa aastas on suurem 
kui 20 000 eurot. Teise võimalusena 
võib määratleda püsivalt tegutseva 
koerakasvatajana inimest, kes kasvatab 
üle kahe pesakonna kutsikaid aastas.

Selline määratlus aitaks lihtsustada 
dokumentide haldamist ja vähendaks 
halduskoormust nii maksuameti kui ka 
koertekasvatajate jaoks, kelle puhul ei ole 
tegemist pideva ja püsiva tegevusega. 

Kuna need ettepanekud eeldavad 
seadusemuudatust, siis võib Männama 
sõnul võtta seaduste jõustumise protsess 
aega kuid, kui mitte aastaid. Kennelliit kaasas 
arutelusse eksperte, maksuaudiitoreid 
ja Riigikogu liikmeid. Suvel on Riigikogu 
puhkusel ning seadusemuudatuse ettepanek 
tuleb esitada Rahandusministeeriumile. 

Eesti Kennelliit on seda meelt, et 
koerakasvataja tegevus peab olema 
seaduse mõistes läbipaistev ning nähtav. 
„Aastaid on võideldud kutsikavabrikute ja 
põrandaaluse tegevuse vastu ning jätkame 
seda koostöös EMTA ja PTA-ga ka edaspidi,“ 
kinnitab Männama.
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Teie 29.03.2022 päringus selgitate koerte 
kasvatajate huve, koerte kasvatamisega 
seotud kulude sisu ning teete Maksu- ja 
Tolliametile (edaspidi MTA) ettepaneku 
tulumaksuseaduse muutmiseks. Vastame 
Teie päringule järgnevalt:

Kehtiv tulumaksuseadus ei näe ette 
erireegleid koerte kasvatusele. See 
tähendab, et kui füüsiline isik tegeleb 
koerte kasvatusega, müüb kutsikaid 
ning saab kutsikate müügist kasu, siis 
tuleb füüsilisel isikul kutsikate müügist 
saadud kasu deklareerida füüsilise isiku 
tuludeklaratsiooni tabelis 6.3 kui kasu vara 
võõrandamisest. Vara võõrandamisest 
saadud kasu on:
• müümisel – vara müügihinna ja 
soetusmaksumuse vahe, millest on maha 
arvatud vara müügiga otseselt seotud kulud;
• vahetamisel – vahetuse teel vastu 
saadud vara turuhinna ja vahetatava 
vara soetusmaksumuse vahe, millest on 
maha arvatud vara vahetamisega otseselt 
seotud kulud.

Vara soetamismaksumus on kõik maksu-
maksja poolt vara omandamiseks ning selle 
parendamiseks ja täiendamiseks tehtud 
dokumentaalselt tõendatud kulud, sealhulgas 
makstud vahendustasud ja lõivud. Maksu- ja 
Tolliamet on seisukohal, et füüsiline isik saab 
müüdud kutsikate soetamismaksumusena 
arvesse võtta järgmised dokumentaalselt 
tõendatud kulud:
• müüdud kutsikate toidukulu,
• vaktsineerimise ja veterinaarabi, mis 
on seotud müüdud kutsikate sünni, 
tervisekontrolli või raviga,
• õnnestunud viljastamisel paaritustasu,
• füüsilisele isikule kuuluva emas- või 
isaskoera kulud kohustuslikele tervise-
uuringutele.

Maksu- ja Tolliameti vastus 
EKL-i juhatuse päringule

Kõik soetamismaksumusena dekla-
reeritavad kulud peavad olema 
dokumentaalselt tõendatud ning olema 
otseselt seotud müüdud kutsikatega. Kui 
pesakonnas oli rohkem kui üks kutsikas, siis 
tuleb kulud võtta arvesse proportsionaalselt.
Olukorras, kus koerte kasvataja ei 
saa kutsikate müügist kasu (kutsikate 
soetamismaksumus ja müügiga seotud 
dokumentaalselt tõendatud kulud ületavad 
müügitulu) või kui müüdud kutsikal 
ilmnevad defektid ning makstud tasu 
tagastatakse ostjale, siis ei kuulu saadud 
kahju deklareerimisele.

Füüsiline isik ei saa kutsikate müügist saadud 
tulust maha arvata kulusid, mis ei ole otseselt 
seotud müüdud kutsikate võõrandamisega, 
nagu näiteks: koerte grooming, küünelõikus, 
kausid, rihmad, klubiliikme tasu, kulud 
näitustele, sh transpordikulu jms. Selliseid 
kulutusi saab arvesse võtta üksnes 
registreeritud juriidiline isik või füüsilisest 
isikust ettevõtja (FIE).

MTA ei nõustu Teie seisukohaga, et MTA 
survestab koerte kasvatajaid registreerima 
äriühinguteks ning seeläbi soodustab 
„legaalsete kutsikavabrikute“ tegevust. 
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Koerte kasvatajatest maksumaksjate 
nõustamisel oleme võtnud arvesse 
Rahvusvahelise Künoloogilise Föderatsiooni 
reegleid, mille kohaselt kasvatuse eesmärgiks 
ei saa olla kasumi teenimine. Tuginedes 
eeltoodule, on Maksu- ja Tolliameti 
hinnangul koerte kasvatamiseks sobivaim 
juriidilise isiku vorm mittetulundusühing 
ehk MTÜ. Mittetulundusühingute seaduse 
§ 1 lg 1 sätestab, et mittetulundusühing 
on isikute vabatahtlik ühendus, mille 
eesmärgiks või põhitegevuseks ei või olla 
majandustegevuse kaudu tulu saamine. 

MTA nõustab maksumaksjaid ning kontrollib 
deklareeritud andmete õigsust, tuginedes 

Ümarlaud PRIA-ga tõi 
juurde rohkem küsimusi 
kui vastuseid

2021. aasta sügisel võttis Eesti 
Kennelliit ühendust Põllumajanduse 
Registrite ja Informatsiooni Ametiga 
(PRIA), sest pärast Euroopa Parlamendi 
ja Nõukogu tauditõrje määruse (EL) 
2016/429 kehtima hakkamist aprillis 
2021 tekkis palju segadust selle kohta, 
mis hetkest peab koeraomanik või 
-kasvataja ennast PRIA registris arvele 
võtma ning oma tegevuskohast ja 
koerte arvust teavitama.

„Esitasime meie poolt tekkinud 
küsimused ning ettepanekud 
kohtumistel PRIA-ga ning leppisime 
kokku aja ühiseks ümarlauaks, sest 
endiselt oli väga palju määramata 
ala, mis jätab vaba ruumi erinevateks 
tõlgendusteks,“ selgitab EKL-i juhatuse 
liige Ulvi Koov, kes on kohtumisi 
koordineerinud.

Ümarlaual andsid Maaeluminis-
teeriumi, PRIA ja PTA esindajad 
ülevaate koerte ja kasside pidamise 
teavitamise õiguslikest alustest, 
tegevuskoha registrisse kandmisest ja 
teatamisest ning järelevalvest. Arutelu 
tekitas siiski palju lisaküsimusi, millele 
Zoomis vastuseid ei saadud, ning 
märtsis saadeti PRIA-le vastavalt 
kokkuleppele ümarlaual tõstatatud 
küsimused, mille vastuseid võib 
lugeda  Eesti Kennelliidu kodulehelt. 

kehtivatele maksuseadustele ning MTA 
pädevusse ei kuulu seaduste muudatuste 
vastu võtmine ja sisseviimine. Kui Teil on 
jätkuv soov, et koerte kasvatajad oleksid 
tulumaksuseaduse mõistes käsitletud 
erireeglite kohaselt, palume Teil pöörduda 
tulumaksuseaduse muutmise ettepanekuga 
Rahandusministeeriumi poole.

Infotunni 
“Koerte ja kasside 
pidamiskohtadest 

teavitamine” 
küsimused-

vastused

Maksu- ja Tolliamet on soovitanud 
MTÜ vormi koerte kasvatajatest 
maksumaksjatele, kes on pöör-
dunud Maksu- ja Tolliameti poole 
selgituste saamiseks.

https://kennelliit.ee/infotunnikoerte-ja-kas-
side-pidamiskohtadest-teavitamine-kusi-
mused-vastused/
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EESTI KENNELLIIDU
PEASPONSOR

ROHKEM LIHA, MITTE NISU
PrimaDogi tootevalikust leiate nisuvabad kuivtoidud,
täiesti teraviljavabad kuivtoidud, konservtoidud,
vorstid ning maiused ja närimiskondid -
kõik, mida koera õigeks toitmiseks vaja.
Lisainfot toodete kohta leiad prima.dog ja telli mobec.ee e-poest tooted koju kätte!
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Eesti Kennelliidu tõuregistris 
registreeritud koeratõugude 
statistika 2021. aastal

Iga aasta esimeses ajakirjanumbris avaldame eelneval 
aastal EKL-i tõuregistris registreeritud tõugude statistika. 
Lugejad saavad ülevaate sellest, kui palju koeri aasta jooksul 
registreeriti, samuti populaarsematest tõugudest ja muutustest 
eelmise aastaga võrreldes.

Eesti Kennelliidu tõuregistris registreeriti 
2021. aastal 5929 koera 196 tõust. 

Arvestusse on lisatud ka importkoerad. 
Eestis sündinud koerte arv on 5046 ning 
esindatud on 154 tõugu. 2020. aastal 
registreeriti kokku 4918 koera 145 tõust.

36% registreeritud koerte arvust ehk 2142 
koera esindavad kümmet populaarsemat 
tõugu (vt tabel lk 9). 

Võrreldes 2020. aastaga pole olukord 
muutunud, ka siis moodustasid kümme 
populaarsemat tõugu kokku samuti 36% 
tõukoerte populatsioonist. Muutunud on 
vaid mõned tõud. Esikümnest langesid 

välja tiibeti mastif (do khyi) ning chow-chow. 
Neid asendavad eesti hagijas (liikunud 
tõusuteed alates tõu tunnustamisest FCI 
poolt 2019. aastal) ja kääbusšnautser, kes 
on samuti püsinud esikümne läheduses. 

Eestis haruldasi ehk vaid üksikute koertena 
on esindatud 25 tõugu. 2021. aastal 
lisandus uute tõugude esindajad 57, mis 
puudusid 2020. aastal tabelis. 

Registreeritud koerte arv suurenes rohkem 
kui tuhande koera võrra – täpsemalt 1011 
koera. Nii suurt koerte arvu ei ole kunagi 
varem registreeritud, viimase kümne aasta 
jooksul on see pigem jäänud viie tuhande 
juurde. Esimest korda ületas registreeritud 
koerte arv viie tuhande piiri 2019. aastal. 

Esikolmik on jäänud endiselt muutumatuks: 
kuldne retriiver – registreeritud 508 
koera, 13% populatsioonist on väljastatud 
eksporttõutunnistus, imporditud 2 koera;

labradori retriiver – registreeritud 375 
koera, 13% populatsioonist on väljastatud 
eksporttõutunnistus, imporditud 4 koera;
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EKL-i tõuregistris registreeritud koerte arv viimasel 
viiel aastal.
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saksa lambakoer – registreeritud 278 
koera, alla 1% (7 koera) on väljastatud 
eksporttõutunnistus, selle tõu esindajate 
importi registreeritud ei ole. 

Kõige enam tuli juurde just nende tõugude 
esindajaid (vt tabel allpool). Suurima 
languse	tegi	ameerika	staffordshire’i	terjer	
(2020. aastal registreeriti 102 koera, 2021. 
aastal 66 koera). 

Viimase viie aasta jooksul (2017–2021) 
on EKL-i tõuregistris registreeritud 
kokku 25 697 koera.

       2021. aastal EKL-i registrisse kantud koeratõugude esikümme
         koht tõu nimetus    2021. aastal  2020. aastal (koht tabelis)
 1 kuldne retriiver   508   377 (1)
 2 labradori retriiver   375   301 (2)
 3 saksa lambakoer   278   190 (3)
 4 berni alpi karjakoer  176   150 (4)
 5 pomeranian/kääbusspits  153   143 (5)
 6 yorkshire’i terjer   151   117 (8)
 7 Cavalier King Charlesi spanjel 129   141 (6)
 8 eesti hagijas    128   86 (14)
 9 papillon    127   107 (10)
 10 kääbusšnautser   117   88 (13)

10 tõugu, mille registreerimiste arv kasvas 
2021. aastal kõige rohkem 
tõu nimetus   muutus 2021  2020 
kuldne retriiver  +131  508  377
saksa lambakoer  +88  278  190
labradori retriiver  +74  375  301
eesti hagijas   +42  128  86
austraalia lambakoer +37  102  65
beagle    +37  78  41
yorkshire’i terjer  +34  151  117
lääne-siberi laika  +30  111  81
kääbusšnautser  +29  117  88
welsh corgi pembroke +29  85  56
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10 tõugu, mille registreerimiste arv kahanes 2021. aastal kõige rohkem
tõu nimetus    muutus 2021  2020 
ameerika	staffordshire’i	terjer	 –36	 	 66	 	 102
iiri punane setter   –31  15  46
saksa pikakarvaline lambakoer –26  30  56
chow chow    –24  101  125
tiibeti	mastiff	(do khyi)  –21  89  110
lühikarvaline chihuahua  –21  74  95
šveitsi valge lambakoer  –15  37  52
vene jahispanjel   –14  4  18
welsh corgi cardigan  –13  30  43
Cavalier King Charlesi spanjel –12  129  141

Tõud, mida ei esinenud 2020. aasta tabelis, 
kõige rohkearvulisemalt lisandunud tõud
Tõu nimetus    2021
väike puudel    19
cairni terjer    17
suuršnautser   13
saksa dogi    12
saksa lühikarvaline linnukoer 11
airedale’i terjer   10
itaalia väikehurt   9
iiri terjer    9
käharakarvaline bichon  9
ameerika väike lambakoer 9

Aella Star
Amberonia
Ange Inglid
Baltic Greatest
Bestimever
Cavangeles
Cherry Flame
Dorpat Gate
Ell Lila
Eskimysoul

Frizzy Head’s
Hansomaremmo
Happygiants
Junever
Junimperial
Kirsipere
Lexidora
Maasike Maa
Magna Superbia
Mystic Tranquility

Neatly Badass
Osimas
Pihelkuukiire
Richwill
Spunky Lala
Staffest	Ones
Sunrise Masquerade
Team Euphoria
Teramsa
Zayaransi

Registreeritud kennelnimed vahemikus 13.12.2021 kuni 21.03.2022
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Tõu nimetus (eesti keeles) 2021 2020
kuldne retriiver  508 377
labradori retriiver  375 301
saksa lambakoer  278 190
berni alpi karjakoer 176 150
pomeranian/kääbusspits 153 143
yorkshire’i terjer  151 117
Cavalier King Charles spanjel 129 141
eesti hagijas  128 86
papillon   127 107
kääbusšnautser  117 88
lääne-siberi laika  111 81
austraalia lambakoer 102 65
chow chow  101 125
tiibeti mastif (do-khyi) 89 110
prantsuse buldog  87 76
welsh corgi pembroke 85 56
samojeedi koer  78 61
beagle   78 41
shetlandi lambakoer 77 77
chihuahua, lühikarvaline 74 95
chihuahua, pikakarvaline 73 75
kääbustaks, lühikarvaline 72 49
Jack Russelli terjer  69 56
ameerika	staffordshire’i	terjer	 66	 102
taks, pikakarvaline  62 34
austraalia karjakoer 53 49
bostoni terjer  52 51
dalmaatsia koer  51 31
alaska malamuut  49 32
siberi husky  48 51
vene hurt borzoi  47 41
collie, pikakarvaline  47 32
staffordshire’i	bullterjer	 46	 39
inglise buldog  42 31
leonberger  42 18
basenji   42 49
kääbusbullterjer  42 37
saksa bokser  41 26
west	highlandi	terjer	 40	 34
whippet   40 37
küülikutaks, lühikarvaline 40 26
vene toy, siledakarvaline 39 33
väike brabandi grifoon 39 39
shiba   39 13
mops   37 34
šveitsi valge lambakoer 37 52
saksa väike spits  36 20
nova scotia retriiver 35 26
inglise springerspanjel 34 10
rottweiler	 	 33	 33
inglise kokkerspanjel 33 22
bernhardiin, pikakarvaline 33 41
vene-euroopa laika  32 29
jämtlandi koer  32 23
pürenee mäestikukoer 32 19
taks, lühikarvaline  31 21
itaalia corso  31 36
siledakarvaline retriiver 30 22
welsh corgi cardigan 30 43
saksa lambakoer, pikakarvaline 30 56
foksterjer, karmikarvaline 29 26
kesk-aasia lambakoer 29 15
landseer   28 33
malta bichon  28 23
bordoo dogi  26 17
ameerika akita  26 7

Tõu nimetus (eesti keeles) 2021 2020
newfoundlandi	koer	 25	 18
shih tzu   25 21
ameerika kokkerspanjel 24 13
kääbuspinšer  24 7
bordercollie  24 28
saksa karmikarvaline linnukoer 23 8
ungari lühikarvaline linnukoer 23 9
vene toy, pikakarvaline 22 15
taks, karmikarvaline 21 29
welshi	springerspanjel	 21	 12
väike puudel  19 0
kääbuspuudel  19 24
ida-euroopa lambakoer 19 15
kaukaasia lambakoer 17 8
cairni terjer  17 0
jakuudi laika  17 16
kääbustaks, karmikarvaline 16 22
belgia lambakoer malinois 16 8
iiri punane setter  15 46
praha rotipüüdja  15 14
suuršnautser  13 0
belgia lambakoer tervueren 13 7
austraalia siiditerjer 13 2
inglise hurt, greyhound 13 13
romagna veekoer  13 6
saksa dogi  12 0
basset hound  12 7
toy-puudel  12 1
hall norra põdrakoer 12 20
lhasa apso  12 19
austraalia terjer  12 12
küülikutaks, pikakarvaline 12 9
poola podhalani lambakoer 12 7
tai ridgeback  12 17
bedlingtoni terjer  11 9
šoti terjer  11 12
saksa jahiterjer  11 10
saksa lühikarvaline linnukoer 11 0
tiibeti spanjel  11 11
airedale’i terjer  10 0
ida-siberi laika  10 12
karjala karukoer  10 17
weimari	linnukoer,	lühikarvaline	10	 16
küülikutaks, karmikarvaline 10 12
itaalia väikehurt  9 0
iiri terjer   9 0
shar pei   9 7
bernhardiin, lühikarvaline 9 8
käharakarvaline bichon 9 0
hovawart   9 8
ameerika väike lambakoer 9 0
afganistani hurt  8 0
akita   8 7
mudi   8 0
eurasier   8 8
slovakkia tšuvatš  8 9
suur puudel  7 6
pekingi koer  7 4
welshi	terjer	 	 7	 12
baieri verekoer  7 7
kiharakarvaline retriiver 7 0
dobermann  6 17
vene must terjer  6 15
soome püstkõrv  6 0
bullterjer   6 13
vene hagijas  6 7

Tõu nimetus (eesti keeles) 2021 2020
jaapani chin  6 6
lakelandi terjer  6 5
brüsseli grifoon  6 3
belgia grifoon  6 3
jaapani spits  6 5
itaalia karmikarvaline linnukoer 6 0
clumberspanjel  6 3
entlebuchi alpi karjakoer 6 0
mehhiko karvutu koer, keskmine 6 5
kontinentaalne buldog 6 4
schipperke  5 1
borderterjer  5 0
austraalia kelpie  5 0
vene jahispanjel  4 18
inglise setter  4 8
kääbustaks, pikakarvaline 4 5
foksterjer, siledakarvaline 4 7
havanna bichon  4 0
tiibeti terjer  4 0
hiina harjaskoer  4 7
saksa pinšer  4 0
king charles spanjel 4 1
manchesteri terjer  4 4
etna cirneco  4 0
inglise kääbusterjer 4 0
(must piirdega)
šnautser   3 0
saluki   3 0
skye terjer  3 0
iiri pehmekarvaline nisuterjer 3 9
brasiilia terjer  3 0
hollandi väike veelinnukoer 3 0
rodeesia ridgeback  3 0
iiri puna-valge setter 3 0
kerry blue terjer  2 0
keeshond/wolfspitz  2 0
beauceron  2 0
hirvekoer   2 0
hispaania veekoer  2 0
lapi porokoer  2 0
bullmastif  1 0
gordoni setter  1 0
soome hagijas  1 0
verekoer   1 0
vaaraokoer  1 0
soome lapikoer  1 13
portugali veekoer  1 0
coton de tulear  1 0
phalene   1 3
peruu karvutu koer, keskmine 1 0
pürenee mastif  1 0
islandi lambakoer  1 0
norwichi	terjer	 	 1	 2
peruu karvutu koer, väike 1 0
hollandi lambakoer, lühikarvaline 1 0
hispaania hurt  1 0
münsterlandi suur linnukoer 1 0
suur šveitsi alpi karjakoer 1 0
portugali podengo  1 0
(keskmine), pikk ja karm
kanaari dogi  1 0
shikoku   1 0
mehhiko karvutu koer, väike 1 0
mallorca dogi  1 0
chodsky pes  1 0
ameerika karvutu terjer 1 4

2021. aastal EKL-i registrisse kantud koeratõud
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Konkursi „Aasta koer 2021” 
tulemused

AASTA KOER 2021
1. koht (292 punkti)
airedale’i terjer 
SAREDON DELIVERANCE
omanikud Jekaterina Kantijevskaja (Eesti) ja 
John Averis (Suurbritannia)
kasvataja John Averis (Suurbritannia)
vt artiklit lk 18

2. koht (277 punkti)
lhasa apso 
CHIC CHOIX KUMI KIAN MARCO POLO
omanikud Hedi Kumm, Eesti ja 
Juha Kares (Soome)
kasvataja Juha Kares (Soome)

3. koht (233 punkti) 
väike puudel 
CEN CLARENCE’S PARTY ANIMAL
omanik ja kasvataja Inga Siil (Eesti)

4. koht (175 punkti)
tai ridgeback 
BUA LUANG JOEL MONTANA
omanik Andrei Muratov (Eesti)
kasvataja Natalia Moiseeva (Venemaa)

5. koht (160 punkti)
inglise pointer 
WEIMPOINT SLOW SHOW SHIMMER
omanikud Merle Virula ja 
Kristina Pilatus (Eesti)
kasvataja Kristina Pilatus (Eesti)

6. koht (148 punkti) 
ameerika väike lambakoer 
LEGACY’S BOOM BOOM BOOM
omanikud Kersti Paju ja 
Karen	Kristal	Dunaway	(Eesti)
kasvataja Suzanne T. Ritter (USA)

Fotod: Aleksandrs Borodajenko

Foto: Ivi-Triin Vahera
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7. koht (140 punkti) 
dalmaatsia koer 
ALPHADIRATO NEW STAR
omanik ja kasvataja Leelo Ratas (Eesti)

8. koht (129 punkti) 
lühikarvaline küülikutaks 
MINIDOGLAND RENAISSANSE 
omanikud Albina Maistrenko (Eesti) ja
Irina Romashova (Venemaa)
kasvataja Irina Romashova (Venemaa)

9. koht (114 punkti) 
ameerika akita 
INDEVOR HIDDEN SECRET FOR 
DREAMBERRY
omanik Marianna Narusson (Eesti)
kasvataja V. V Prikhodko (Venemaa)

10. koht (108 punkti) 
Eesti hagijas SAKSTE LEPLIK LEEMET
omanikud ja kasvatajad 
Maris Siilmann ja Marika Hiiemaa (Eesti)

AASTA JUUNIORKOER 2021
1.–2. koht (157 punkti) 
lhasa apso 
FREE CHOICE TOUCH OF A CHIC CHOIX
omanik ja kasvataja Hedi Kumm (Eesti)
vt artiklit lk 19

1.–2. koht (157 punkti) 
kääbuspuudel 
CEN CLARENCE’S SPECIAL SURPRISE
omanikud Inga Siil ja Helen Evart (Eesti)
kasvataja Inga Siil (Eesti)
vt artiklit lk 20

3. koht (149 punkti) 
ameerika väike lambakoer 
LEGACY’S BOOM BOOM BOOM
omanikud Kersti Paju ja 
Karen	Kristal	Dunaway	(Eesti)
kasvataja Suzanne T. Ritter (USA)

4. koht (109 punkti) 
ameerika akita 
INDEVOR HIDDEN SECRET FOR DREAMBERRY
omanik Marianna Narusson (Eesti)
kasvataja V. V Prikhodko (Venemaa)

5. koht (85 punkti) 
siberi hysky ORENJI TAKARA HIME
omanikud Aleksander ja 
Jekaterina Sauendi (Eesti)
kasvataja	Ksenia	Anfimova	(Venemaa)

6. koht (51 punkti) 
lühikarvaline ibiza podenco RED STRIPE 
BOOM BIDDY BYE BYE
omanik ja kasvataja Kristiina Tammik (Eesti)

7.–8. koht (44 punkti) 
welshi	terjer	AK	MIL	VISTA	ELITE	ELVIS
omanik ja kasvataja Anu-Sirje Keerd (Eesti)

7.–8. koht (44 punkti) 
basenji 
FARLANDERS SPECIAL STORY TO TELL
omanikud Kerli Liivand ja 
Maire Tõnurist (Eesti)
kasvataja Kerli Liivand (Eesti)

9. koht (38 punkti) 
tai ridgeback JOSENTINA TAM TIN GAIA
omanik Ilaria Eher (Eesti)
kasvataja Natalja Jõepere (Eesti)

10.–11. koht (30 punkti) 
austraalia lambakoer 
EXTRAORDINARY SWEET IRON HUND
omanikud Liseth-Eliise Horeb ja 
Ulve Horeb (Eesti)
kasvataja T. Kolotovkina (Valgevene)

10.–11. koht (30 punkti) 
pikakarvaline bernhardiin 
TRIUMPH FOR KALVANA VILNOJA
omanikud Vadim ja Anna Kaljulaid (Eesti)
kasvatajad Audrone Babianskiene ja 
Živilė	Bartkaitienė	(Leedu)
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AASTA VETERANKOER 2021
1. koht (193 punkti) 
pomeranian/kääbusspits 
HEIDELIND’S LAST CHANCE ECSTASY
omanikud ja kasvatajad Linda Jürgens ja 
Helina Simberg (Eesti)
vt artiklit lk 22

2. koht (186 punkti) 
lhasa apso SIIMLINE CHIC TUXEDO
omanikud Vivian Muttik ja Kersti Paju (Eesti)
kasvataja Kersti Paju (Eesti)

3. koht (156 punkti) 
basenji FARLANDERS AGAINST ALL STORMS
omanikud Helerin ja Maire Tõnurist, 
Kerli Liivand (Eesti)
kasvataja Kerli Liivand (Eesti)

4. koht (131 punkti) 
welshi	terjer	AK	MIL	VISTA	JUBILEE	JAZZ
omanik Aivi Kabur (Eesti)
kasvataja Anu-Sirje Keerd (Eesti)

5.–6. koht (86 punkti) 
šnautser ACTIVE
omanikud Svetlana Pustovalova ja 
Sergei Pustovalov (Eesti)
kasvataja Leena Karelson (Eesti)

5.–6. koht (86 punkti) 
kuldne retriiver GYPSY’S SOUL RAMBUTAN
omanikud Külli Laur ja Stella Ojalaid (Eesti)
kasvatajad Kalvi Kriisk ja Triinu Siibak (Eesti)

7. koht (76 punkti) 
welsh corgi pembroke 
ASTERSLAND YOU KNOW WHO
omanik Merle Laut (Eesti)
kasvataja Astrid Lundava (Eesti)

8. koht (66 punkti) 
lühikarvaline kääbustaks 
GYRFALCON BOSSANOVA
omanik ja kasvataja Ilona Alla (Eesti)

9. koht (54 punkti) 
iiri pehmekarvaline nisuterjer 
ANGEL’S CHARLI OLINDA O LIVIYA
omanikud Jelena ja 
Kristiina Tupalskaja (Eesti)
kasvataja Elena Karyakina (Venemaa)

10. koht (51 punkti) 
whippet ZELIG FLAMING GLORY
omanik Merike Jürgen (Eesti)
kasvataja Kristina Sandell (Rootsi)

AASTA KASVATAJA 2021
1. koht (198 punkti)
kennel FARLANDERS
omanik Kerli Liivand
basenji
vt artiklit lk 24

2. koht (175 punkti)
kennel AK MIL VISTA
omanik Anu-Sirje Keerd
welshi	terjer

3. koht (171 punkti)
kennel CEN CLARENCE’S
omanik Inga Siil
kääbuspuudel

4. koht (132 punkti)
kennel WONDERFORM
omanik Viktoria Baranova
yorkshire’i terjer

5. koht (102 punkti)
kennel SMILING SNOWBALL
omanik Kristiine Uspenski
samojeedi koer

6. koht (94 punkti)
kennel PHILADELPHIAN SABANNA
omanik Rita Teek
vene hurt, borzoi
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7. koht (89 punkti)
kennel HEIDELIND’S
omanikud Linda Jürgens ja Helina Simberg
pomeranian/kääbusspits

8. koht (86 punkti)
kennel ANGELSTONE
omanikud	Natalja	Žgun,	Galina	Markina	ja	
Olga Lomovtseva
suuršnautser

9. koht (79 punkti)
kennel ALFALEX
omanik Riin Remma
inglise springerspanjel

10. koht (75 punkti)
kennel STARS RONDEL
omanik Natalja Kaljumäe
bedlingtoni terjer

AASTA ARETUSKOER 2021
1. koht (156 punkti)
Cavalier King Charlesi spanjel 
HELANDROS KISS ME QUICK
omanik Merle Miliste

2. koht (136 punkti)
bedlingtoni terjer 
KINTERRA ELF’S QUEEN ENVIABLE STAR
omanik Natalja Kaljumäe

3. koht (66 punkti)
samojeedi koer 
SMILING SNOWBALL MOON SONNET
omanik Riina Teder

4. koht (57 punkti)
eesti hagijas 
SAKSTE DELIKAATNE DOREL
omanikud Made ja Marliis Eerits

5. koht (54 punkti)
whippet 
BORN TO CHARM RAKKEL
omanik Veera Mahrova

6. koht (30 punkti)
iiri punane setter 
VINCA THORE INDIGO
omanikud Toomas Ringo ja Klaire Niilus

7. koht (28 punkti)
tiibeti spanjel 
MULLAGH A SONG FOR ICE AND FIRE
omanik Natalja Gruznova

8. koht (28 punkti)
Suur puudel 
JAMAMBA VERY-MERRY
omanik Galina Seeder

9. koht (20 punkti)
kääbuspuudel 
SJARMTROLLET’S VALENTINE GIRL
omanik Inga Siil
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Konkursi 
“Aasta sportkoer 2021“ 
tulemused

Kategooria: SK 

1. koht siledakarvaline retriiver 
Bersifjor Vicenza. 
Koerajuht Regina Suup.

2. koht bordercollie 
Tending	Bonfire.	
Koerajuht Anne Tammiksalu.

3. koht bordercollie 
Piggyland’s Up To Speed Dollie. 
Koerajuht Ege Taliaru.

4. koht bordercollie Rodion. 
Koerajuht Naima Margus. 

Kategooria: KK
1. koht belgia lambakoer malinois 
Arabic Z Pekla. 
Koerajuht Ingrid-Olga Verliin.

2. koht belgia lambakoer malinois 
Harmaahurstin Keijokoo. 
Koerajuht Erika Piirsalu.

3. koht belgia lambakoer malinois 
Mecberger Wanga. 
Koerajuht Aire Allpere.

Kategooria: IFH 

1. koht belgia lambakoer malinois 
Tulikuuma Sähkövirta. 
Koerajuht Aarne Väli.

2. koht saksa lambakoer 
Estrellest Seth Sesto. 
Koerajuht Meeli Puusepp.

3. koht saksa lambakoer 
Estrellest Ultimate Jäqsy. 
Koerajuht Katrin Mänd.

4. koht belgia lambakoer malinois 
Komentajan Aniline. 
Koerajuht Lehar Laurits.

Kategooria: pääste

1. koht saksa lambakoer 
Margman Acapella. 
Koerajuht Piret Koor.

Fotod: Aleksandrs Borodajenko
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2. koht saksa lambakoer 
Margman Luminosa. 
Koerajuht Monika Rusing.

3. koht hollandi lambakoer 
Amy’s White Rose von den Hohenheimer 
Herdern. 
Koerajuht Margot Luukas.

4. koht saksa lambakoer 
Margman Viksik. Koerajuht Marii Pikkoja.

Agility väikemini
1. koht Jack Russelli terjer Bruno. 
Koerajuht Andrei Gaidunko.

2. koht Jack Russelli terjer 
Lexberry’s	Snow	Star	Lore.	
Koerajuht Kadi Kivi.

3. koht lhasa apso 
Siimline’s Miss Love Legacy. 
Koerajuht Annika Maripuu. 

Agility mini
1. koht shetlandi lambakoer 
Aucanada Adrenaline Boost. 
Koerajuht Marje Piiroja.

2. koht kääbuspinšer Millgret Reya. 
Koerajuht Triine Piirsalu.

3. koht shetlandi lambakoer 
Flyland Wildly Vital. 
Koerajuht Keida Raamat.

Agility midi
1. koht mudi Azzure Gates Of Heaven. 
Koerajuht Toomas Pent.
2. koht shetlandi lambakoer 
Elbar’s Black Joconde. 
Koerajuht Kaisa Tsäro.

3. koht shetlandi lambakoer 
Wandapesa Coconut Zehra Zareen. 
Koerajuht Kaisa Tsäro.

Agility väikemaksi

1. koht bordercollie 
Piggyland’s Up To Speed Dollie. 
Koerajuht Ege Taliaru.

2. koht bordercollie 
Rhosyn von Grünen Kuckuck. 
Koerajuht Keida Raamat.

3.	koht	welshi	springerspanjel	
Breuddwyd	Firesoul	Princess.	
Koerajuht Kati Elvelt.

Agility maksi

1. koht bordercollie	Proforza	Magnificent.	
Koerajuht Marge Mitt.

2. koht belgia lambakoer groenendael 
Harmony Hope Alias Dakota. 
Koerajuht Natalja Arhipova.

3. koht belgia lambakoer malinois 
Daydream. Koerajuht Reet Volt.
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Saredon Deliverance troonib 
endiselt konkursi „Aasta koer“ 
esikohal

Airedale’i terjer Saredon Deliverance, 
koduse nimega Bert, on võitnud 
kolmandat korda järjest Eesti 
Kennelliidu konkursi „Aasta koer“. Pole 
sugugi lihtne kirjutada kolmandat 
korda lugu samast koerast. Pakume 
seekord pikaajalisematele lugejatele 
meenutusi varasematest artiklitest 
ning tutvustame uutele lugejatele seda 
imelist koera. 

Kui Bert pälvis esimest korda 2019. 
aastal „Aasta koera“ tiitli, siis vastasite, 
et 2019. aastal langesid kokku koera 
suurepärane füüsiline vorm ja võimalus 
hästi palju näitustel osaleda. 2020. aasta 
artiklis tõite välja lisaks tõulisusele ning 
headele proportsioonidele veel lõputu 
heatujulisuse ja esinemisoskuse. Mida 
võiksite 2021. aastal esile tõsta? 
Suur tänu kõikidele kohtunikele, kes 
Berti hindasid. Aitäh händler Marianna 
Narussonile, kes näitas teda 2021. aastal. 
Ja muidugi suur aitäh kõigile etenduste 

fännidele – Bertile meeldib väga joosta 
aplausi saatel.

Airedale’i terjer oli 1980–1990ndatel 
väga populaarne tõug. Selleks ajaks, 
kui Eesti Kennelliit alustas tõukoerte 
toomist tõuregistrisse, oli Eesti klubides 
registreeritud 206 selle tõu esindajat. 
Viimase kolmekümne aasta jooksul on 
registreeritud 218 koera. Nendest 23 on 
importkoerad. Nende hulka kuulub ka 
Saredon Deliverance, kuigi tema juurde 
ulatuvad tagasi Eestimaale. Nimelt 
on tema ema Katherina’s Land Spicy 
Cherry, Jekaterina Kantijevskaja kenneli 
Katherina’s Land kasvandik. 

Teie asemel sooviks olla nii mõnigi 
kasvataja – ikkagi oma liinide kasvandik 
on saavutanud nii erakordse tulemuse. 
Mida soovitaksite teistele kasvatajatele 
ja koeraomanikele? 
Edu, edu ja veel kord edu. Nautida tegevusi 
koertega, näitusi ja kohtumisi sõpradega.

2021. aastal ilmunud ajakirjas vastasite, 
et peate väga oluliseks koera mõistmist. 
Airedale’i terjer on lõbus, intelligentne ja tark 
koer. Ta peegeldab tagasi omaniku enda 

Foto: 
Viktoria Baranova
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huvisid ja tegevust – kui inimene on sportlik, 
siis seda on ka tema koer, kui peremees 
eelistab aga diivanil mõnuleda, siis on ka 
seal koer seltsiks. Koera valikul on tähtis ära 
tunda oma hingesugulane.

Varasemas intervjuus olete märkinud, et 
tänapäeval on nii palju ilusaid koeri, et isegi 
raske on konkreetset kennelit või riiki välja 
tuua, kust kindlasti koera tahaks. Igas riigis 
on paremaid ja kehvamaid koeri. Endiselt 
eelistate vaadata koerte sugupuud ning 
pesakonna vanemaid, mitte kenneli nime 
või asukohariiki. 

Aastate jooksul on välja kujunenud 
kindlad näitused, kus soovite just nimelt 
pealtvaatajana osaleda – kataloog käes 
vaadata ja võrrelda ringis esinevaid koeri. 
Mitte ainult isaseid koeri aretusplaanide 
tegemiseks, vaid tõugu üldiselt, sh 
emaseid, et näha, mida vanemad on 
pärandanud. 

Kas 2021. aastal õnnestus mõnda sellist 
näitust külastada?
Kahjuks 2021. aastal ei õnnestunud reisida. 
Väga raske oli leida inimest, kes koertega 
koju jääks.

Kahjuks pole tõu populaarsus vaatamata 
Jekaterina ja Berti tublidusele Eestis kuigi 
palju kasvanud. Aastatel 2019–2022 
registreeriti 17 selle tõu esindajat, kellest 
seitse on importkoerad, teie kahest 
pesakonnast 2020. ja 2021. aastal (kokku 
kümme kutsikat) on kaheksale väljastatud 
eksporttõutunnistus ehk nad elavad 
väljaspool Eestit. 

2021. aastal ilmunud loo lõpus soovisime 
edu edaspidiseks ning palju ilusaid võite. 
Paistab, et soovid läksid täide. Millised 
olid teie enda jaoks kõige olulisemad 
võidud või meeleolukamad saavutused?
Minu jaoks teeb iga võit, isegi väikesel 
näitusel, ikka suurt rõõmu.

Aasta juuniorkoerad 2021

2021. aastal jagavad esikohta 
võrdse punktitulemusega 
kaks edukat näitusekoera: 
lhasa apso 
Free Choice Touch of a Chic Choix 
ehk koduselt Pupsik 
ning kääbuspuudel 
Cen Clarence’s Special Surprise, 
hüüdnimega Chilly.

Lhasa apso Free Choice Touch of a Chic 
Choix ehk Pupsik on nii kodus kui ka 
näitusel ühesugune – rõõmsameelne ja 
parajalt aktiivne, alati valmis kaasa tulema 
ning koostööd tegema. Sünnist saadik on 
koeral olnud eriline positiivne olek, tema 
päevades ei ole halle kurbi toone, vaid alati 
paistab päike. Oma säravate silmadega teeb 
ka kõikide teiste meeleolu rõõmsaks. 

Lhasa apso Free Choice Touch of a Chic Choix. 
Kasvataja ja omanik Hedi Kumm. 
Foto: Ivi-Triin Vahera
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Pupsiku kasvataja ja omanik Hedi Kumm 
ütleb, et tal on väga vedanud, et saab 
kauaaegse lhasa apso’de kasvataja Juha 
Karesega (kennel Chic Choix) koostööd 
teha. Ka selle pesakonna vanemate valik sai 
tehtud, konsulteerides Juhaga, vaadates eri 
koerte sugupuid ning kaaludes võimalikke 
plusse ja miinuseid. 

Pupsik on pisikesest peale olnud tasa-
kaalukas ja probleemivaba kutsikas. Ta on 
rõõmustanud nii peret kui ka teisi koeri oma 
heatahtliku suhtumisega ümbritsevasse, olgu 
selleks teised koerad või uued olukorrad. Nii 
kujunes temast sujuvalt uus pereliige. 

Free Choice Touch of a Chic Choix alustas oma 
edukat näitusekarjääri juba kutsikaklassis, 
võites	kuuel	korral	kutsikate	„Best	in	Show“.	

Ka juuniorklass algas juuniorite „Best in 
Show“	 võiduga	 (rahvuslik	 koertenäitus	
Pärnus 17.01.2021). Hedi sõnul on Pupsik 
väike eriline koer, kes oskab näituseid 
nautida. Ka kohtunikud on teda hinnates 

kiitnud koera stressivaba suhtumist. Lisaks 
on kohtunikud oma kirjeldustes märkinud ja 
esile tõstnud tõule vastavaid iseloomulikke 
omadusi, nagu hea suurus, ilus pea koos 
tüüpilise ilmega, kaunis kaelajoon ning väga 
hea hoiak. Samuti lhasa apso tõuomast 
liikumist ja korrektset karvatüüpi.

Kääbuspuudel Cen Clarence’s Special 
Surprise on tema kasvataja Inga Siili 
sõnul väga eriline ja heatujuline koer. Juba 
beebina, kui koolitustel ja näitustel käima 
hakati, oli ta alguses pigem alalhoidlik, kuid 
samal ajal tohutult püüdlik. Praeguseks on 
Chillys avaldunud tõeline esinemisgeen, 
mistõttu on koostöö temaga näitustel väga 
tore ja nauditav.

Kodus on Chilly pigem printsess, kellele on 
justkui kõik lubatud. Eks selleks eeliseks 
on asjaolu, et ta on pere loomadest kõige 
pisem ning saab seetõttu ka rohkem hoolt ja 
tähelepanu. Samuti oskab ta ennast täiesti 
märkamatult sülle sättida, kuid vahel ka 
ennast kehtestada, sest ta on ju „Chilly“ .

Chilly ema on Inga enda kenneli 
kasvandik – Cen Clarence’s Action Style. 
Ta on rahvusvaheline tšempion, Balti 
juuniortšempion, Eesti, Läti, Soome, Rootsi 
tšempion, „Tallinna võitja 2017“ ja „Tallinn 
WinterCup’i 2016“ juuniorvõitja – ehk siis 
väga edukas näitusekoer. Näiteks Rootsi 

Lustakas Pupsik. Foto: Ivi-Triin Vahera

Helen ja Chilly. Foto: Merle Virula
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puudlite erinäitusel oli ta tõu parim ja võitis 
ka	 sealse	 „Best	 in	 Show“	 kolmanda	 koha.	
Kuna tema esimeses pesakonnas olid väga 
ilusad kutsikad, kellest paljud on saanud eri 
riikide tšempionideks, siis otsustas kasvataja 
Inga Siil teda veel kord aretuses kasutada.

Chilly isa on Norrast – Norra CH Schpindel’ 
Titanium Infocus. Ingale on meeldinud 
tema järglased ning ta on nende edusamme 
jälginud. Samuti on huvipakkuv selle koera 
sugupuu, sest tema isaisa Aedan Talk of 
the Devilit on Inga ise Norras hinnanud. 
Kohtunikuna oli Inga temast suures 
vaimustuses, samuti on ta tõestanud 
ennast kui väga hea aretuskoer. 2017. aastal 
saavutas ta Norra aasta koera tiitli. Isaema 
sugupuu on samuti väga huvitav, kus on 
taga ilusad Sjarmtrollet’si kenneli koerad. 
Sealt on Inga ise toonud endale emase 
koera nimega Sjarmtrollet’s Valentine 
Girl, kelle tütar Cen Clarence’s Wild Orchid 
(hüüdnimega Roxy) oli eelmisel aastal „Aasta 
juunior 2020“. Kasvatajal õnnestus Norras 
käia paaritamas veel mõni nädal enne suurt 
koroonapandeemiat ning reisipiiranguid. 
Chilly on suurepärane kombinatsioon oma 
ema ja isa parimatest omadustest.

Selles pesakonnas oli vaid kaks kutsikat: 
emane ja isane. Kuna nad sündisid Eestis tol 
ajal kehtestatud eriolukorra ajal, siis sealt 
ka pesakonna koondnimi „Special“ (’eri’). 
Kuna kutsikate sugupuu oli nii huvitav, 
siis oli kasvatajal kohe plaan jätta kindlasti 
emane kutsikas kaasomandisse. Heleni 
juures oli olemas suurepärane kaasomandi 
kodu, seal elab ka üks varasem kasvandik. 
Kasvataja Inga Siili soov oli, et Heleni juurde 
läheks piisavalt lubava näitusetulevikuga 
koer. Helen oli end selleks ajaks tõestanud 
kui tubli karvahooldaja ja treenija ning 
näitused pakkusid talle väga huvi. Inga 
lasi kutsikatel kasvada ja üsna kiiresti 
hakkas selguma, et mõlemad kutsikad on 
näitusepotentsiaaliga. Kuna aga Chillys oli 
see „miski“ kohe olemas, siis saigi otsustatud, 
et Heleni pere järgmiseks ja Ingaga ühiseks 
kaasomandikoeraks saab just tema.

Chilly elab Heleni peres, õnneks Ingale 
väga lähedal ja tal on parim võimalik kodu. 
Nagu varem on mainitud, siis suurepäraselt 
õnnestuva karvahooldusega (pesu ja 
föönitamine) tegeleb Helen, aga pügamine 
jääb ikka kasvataja hooleks. Esitamisel 
jagatakse n-ö jõudusid – kord teeb seda 
Helen, kord Inga.

Kuna	 juunioride	 „Best	 in	 Show’l“	 on	 alati	
nii palju osalejaid, kes on väga ilusad oma 
tõugu esindavad noored koerad, siis iga 
juuniorite	 „Best	 in	 Show“	 auhinnakoht	
on olnud oluline ja väga raskelt tulnud 
võit suures konkurentsis. Eriline võit oli 
muidugi	 „Gala	 Show	 –	 Junior	 of	 Juniors	
2021“ võit. Üheks kohtunikuks oli Lisbeth 
Mach, kes on ise olnud pikaajaline puudlite 
kasvataja, ning teiseks Ake Cronander, kes 
on samuti olnud seotud puudlitega ning 
olnud puudliomanik.

Chillys on see „miski“, see väike „rosin“, 
millega ta kohtunikke võlub, aga muidugi 
ka tema liikumine, puudlile omane rüht ja 
hästi feminiinne tervik.

Kääbuspuudel Cen Clarence’s Special Surprise. 
Omanikud Inga Siil ja Helen Evart. 
Kasvataja Inga Siil. Foto: Merle Virula
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Koera koduse nime Kuubik pani talle minu 
abikaasa. Kutsikana oli ta paks, sama lai kui 
pikk. Ja mees ütles, et see kutsikas on nagu 
kuubik. See nimi talle jäigi. Kuubik on oma 
kuulsa isa, CH Linnanhaltijan Kari viimane 
järglane. Kari on siiani Eesti vaieldamatult 
kõige kuulsam pomeranian. Ta oli EKL-i 
konkursi „Aasta koer 2006“ võitja ja samal 
aastal „Euroopa võitja“ näitusel Helsingis 
tõu parim ja ka oma rühma (rühm 5) võitja. 

Mul oli ka varem tehtud üks pesakond 
samade vanemate kombinatsioonist ning 

Aasta veteran 2021

pomeranian/kääbusspits 
Heidelind’s Last Chance Ecstasy 
(koduse nimega Kuubik).
Omanikud Linda Jürgens ja 
Helina Simberg. 
Vastab kasvataja Linda Jürgens.

sealt jäid koju nii isane kui ka emane kutsikas. 
Kahjuks suri isane kutsikas õnnetult noores 
eas ning tahtsin endale saada uut samade 
vanemate poega. Kuubiku vanem õde on 
juba 11-aastane ja elab endiselt minu juures.

Kuubik on koer, keda ei märkagi. Aga ta on 
alati olemas, kui on vaja. Iseloom on väga 
isa Kari moodi. Teiste haukumine teda ei 
huvita, magab rahulikult edasi.

Kuubik jumaldab näitusi. Mul oli päris raske 
pidada näitustest vaheaega, sest kui kaasa 
ei võetud, jäi ta koju nii õnnetuna. Kuna mul 
on palju koeri ning noored vajavad samuti 
näitusehindeid, siis jätan koerad koduseks, 
kui rahvusvahelise tšempioni tiitel (C.I.B) 
on käes. Ise naljatan, et panen tiitlitega 
koera riiulile. Veteranklassis saavad nad 
jälle võistelda. Kuubikuga oli lihtne – 
midagi meelde tuletada ega harjutada 
pärast vaheaega polnud vaja, esinemine oli 
ilusasti meeles. 

Raske öelda, mis talle võidud tõid, miks ta 
kohtunikele on meeldinud. Ju siis on ilus 
koer. Nali naljaks, aga ta läheb ringi alati 
sellise olekuga, et vaadake mind, mina 
tulin! Kohtunikud on kiitnud tema vaba, 
pingutuseta liikumist. Ka on öeldud, et 
võtaks kohe endale.

Kuubikult on 30 järglast Eestis, Soomes 
ja Rootsis. Neist on mitu tšempioni, kuid 
enamik on läinud siiski pere lemmikuks. 
Mul on kodus tema kolm tütart (kodused 
nimed Peki*, Iris ja Scarlet), kes kõik on kas 
juuniortšempionid või tšempionid. Lisaks 
8-kuune tütretütar Dixie. Ühtegi tema isast 
järglast mul pole ja tegelikult peaks sellele 
hakkama mõtlema.

*Küsimusele, millest selline nimi, sain vastuseks, et 
tegemist on poliitiliselt ebakorrektse vihjega koera 
liiga suurele kehamassiindeksile. Toimetaja märkus.
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UUED PRIMADOG MINI MEAL - EINED

VÄIKESED PALAD
SUURTEKS SEIKLUSTEKS

PRIMADOG MINI MEAL eine 85g kotikesest saad 
oma koerale teraviljavaba lihaka eine või mahlase 
lisandi tema igapäevase toidu juurde. Vali rikkalik 
lambaliha, õrn hirveliha või mahlane kala, mis on 
rikastatud supertoidutaimede ja mustsõstraga.

Paki mugavad kotikesed reisikotti või preemiaks 

koolitusel!

•  Rikastatud supertoidutaimedega
•  Ei sisalda kunstlikke lõhna- ega säilitusaineid
•  Valmistatud värskest lihast

PrimaDogi tooted leiate kõikidest hästivarustatud 
kauplustest üle Eesti.

www.prima.dog

 sobib kõigile

nii suurt kui ka 

väikest tõu
gu

koertele!
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Aasta kasvataja 
kennel Farlanders

Küsimustele vastab 
Kerli Liivand.
Fotod: erakogu

Milline oli teie esimene kokkupuude 
koertega, esimene mälestus?
Need pärinevad ajast, kui meile tuli koju 
esimene koer, olin tollal kuueaastane. 
Sestpeale on meil alati olnud kodus koerad, 
olen üles kasvanud koos saksa dogidega. 

Kuidas ja millal tuli esimene päris oma 
koer? 
Noorena harrastasin aktiivselt koertenäitusi 
ja juuniorhändleri tegevust meie saksa 
dogidega, kes aga olid eelkõige mu ema 
koerad. Mingil hetkel hilisteismelisena 
tundsin, et tahan päris oma koera, kes 
oleks dogist väiksem. Tänu õnnele ja 
tutvustele saabuski 2002. aastal Rootsist 
kaasomandisse minu esimene oma koer 
– isane basenji	 Faraoland	 Thuderflash	 to	
Ribessita „Flash“, kes oli tollal neljas basenji 
Eestis, esimene tiiger (brindle) Baltikumis.

Kes on olnud teie õpetajaks, eeskujuks?
Minu suurimaks eeskujuks, õpetajaks ja 
nõustajaks on kindlasti olnud ja on minu 
ema Maire Tõnurist. Kuigi Farlandersi 
kennel on ametlikult minu nimel, siis 
tegelikult oleme selle kenneli igapäevaste 
tegevuste ja plaanide taga me kahekesi. 
Lisaks on kogemuste suhtes rolli mänginud 
Kati Valonen – kenneli C’mon kasvataja, 

kelle juures Soomes töötasin mitu suve 
kennelitüdrukuna, hoolitsedes nii kutsikate 
kui ka täiskasvanud saksa dogide eest.

Miks just basenji? 
Otsisin tõugu, mis oleks keskmise suuruse 
ja kauni välimusega ega vajaks pidevat 
karvahooldust. 

Milline oli esimene kokkupuude selle 
tõuga?
Tol hetkel, kui meil esimest korda tuli kodus 
kaalumisele basenji tõugu koer, polnud ma 
neid varem näinud. 2000. aasta paiku toodi 
esimesed basenji’d Eestisse, Maire oli neid 
varem kohanud küll Soomes. Mina nägin 
seda tõugu esimest korda samal päeval, 
kui sai kokku lepitud, et paari nädala pärast 
tuleb meile kutsikas Rootsist. Oma loomult 
polnud Flash kindlasti lihtne basenji, 
esimeste aastate jooksul esines hetki, kui 
sai nenditud, et Flash jääb viimaseks selle 
tõu esindajaks meie peres. Aja jooksul 
õppisime elama tema kiiksudega ning 
sellega, kuidas teda vajaduse korral üle 
kavaldada. 

Kui ma 2005. aastal nägin Flashi kasvatajal 
Rootsis tulevase pesakonna infot, oli kohe 
selge, et sealt pesakonnast soovin emast 
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Farlandersi C-pesakond. Foto: erakogu

puna-valget basenji’t. Tegu oli tollel hetkel 
väga võidukate liinide kombinatsiooniga, 
kus pandi kokku Austraalia ja Euroopa 
vereliinid. Muidugi polnud minul tudengina 
muud võimalust, kui hankida aretusloom 
õppelaenuga – kindlalt mu elu parim 
investeering. Praeguseks olen väga tänulik, 
et mu esimene basenji polnud lihtne koer, 
sest temalt saadud kogemused õpetasid 
mõistma tõugu ja tema olemust. Kõik 
järgnevad basenji’d on valitud teadlikumalt.

Mis on selle tõu juures teile kõige 
atraktiivsem? 
See on ülimalt kihvt tõug, kelle ägedust on 
väga raske paari lausesse panna. Basenji’de 
kaunis välimus ja elegantsus pole arvatavasti 
kellelegi uudis. Igapäevaelus meeldib mulle 
lisaks atraktiivsele välimusele ka nende 
legendaarne mälu, viis, kuidas ta jätab 
sulle igas olukorras sinu oma koera tunde, 
basenji ei lipitse võõrastega. Kuigi tegu pole 
pimesi käsklusi täitva tõuga, siis on nad 
vägagi intelligentsed, kohati ütleks, et isegi 
liiga targad, tihti kavaldavad nad inimese 
üle ja märkamatult anname neile järele ning 

nad saavad oma tahtmise. Neis on tohutult 
isiksust ja kangekaelsust ning nad erinevad 
päris palju teistest koertest, mis muudab 
ka selle tõu mitte kõigile sobivaks. Palju 
mõistmist, kannatlikkust ja huumorimeelt 
peab olema. Basenji kiindub väga oma 
peresse ning soovib võimalikult palju koos 
olla. Kuna nad armastavad inimese lähedust, 
siis nende puhtus ja koeralõhna puudumine 
on ülimalt meeldiv. 

Lisaks ei oska see tõug haukuda, mis küll 
ei tähenda, et tegu oleks kohe vaikse 
tõuga – rahulolematust väljendatakse laial 
skaalal piiksumisest ulgumisega. Oma 
heameelt väljendavad paljud basenji’d 
tervituslauluga, mis on häälitsus kurisevast 
kurguhäälest kuni pika joodelduseni. Alati 
istume põnevusega umbes kuue nädala 
vanuste beebide lasteaias, et neid esimesi 
kukepojakiremisi kuulda.

Milline on suurim viga, mida selle tõu 
aretuses tehtud on?
See on üks vanimaid tõuge maailmas, 
esimesed ülestähendused ulatuvad Vana-
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Egiptuse vaaraode aega. Tuhandeid aastaid 
on basenji’d poolmetsikult elanud Aafrikas 
ning seal iseseisvalt paljunenud. Inimene 
on nende aretust mõjutanud vähem kui 
sada aastat ning õnneks ei pea me selle tõu 
puhul rääkima moetrendide negatiivsest 
mõjust või ülearetusest. Oli aeg, kui väikese 
geenibaasi tagajärjel hakkasid probleeme 
põhjustama geneetilised haigused, kuid 
nüüdseks on tänu põhjalikele aretuskoerte 
terviseuuringutele ja DNA-testidele olukord 
märkimisväärselt paranenud.

Milliseid väärtusi välimikus või iseloomus 
on kõige raskem saavutada?
Tasakaalu detailide vahel. Pilkupüüdev 
basenji on imeilusa ilmeka peaga, terase 
silmavaatega, liigub tasakaalus esi- ja 
tagaosadega ning kindla sirge seljajoonega, 
mille lõpus troonib tõule omane rullsaba. 

Mis on selle tõu eelised tänapäeval?
Kindlasti mugav suurus, atraktiivne välimus 
ja puhtus.

Milline väljend sobib kõige paremini seda 
tõugu kirjeldama? Millisele inimesele see 
tõug sobib?
Inimesed kirjeldavad seda tõugu tihti kui 
segu koerast ja kassist. Neil on palju kassilikke 
jooni: ülim puhtusearmastus ja esteetilisus, 
suur turnimis- ja hüppamisvõime, armastus 
soojuse ja päikese vastu. Basenji’d sisustavad 
oma päevi aknalaual päikeselaigus 
peesitades ja naabrivalvet tehes. Lisaks 
võivad nad olla sama isepäised ja kanged kui 
kassid. Basenji omanik peab olema kindlasti 
väga kannatliku loomuga, nautima väikeste 
väljakutsete ületamist ning mõistma selle 
tõu erilist ajalugu ja päritolu. Meie tervetest 
vanematest pärit basenji’d elavad umbes 
15-aastaseks, millega tuleb arvestada seda 
tõugu endale pereliikmeks soovides. Nad on 
keskmisest aktiivsemad, tahavad suhteliselt 
palju liikuda ning on väga uudishimulikud. 
Tuleb ka meeles pidada, et tegu on algu-

pärase jahitõuga, kellel on säilinud väga 
tugev jahiinstinkt, seega paljusid basenji’sid 
rihma otsast lahti lasta ei saa või siis vaid 
väga valitud ohututes kohtades ning vaid 
nende puhul, kellega on kutsikaeast peale 
seda treenitud. Seetõttu ei sobi basenji aiata 
õuele.

Mida peate aretuses pühaks ja miks?
Õnnestunud aretus on see, kui iga järgnev 
põlvkond on parem kui eelmine.

Olete järjepidevalt tegelenud selle 
tõuga üle kümne aasta. Kuigi kennel 
Farlanders on registrisse kantud aastal 
2008, sündis esimene pesakond 2011. Mis 
viis aretusega tegelemiseni ja mis võttis 
aega? 
Basenji’d on mul olnud nüüdseks kodus enam 
kui 20 aastat. Farlandersi esimene pesakond 
sündis jaanuaris 2011. Basenji’de aretuse 
teeb mõnevõrra keerulisemaks asjaolu, et 
algupärase tõuna on neil jooksuaeg vaid 

Farlanders Royal Legacy ehk Reth. 
Foto: Tannar Härmits

Pala on Soome bränd, mille juured ulatavad üle maailma. Meie retseptid on 
välja töötatud koostöös Helsingi ülikooli uurimisrühmaga DogRisk ja kõik 
ülimalt kvaliteetsed tooted on valmistatud meie enda poolt meie enda köögis 
Tallinna lähedal Eestis!
Kõik meie retseptid sisaldavad vähemalt 82% värsket liha ja kala, 14% 
värskeid aedvilju ja marju ning 4% looduslikke supertoite – merevetikaid, 
kurkumit jpm.

Me kuivatame oma koeratoitu madalal temperatuuril õhu käes, et vähendada 
niiskusesisaldust naturaalsel viisil ja ilma toiteväärtust vähendamata. 
Iga kilogrammi Pala valmistamiseks kulub kuni 3 kilo liha ja teisi 
tooraineid.

Pala sobib ideaalselt tervislikuks eineks, kõrgekvaliteediliseks maiuseks 
või lisandiks tavatoidu juurde. Pala toite võib hoida toatemperatuuril ja 
see püsib värskena vähemalt 2 nädalat pärast koti avamist. 
Kui avatud kott korralikult sulgeda ning hoida seda külmkapis, siis säilib 
värskus ka pikemat aega.

Koodiga KENNELLIIT 15% hinnasoodustust!

PALA - Armastus esimesest ampsust!

www.palapets.com
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Pala on Soome bränd, mille juured ulatavad üle maailma. Meie retseptid on 
välja töötatud koostöös Helsingi ülikooli uurimisrühmaga DogRisk ja kõik 
ülimalt kvaliteetsed tooted on valmistatud meie enda poolt meie enda köögis 
Tallinna lähedal Eestis!
Kõik meie retseptid sisaldavad vähemalt 82% värsket liha ja kala, 14% 
värskeid aedvilju ja marju ning 4% looduslikke supertoite – merevetikaid, 
kurkumit jpm.

Me kuivatame oma koeratoitu madalal temperatuuril õhu käes, et vähendada 
niiskusesisaldust naturaalsel viisil ja ilma toiteväärtust vähendamata. 
Iga kilogrammi Pala valmistamiseks kulub kuni 3 kilo liha ja teisi 
tooraineid.

Pala sobib ideaalselt tervislikuks eineks, kõrgekvaliteediliseks maiuseks 
või lisandiks tavatoidu juurde. Pala toite võib hoida toatemperatuuril ja 
see püsib värskena vähemalt 2 nädalat pärast koti avamist. 
Kui avatud kott korralikult sulgeda ning hoida seda külmkapis, siis säilib 
värskus ka pikemat aega.

Koodiga KENNELLIIT 15% hinnasoodustust!

PALA - Armastus esimesest ampsust!

www.palapets.com
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korra aastas, enamasti alati sügisel, seega 
õige ajastus mängib tohutut rolli, muidu 
tekib uus võimalus alles aasta pärast. Kui 
2002. aastal sain esimese basenji, siis polnud 
plaani hakata seda tõugu kasvatama, kuid 
kogemuste ja ajaga tuli veendumus, et see 
on see õige tõug, millega tegeleda. Arvan, 
et heal kasvatajal peab olema piisavalt palju 
kogemusi ja teadmisi koera ja tõu kohta, 
enne kui planeerida esimest pesakonda. 
Kasvataja töö ja vastutus ei lõpe hetkel, 
kui kutsikad oma kodudesse kolivad, vaid 
kasvataja on kutsikapere tugivõrgustik ja 
nõuandja terve koera elu jooksul. 

Kui suur roll oli esimesel pesakonnal 
tõuaretusega alustamisel? 
Farlandersi esimeses (A-) pesakonnas 
sündis vaid üks kutsikas, meie legendaarne 
Stormy (Farlanders Against All Storms). 
Nüüdseks 11-aastane Stormy on teinud 
ajalugu basenji’de maailmas, olles siiani 
Eesti ja Baltikumi edukaim. Seega mängis 
meie puhul aretuses tohutut rolli esimene 
pesakond, õigemini esimene kutsikas.

Kas mõni koer on olnud nn kenneli 
nurgakiviks?
Farlandersid on alguse saanud vanaema 
„Itist“ – Faraoland Viking Idun. Kõik meie 
87 kasvandikku on kaasa saanud mingi 
protsendi Iti pärandist, osakese tema 
diplomaatilisest tasakaalukast iseloomust 
ja suurepärastest liikumisest. 

Kennelis Farlanders on sündinud 
21 pesakonda / 87 kutsikat. Kas on 
tavapärane, et basenji pesakonnas on 
väike arv kutsikaid?
Tavapärases basenji pesakonnas on neli-viis 
kutsikat. Meil on läbi aastate olnud ka mõned 
pesakonnad kuue kutsikaga, aga ka kahe-
kolme kutsikaga. Algupärase tõu jooksuaja 
monitooring ja paaritusaja määramine 
pole tihti tavareeglite järgi, sest esineb 
väga varajast või just hilist paaritusaega. 

Farlandersi A-pesakonna saamiseks tegime 
12 progesterooni testi ja paaritus toimus 22. 
päeval. Farlandersi S-pesakonna paaritus 
toimus jooksuaja kuuendal päeval, seega 
reaalselt oled terve sügise igal hetkel valmis 
kiirstardiks. Seetõttu on ülimalt oluline 
omada häid suhteid teiste kasvatajatega 
– isaste omanikega, kes ka omalt poolt 
pingutavad, et plaanid õnnestuksid. 

Minu parimate pesakondade taga on hulk 
kasvatajaid, kelle kaasabita poleks neid 
pesakondi sündinud. Olen neile tänulik.

Mitmes põlvkond teie kodus kasvab?
Hetkel on sirgumas neljas põlvkond 
Farlanderseid.

Kuidas valite endale aretusemase?
Aretusse lähevad vaid vähesed isendid, 
üldjuhul kaks hoolikalt valitud emast aastas. 
Allahindlust ei tee ei iseloomu, välimuse ega 
tervise poolest.

Näituse	„Tallinna	võitja	2022“	juuniorite	„Best	in	Show“	
1. koht. Farlanders Special Sign of Seiko. Kohtunik 
Igor Selimovic (Horvaatia). Foto: Kristiina Tammik
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Kuidas valite kutsikatele kodusid? 
Kuidagi iseenesest on läbi aastate 
välja kujunenud omapärane rituaal, 
kutsika soovijaga korduvad vestlused ja 
kohtumised, mille käigus saame omavahel 
tuttavaks. Näitame ette kõik oma koerad, 
misjärel nad kinnitavad oma soovi saada 
Farlandersiteks.

Kui palju praktiseerite kaasomandit?
Järjest enam praktiseerin kaasomandit 
ning otsin kutsikatele peresid, kes on 
valmis olema meile koostööpartnerid. 
Kahest viimasest aastakäigust jäid kõik 
kutsikad kaasomandisse, see annab 
võimaluse hiljem valida välja need kõige 
õigemad, kellega aretust jätkata, ilma et 
peaks tegema järeleandmisi. Heal tasemel 
aretusega poleks võimalik tegeleda ilma 
kaasomanditeta, see on koostöövorm, 
mis annab ka kutsika perele palju tuge ja 
kindlust, eriti kui see juhtub olema pere 
esimene koer.

Mida soovitate vältida algajal kasvatajal? 
Vigu üldse või vigu tõus, millele tähele-
panu pöörata?
Kui emane on kehvake, ei suuda 
suurepärane isa üksi järglasi olulisel 
määral parandada. Aretust tuleks alustada 
alles õige aretuskoeraga. Meie tõus esineb 
endiselt päris palju temperamendi ja 
käitumise probleeme, lühike süütenöör 
on suures osas päritud vanematelt. Katsu 
siis sellisega 15 aastat koos elada. Lisaks 
on meie tõug hakanud muutuma järjest 
suuremaks, vähemusse on jäänud koerad, 
kelle suurus vastaks standardile. Nii kiire 
ja ülinobeda reaktsiooniga koera liiga 
suureks ja võimsaks laskmine võib tuua 
kaasa probleeme. Korrektse suurusega 
isane näituseringis võib tunduda seal kõige 
pisemana. Võib juhtuda ka hoopis nii, et 
tõu parima valimisel on hoopis emane 
sama suur kui isane.

Kas tegutsete praegu mõnes klubis 
aktiivselt?
Olen Eesti Basenji Tõuühingu asutajaliige 
ning viimased rohkem kui kümme aastat 
selle üks eesvedajatest.

Kui palju tšempione on tulnud kennelist 
Farlanders? Mis on suurimad võidud teie 
jaoks? 
Praegu on mul 73 kasvandiku, kes on üle 
ühe aasta vanused, neist on näitustel käinud 
47 koera (arvestatud alates juuniorklassist) 
ning neist omakorda on tšempionid 43.

Kõige kuulsaim meie koertest on 
„Stormy“ – C.I.B., EST&LV&LT&BALT JCH, 
EST&LV&LT&BALT&FI&RUS&RUS GR&RKF 
CH, EST&LV&LT&BALT VetCH, FI JW11, LV 
JW12, LT JW12, TLN JW12, TLN WCUP13, TLN 
W13, EST W13, BALT W13, NORD W13, LV 
W14, BALT W14, TLN WCUP15, EST W15, BALT 
W15, TLN W16, EST W17, TLN VetWCup19, 
EST VetW19,  LV VetW19, BALT VetW19, 

Farlanders Against All Storms - koer, kes on suurt rolli 
mänginud Farlandersi kenneli kujunemisel ja edus. 
Foto: erakogu
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TLN VetWCup20, TLN W20, TLN VetW20, 
BALT VETW20, EST VETW20, BALT VETW21 
Farlanders Against All Storms.
Lisaks üliuhkele tiitlireale on ta olnud 
uskumatult edukas ka lõppvõistlustel ning 
tänu sellele Eesti Kennelliidu aasta koer 
järgmistes edetabelites:
2012 – aasta juuniorkoera 2. koht ja 
  aasta koera 6. koht
2013 – aasta koera 1. koht
2014 – aasta koera 4.–5. koht
2019 – aasta veterankoera 1. koht
2020 – aasta veterankoera 3. koht
2021 – aasta veterankoera 3. koht

Lisaks 2013. aasta „Balti võitja“ näituse 
„Best	 in	 Show“	 võit	 ligikaudu	 2500	 koera	
hulgast. 2016. aastal Moskvas „Maailma 
võitja“ näituse raames toimunud basenji’de 
erinäituse võitja. 

Läbi aastate on mitmed Farlandersid viinud 
koju hulganisti võite ja tiitleid nii kodu- kui ka 
välismaal, lisaks erinäituste võidud. Kuuludes 

Läti „Basenji’de erinäituse 2022“ võitja Farlanders Special Story To Tell. Foto: erakogu

ühtlasi Farlandersite kasvatajaklassi, võin 
lisaks uhkeldada ka Eesti Kennelliidu aasta 
koera edetabelis järgmiste tulemustega: 
2013 – aasta kasvataja 1.–2. koht
2014 – aasta kasvataja 2. koht
2015 – aasta kasvataja 3. koht
2016 – aasta kasvataja 2. koht
2017 – aasta kasvataja 4. koht
2018 – aasta kasvataja 2. koht
2019 – aasta kasvataja 1. koht
2020 – aasta kasvataja 2. koht
2021 – aasta kasvataja 1. koht

See kõik on olnud võimalik vaid tänu 
meie väikeste Farlandersite omanikele. 
Aitäh usalduse ja suurepäraste kodude 
eest, oleme veendunud, et meie ümber 
on maailma parim seltskond, kellega 
saame edasi minna ja tõu arengusse 
panust anda.

Praegu seda juttu lõpetades sõidame koju 
tagasi Läti „Basenji’de erinäituse 2022“ võitja, 
17-kuuse Poppyga. 
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SUPER PREMIUM KVALITEET
Tipptasemel toodang Saksamaalt. 
Kontrollitud kvaliteet läbi meie siselabori.

Ainult kõrgeima kvaliteediga koostisosad.

Retsept ilma geneetiliselt muundatud 
koostisosade, kunstlike värvainete, lõhna- ja 
maitseainete ning säilitusainetetta.

80-aastane kogemus söödatootmises.

Kogu toodang DLG-sertifitseeritud.

Meie lemmikloomatoidu on loomkatsete 
vabad. 

100% kliimaneutraalne toodang.

Meie tundlikele 

koertele!
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Pankreatiit – kas see võib 
kimbutada ka minu koera?

Tekst: Ingrid Hang DVM, PhD

Pankreas ehk kõhunääre koosneb kahest 
funktsionaalsest osast: eksokriinne ja 
endokriinne. Esimene neist vastutab 
seedeensüümide (amülaas, lipaas jne) 
eest, mida on vaja toidu normaalseks 
lagundamiseks peensooles, teine ehk 
endokriinne osa aga vastutab teatud 
hormoonide, nagu insuliini, gastriini, 
somatostatiini jms sünteesi ning 
sekretsiooni eest. 

Pankreatiit on pankrease ehk 
kõhunäärme eksokriinse osa haigus. 
Lihtsustatult võib öelda, et pankreatiit 
on seotud seedeensüümide liiga varase 
aktiveerumisega, mistõttu kõhunääre 
kahjustub. Järelliide -itis viitab põletikule, 
mille ägeda vormi korral võib esineda valulik 
pankrease turse (lisaks ka ümbritsevate 

kudede turse, eeskätt peensool) vähemal 
või rohkem määral, nekroos ning 
kroonilistel	 juhtudel	 ka	 atroofia	 ja	 fibroos.	
Pankreatiidi ägedat ja kroonilist vormi ei saa 
eristada kliiniliste tunnuste alusel. Küll aga 
iseloomustab ägedat pankreatiiti üldjuhul 
mõõdukas kuni tõsine haigusseisund, 
kroonilist pankreatiiti aga enamasti 
kerge haigusseisund, jäädes mõnikord 
märkamatuks, isegi subkliiniliseks. 
Lõpliku diagnoosi, on see siis äge või 
krooniline pankreatiit, saab panna ainult 
histopatoloogilise uuringuga ehk biopsiate 
alusel. Kroonilise pankreatiidi tagajärjel 
võib pankreas pöördumatult kahjustuda 
(atroofia,	 fibroos),	 mis	 omakorda	 võib	
viia diabeedi ning eksokriinse pankrease 
puudulikkuse tekkeni.

Enamik pankreatiidi juhtumitest on 
idiopaatilised ehk päris algpõhjus on 
teadmata. Küll aga on teada, et pankreatiiti 
võivad suurema tõenäosusega haigestuda 
koerad, kes söövad prügikastist rämpsu või 



33 KOER 1/2022

omanike toidu ülejääkide ja/või rasvarikast 
toitu. Lisaks on leitud, et ka osa ravimite (nt 
sulfoonamiidid, fenobarbitaal, asatiopriin) 
ning ka teatud endokriinhaiguste (nt 
neerupealiste ületalitlus, kilpnäärme 
alatalitlus) korral on suurem tõenäosus 
pankreatiidi tekkeks. Pankreatiiti võib 
haigestuda iga koer, hoolimata tõust ja 
vanusest. Küll aga on leitud, et pankreatiiti 
võib esineda rohkem keskealistel ja 
vanematel koertel ning teatud tõugudel 
– kääbusšnautser (neil võib esineda 
ainevahetuslik häire hüpertriglütserideemia; 
lisaks on neil leitud ka geen SPINK1, 
mille mutatsioonid muudavad pankrease 
vastuvõtlikuks kahjustustele), bokser, 
Cavalier King Charlesi spanjel, kokkerspanjel, 
yorkshire’i terjer. 

Pankreatiidi puhul võib esineda üks või mitu 
alljärgnevatest sümptomitest:
• oksendamine 
• kõhulahtisus
• kõhuvalu  
• isutus
• loidus 
• palavik või alatemperatuur
• vedelikupuudus
• ikterus ehk kollasus
• suurenenud vee tarbimine ja urineerimine

Mõnikord ei soovi koerad aga enam lamada 
kõhuli ning võivad muutuda isutuks või 
loobuda üldse söögist ja joogist. Kõik 
eelnimetatud sümptomid ei ole koertel 
midagi	 ebatavalist	 ja	 on	 ebaspetsiifilised	
ehk esinevad ka mitme teise haiguse korral. 
Küll aga, kui koeral esineb oksendamine 
ja kõhuvalu, eriti just kõhu eesmises 
osas ning koer võtab nn palvetajaasendi 
(esikäpad maas ja tagakäpad sirgelt) ning 
lisandub kõhulahtsisus, siis võiks võimalike 
algpõhjuste nimekirja lisada ka pankreatiidi. 

Pankreatiidi ennetamiseks on tähtis hoida 
lemmiku kehakaal normis ehk vältida 
rasvumist/ülekaalulisust, mitte anda 
inimestele mõeldud toitu (eeskätt just 
väga kõrge rasvasisaldusega toite), vältida 
koerte ligipääsu toidujääkidele ja prügile. 
Tasub meeles pidada, et koer, kellel on juba 
korra esinenud pankreatiiti, võib kergemini 
uuesti haigestuda, eeskätt kui esinevad 
eelmainitud soodustavad asjaolud. Kliiniliste 
sümptomite ilmnemisel tasub kindlasti 
pöörduda viivitamatult loomaarsti poole, 
et saada õige diagnoos ja ravi (sh valuravi!), 
sest pankreatiit võib raskematel juhtudel 
olla surmav.
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Miks ta peab junne sööma?!

Gerda Kosk, koertekooli Kratt koolitaja

Koprofaagia ehk väljaheidete 
söömine on koerte seas 
küllaltki levinud ja koeraomanikele 
palju meelehärmi tekitav komme, 
millel on palju võimalikke põhjuseid.

Teiste loomade väljaheidete söömine on osa 
koerte liigiomasest käitumisraamistikust. 
Nad on võimelised nii rohu- kui ka lihasööjate 
väljaheidetest toitaineid omastama. 
Teiste koerte väljaheidete söömine on 
tavapärane eelkõige poeginud emaste 
puhul, kes hävitavad pesakoha ümbruses 
nakkusohtlikke jäätmeid. Kutsikad, kelle 
jaoks on kogu maailm söödav, on muidugi 
samuti varmad kõike degusteerima. 
Iseenda väljaheidete söömine on koerte 
seas pigem erandlik.

Tihti kahtlustatakse väljaheidete söömise 
põhjusena toitainepuudust. Kui koera 
toit on kvaliteetne, siis võib probleemiks 
olla toitainete omastamine toidust. 
Junnilembusel võib olla ka muu meditsiiniline 
põhjus, sh parasiidid või haigus/vigastus 
seedekulglas. Mõni koer sööb oma 
väljaheiteid vaid haige olles. Kuna haige või 
haavatud looma käpp looduses hästi ei käi, 
võib see olla viis hävitada teistele loomadele 
loetavat haiguslugu.

Koprofaagia taga võib olla näljatunne, 
stress, igavus või ärevus, tihti sööb koer 
sel juhul ka muud leitud varandust, nagu 
oksad, mänguasjade tükid, muld jms. Tegu 
võib olla ka lihtsalt harjumusega, millel ei 
olegi koera jaoks erilist väärtust. Ta võib olla 
seda õppinud teiselt koeralt.
Paljud koerad söövad väljaheiteid just 
talvel. Võimalik, et tegu on tavapäraselt 
„rohusööjate“ koertega, kellel puudub 
talvel ligipääs murule ja asenduseks otsivad 
nad õuest muud värsket. Valgel lumel ja 
külmunud pinnasel eristuvad väljaheited nii 
visuaalselt kui ka lõhna poolest selgemini, 
mistõttu need püüavad tavapärasest enam 
koerte tähelepanu. Kui koera jalutuskäigud 
on külma ilma tõttu lühikesed, siis on 
suurem tõenäosus, et ta otsib õue pääsedes 
endale põnevat tegevust. Sinna alla võib 
käia ka junnijaht.

Mida selle tüütu kombega ette võtta?
Head isu talle! Kui tegu on pigem 
harvaesineva toiminguga, siis on üks variant 
lihtsalt leppida sellega, et koer käitub 
endale liigiomasel moel. Kuna jalutuskäigul 
leitud võõrad väljaheited sisaldavad 
suurt hulka baktereid ja tõenäoliselt ka 
parasiite, siis tasub jälgida, et koer läbiks 
regulaarselt parasiiditõrje. Paku koerale 
suu puhastamiseks süüa või juua ning pese 
pärast koeraga tegelemist käed.

Kontrolli koera tervist. Kui tegu on koera 
puhul enneolematu käitumisega, ta sööb 
iseenda väljaheiteid või tema käitumises/
välimuses on toimunud muutused, siis on 
mõistlik külastada veterinaararsti ja teha 
koerale põhjalik tervisekontroll, et välistada 
meditsiiniline põhjus. Kui on kahtlus, et koer 
ei omasta toidust piisavalt toitaineid, tuleks 
sel teemal samuti arstiga nõu pidada.

Toit ja toidulisandid. Kui koera tervis on 
korras ja päevane toidukogus piisav, aga toit 
ei paku koerale piisavalt vajalikku, siis võib 
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veterinaararst lisaks toidu vahetamisele 
soovitada toidulisandeid. Abi võib olla 
koera päevase toidukoguse jaotamisest 
väiksemateks portsjoniteks või tema 
söögiaegade nihutamisest nii, et koeral ei 
oleks õue minnes kõht väga tühi. 

Saadaval on ka spetsiaalsed preparaadid, 
mis muudavad väljaheidete maitse koera 
jaoks väga ebameeldivaks. Neist võib mõnel 
juhul olla abi, kui koer koristab erilise 
hoolega just iseenda järelt.

Enneta ja välista ebasoovitav käitumine. 
Korista junnid kiiresti nii jalutades kui ka 
koduhoovis, hoia koer jalutuskäigul rihmas 
ja väldi tüüpilisi kempsukohti. Anna koerale 
jalutuskäigul tassimiseks mänguasi, nii on 
tema suu juba hõivatud. Mõnel juhul on 
tegu lihtsalt harjumusega, mis kaob, kui 
võtame koeralt mõneks ajaks võimaluse 
seda praktiseerida.

Õpeta koerale soovitav käitumine. Sellise 
mure puhul on suureks abiks väga tugevalt 
kinnistatud juurdetulek kutsumise peale. 
„Jäta!“ on samuti kiiduväärt oskus, kuid 
üldjuhul see eeldab, et omanik märkab 
koerale huvipakkuvat pala esimesena. 
Treeningule saab ka päris loominguliselt 
läheneda, õpetades koerale konkreetse 
soovitud käitumise väljaheidete läheduses, 
näiteks õpeta ta hunnikule ninaga osutama 
või sellest hoopis eemalduma.

Paku koerale loomuomaseid rikastus-
tegevusi. Paku koerale võimalusi toidule 
ja mänguasjadele jahti pidada, eriti juhul, 
kui tema jalutuskäigud on talvel lühemad. 
Võimalda talle jõukohast kaevamist, rebimist 
ja tuhnimist, kasuta nuuskimismatte, toidu 
mässimist rätikusse, toidu peitmist jms. 
Mängi koeraga, õpeta talle vahvaid trikke 
ning võimalda sobivusel mänguaega või 
koos jalutamist teiste koertega.
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• kortsud ja vaod näol, grimassid
• oksendamine, urineerimine, kõhulahtisus
• ebatäpsus ülesannete täitmisel, näiliselt 
   suvaliste käitumiste pakkumine
• tuikuv või ebakindel kõnnak, 
  aeglane liikumine, koer „jääb maha“
• rahutus, valvelolek, kiired (kuid ebatäpsed) 
   reaktsioonid
• esikäpa tõstmine, istumine, lamamine
• rihma/käte hammustamine, võimetus 
  suus olevast esemest lahti lasta
• toidu napsamine, ahmimine, kugistamine, 
  toidust keeldumine
• häälekus, kõrgendatud reaktsioonid 
   tuttavatele stiimulitele 

Treening- ja võistlusolukordades võime 
lisaks nimetatud kehakeelesignaalidele tihti 
näha asenduskäitumisi, mille eesmärk on 
stressi leevendada, stressi allikat rahustada 
ja ohtu vältida. Asenduskäitumine on 
harilikult käitumine koera tavapärasest 
repertuaarist ebatavalises kontekstis. 
Näiteks otsustab koer rajale mineku asemel 
intensiivselt maad nuuskida või vett juua 
(selles olukorras on neid käitumisviise raske 
katkestada), asub teise koeraga kohtudes 
end põhjalikult sügama või lamab, kuuldes 
ammu tuttavat käsklust „Istu!“.

Koerad väljendavad tihti ebamugavust 
vältivate käitumiste abil, pöörates pea või 
keha toimuvast eemale, istudes või lamades, 
taganedes või lähenedes ärevust tekitavale 
olukorrale võimalikult suure ringiga. Sellise 
koera tähelepanu näib kergesti hajuvat, ta 
väldib omanikuga silmsidet ega kuula kuidagi 
sõna. Tihti püütakse endassetõmbunud ja 
vältivat koera mänguasjade, ergutamise 
ja liikumisega aktiveerida ja motiveerida, 
kuid see võib anda soovitule vastupidise 
tulemuse, kui koer on „välja lülitunud“ just 
ülestimuleerituse tõttu. Mida siis teha?

Stressisignaale või asenduskäitumist 
märgates ei pea alati sekkuma. Stress ei 

Koerte stressikäitumine
Gerda Kosk, koertekooli Kratt koolitaja

Koerad on mitmekesised ja 
osavad suhtlejad ning koerte 
kehakeele tundmine on 
koerainimestele hädavajalik oskus. 
Õnneks areneb see enim läbi 
ühe meie meelistegevuse – 
koerte vaatamise.

Pea kõik nn stressisignaalid esinevad 
paljudes eri tüüpi olukordades ning täidavad 
erinevaid eesmärke, mistõttu tasub alati 
silmas pidada signaali ümbritsevat konteksti 
ja koera käitumist tervikuna. Samuti kogevad 
koeradki	konfliktseid	emotsioone	ning	erutus	
ja ärevus on tihti omavahel läbi põimunud.

Levinud märgid ärevusest, erutusest, 
hirmust ja ebamugavusest:
• nina limpsamine, haigutamine, pea eemale 
pööramine
• nähtavad silmavalged, silmade kissitamine, 
tihedalt pilgutamine
• suurenenud süljevool, lusikakujuline keel
• lõõtsutamine, hammaste plagistamine
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ole alati halb ja stress ei ole alati välditav. 
Emotsioonid on normaalne osa elust – ja 
vahvaim osa meie lemmikutest – ning ei 
ole mõeldav võtta eesmärgiks see, et koer 
neid ei väljendaks. 

Peaksime keskenduma enda oskusele 
need ära tunda ning nende põhjal koera 
emotsioonide ja suutlikkuse kohta 
järeldusi teha. Nii oskame leida mustreid 
koera käitumises, märgata ärevuse/
hirmu süvenemist ning hinnata koera 
koostöövõimet eri kontekstides. 

• Taga, et koera füüsilised põhivajadused on 
rahuldatud: hädad tehtud, vesi joodud, koer 
on terve ja puhanud.
• Võimalda koeral olukorraga kohaneda läbi 
liigiomaste tegevuste, näiteks suuna koer 
põõsastesse nuuskima. Abiks võivad olla ka 
tõuomased tegevused, näiteks võib retriiveril 
lasta enda rahustamiseks midagi suus hoida.
• Paku koerale sotsiaalset ja/või füüsilist 
kontakti. Mängi koeraga, räägi temaga 
tavapärasel häälel, masseeri teda aeglaselt 
või hoia kätt tema küljel/rinnal.
• Vähenda stimulatsiooni. Kas sul on võimalik 
piirata seda, kui palju koer sel hetkel näeb, 
kuuleb või haistab? Ehk oleks tal lihtsam 
oodata autos või puuris. Visuaalset müra 
aitab vähendada vihmavari, lina või isegi 
omaniku jalad, mis blokeerivad osa koera 
vaateväljast.

• Vähenda intensiivsust. Kas sul on võimalik 
viia ärrituse põhjustaja kaugemale või 
eemaldada koer selle vahetust lähedusest? 
Alustada kaugemalt ja läheneda koerale 
sobivas tempos?
• Toida koera, võimaluse korral lase tal 
maast maiuseid otsida. Nii nuuskimine 
kui ka söömine rahustavad koera, lisaks 
aitab pea langetamine maiuste otsimiseks 
katkestada silmsidet ärritajaga ja vähendab 
keskendumist liialt stimuleerivale ümbru-
sele. Maitsvad maiused aitavad luua 
positiivseid emotsioone seoses ümbritseva 
keskkonna ja selles leiduvate stiimulitega.
• Tekita koeras turvatunne lihtsate käitumis-
viiside abil. Kasuta koerale tuttavaid ja 
vähenõudlikke käsklusi, eriti hea on mõni 
leebe ja lõbus trikk, nagu omaniku najale 
hüppamine või ninaga käe puudutamine. 
Samuti saad luua lihtsa ja ennustatava 
mustrimängu, mille rütm aitab koeral 
rahuneda ja kohaneda. Näiteks oota koeralt 
silmsidet, selle eest pane talle maius maha, 
ning korda siis tegevust.

Kui näed samas kontekstis pidevalt või 
süvenevaid stressisignaale, siis hinda süvitsi 
seda olukorda ja koera võimekust selles. 

Treening- või võistlusolukordade puhul 
analüüsi enda ja koera ühist teekonda, 
harjumusi ja eesmärke. 
• Kuidas saaksid kohandada nõudmised 
koera võimetele?
• Milliseid uusi preemiaid saaksid katsetada?
• Kuidas saaksid arendada oma treenimis-
mehaanikat ja juhtimisoskust ilma koerata?
• Kontroll ümbritseva olukorra üle on igale 
elusolendile väärtuslik – kas treeningusse on 
võimalik põimida nutikaid algatuskäitumisi 
ehk koera nõusolekut? 
• Kuidas saaksid vähendada survestamist, et 
saavutada koera entusiastlikum osalus? 
• Kuidas saaksid planeerida treeningud selli-
selt, et oleksite koeraga mõlemad edukad ja 
arendaksite oma oskusi üheskoos?

      Siiski on nii mõndagi, 
mida saame ära teha, et   
    vajaduse korral olukorda 
leevendada ja koerale 
        toeks olla. Eri tüüpi 
lahendusi katsetades 
    õpime ka koera 
          paremini tundma.
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Mõistuse ja tunnetega. 
Koerad valgustusajastu kunstis

Tekst: Anu Allikvee

Õnneks saab otsa mitte ainult kõik hea, vaid 
ka halb ning 18. sajandi saabumine tõi kaasa 
märke pikaleveninud kriisi lõpust. Ehk aitas 
sellele kaasa pikkamööda paranev kliima, 
mis tõi rohkem leiba lauale, kuid veelgi 
suurem roll oli mentaliteedi muutumisel. 
Nii algas sajand kahtlusega, kas ikka kõik 
nõiad on ohtlikud, ja lõppes arusaamaga, 
et neid polegi olemas. Esiajast mõjutatud 
hirme taandasid teadlased, kes avastasid 
loodusseadusi. Haritlased pidasid oma 
suurimaks ülesandeks viia vaimuvalgust 
teistelegi ning asjata ei nimetata 18. sajandit 
valgustussajandiks.

Esmapilgul üllatuslikult oli mõistuse 
sajand samaaegselt ka tunnete ajastu, 
kuid varasemaid suuri ja tihti agressiivseid 
kirgi asendasid nüüd leebed pooltoonid. 
Aktuaalseks muutusid sellised tänapäevalgi 
olulised teemad nagu individuaalsus, 
naiste õigused, looduslähedus ja üldse kõik 
pehmed väärtused. Kunstis valitses nüüd 
õrn-tundlik ja meeleline rokokoo, millesse 
tõi sajandi lõpul kargemaid noote tärkav 
antiigist mõjutatud varaklassitsism.

Koeraportreed…
Kui kaks eelmist sajandit paistsid silma 
rõhutatud maskuliinsusega, siis „galantseks 
sajandiks“ nimetatud periood hindas 
kõrgelt naiselikkust ning kõike head ja 
armast. Seetõttu on mõistetav, mis just see 
aeg pakub meile naiste, laste ja loomade 
portreid rohkem kui varem. 

Ägedate jahistseenide asemel hakati oma 
parimaid jahiabilisi aga portreteerima teisiti.
Varem pidulikul mustal taustal jäigalt 
seisvad, sümboleid meenutavad loomad 

paigutati nüüd nende loomulikku keskkonda 
– loodusesse. Pisikesed lemmikud, kes 
senini olid piltidel vaid koos omanikuga, 
„iseseisvusid“ samuti. 

Mõnikord püüti koeraportreedele anda 
pisut	 žanrilisemat	 kallakut	 ja	 seetõttu	
näeme ühel maalil kahe väikse kutsu 
vastasseisu suhkrutoosi juures (ill. 1). 

Sellega on tellija löönud mitu kärbest 
korraga, demonstreerides oma hinnalisi 
tõukoeri  ja seda, et tal on nii lauahõbedat 
kui ka küllaga sellal veel kallist suhkrut. 
Samas mõjub see pisike nägelus kauge 
kajana barokiaegsetest koerakakluste 
kujutistest, kus vahel võisid mängus olla 
lausa elu ja surm.

Tavaliselt lesisid sellised kutsukesed aga 
patjadel ning demonstreerisid oma ilu ja 
hellitatust. Keisrinna Katriina II lemmiku, 
itaalia väikehurda Lisetta järgi loodi Meisseni 
portselanimanufaktuuris ta perenaise soovil 
isegi	 elulähedane	 figuur.	 Kuju	 muutus	 nii	
populaarseks, et selle mudeli järgi tehti 
kordusi veel läbi järgneva sajandilgi ja teistel 
maadel (ill. 2). 

Katariina II järgmine hurdake, 1785. aastal 
lahkunud Zemira sai aga mälestuseks 

Ill. 1 Johann Friedrich Grooth (1717–1801). 
Kaks toy-spanjelit suhkrukausi juures.
1757. Õli, lõuend
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Ill. 2 Fontainebleau portselanimanufaktuur
(asutatud 1834).  Koopia J. J. Kändleri (1706–1775) 
mudeli järgi. Lamav Lisetta. U 1840, originaal 1766. 
Portselan, glasuuripealne maaling, kuldamine

Ill. 3 Thomas Gainsborough (1727–1788). 
Robert	Andrews	ja	Frances	Carter	pärast	abiellumist.	
1750. Õli, lõuend

lausa püramiidikujulise monumendi, mis oli 
võimaliku kurva sündmuse ootuses valminud 
juba varem (!). Tähelepanuväärne on seegi, 
et tegemist on ühe esimese tähistatud 
koerahauaga pärast Vana-Rooma aegu.

... ja koerad portreedel
Üldse olid suured ja agressiivsed koerad, 
kelleta ju sellalgi läbi ei saadud, kunstist 
peaaegu välja lülitatud. Paruka ja patsiga 
rokokoomees, kelle juures hinnati peenust 
ja elegantsi, ei hakanud end ometigi 
mõne sellisega kujutama! (Ehk kartuses 
olla vähem mehine kui mõni mastif?) Küll 
sobis aadlimehel lasta end jäädvustada 
jäägrikostüümis ja jahikoeraga, mis tegi 
igale vaatajale selgeks – sel mehel on 
rikkust, sest tal on jahialad. Ühel tuntud 
maalil	demonstreerib	seda	Mr	Andrews,	kes	
on lasknud lisaks üles maalida oma avarad 
põllu- ja karjamaad. Tema koer, kes asjata 
püüab leida oma peremehe pilku, on sel pildil 
selgelt atribuut ja pelgalt staatusesümbol 
(ill. 3). Tõsi, sama vähe tähelepanu pöörab 
peremees ka oma värskele abikaasale… 

Valgustusajastu vabameelsuse üks ilminguid 
oli aga seegi, et väikese koera omanik 
võis olla mees. Seda vähemalt juhul, kui 
tegemist oli nagunii pisut veidraks peetud 
kunstnikuga, kes maalis humoristlikke 
teoseid. Ehk peeti omamoodi naljaks ka 
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Ill. 4 William Hogarth (1697–1764). 
Maalikunstnik ja tema mops. (Autoportree.) 
1745. Õli, lõuend

Ill. 5 Pompeo Batoni (1708–1787). 
Daami portree kütitar Dianana. 
1760. aastad. Õli, lõuend

Ill. 6 François Boucher (1703–1770). Suplev Diana. 
1742. Õli, lõuend

porteed, millel inglane W. Hogarth kujutas 
end oma väikese sõbra Trumpiga (ill. 4)? 
Kuigi tema lahutamatu kaaslane ei vasta 
tänapäeva mopsi tõustandarditele, oli 
sellal, enne tõu edasiaretamist, tegemist 
puhtaverelise loomaga. 

Enam tähelepanu said koerad piltidel 
daamide poolt, kes sajandile omaseid 
rollimänge järgides lasid end meelsasti 
kujutada jahijumalanna Dianana. Selle 
maalitüübiga sobis eriti hästi mõni 
väiksem hurt, kes võis päriselus olla hoopis 
sülelemmik. Vaevalt küll elas loomake, 

kes nii kiindunult oma perenaise poole 
vaatab, kui koer ühelt P. Batoni maalitud 
portreelt, kuskil jahikoerte tallis! (ill. 5) Mis 
puutub aga Dianasse, siis tema oli üks 
sajandi lemmiktegelasi, kelle kujutamine 
ühendas kauni naiseihu, hunnitu looduse, 
saaki kujutava jahinatüürmordi ning lisas 
pildiserva veel võrratud koerad, iga aadelliku 
küti unistuse (ill. 6).

Tõuaretuse viljad
Sellised soovunelmad hakkasidki täituma 
18. sajandil, mil parimate eksemplaride 
valik ja paljundamine muutus teadlikuks 
tõuaretuseks. Kuna oma saavutusi ei jäeta 
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Ill. 8 Augusto Nicodemo (1761–1800). 
Kunstnik Jacob Philipp Hackert oma ateljees Napolis. 
1797. Õli, lõuend

Ill. 7 Francesco Bartolozzi (1727-1815) ja Samuel Alken (1756-1815) Francis 
Wheatley	(1747-1801)	järgi.	Newcastle’i	hertsogi	tagasipöördumine	jahilt.	
1792. Värviline punktiirmaneer. Eesti Kunstimuuseum

vaka	 alla,	 lasi	 Newcastle’i	 hertsog	 end	
koos sõbra ja oma töö viljade, Clumberi 
terjeritega, ka maalida. Teos sai tuntuks 
arvukate värviliste gravüüride vahendusel 
ning muidugi soovisidki kõik just selliseid 
koeri osta. Nimelt suutsid nad tänu paksule 
karvale tuua lastud linde ja loomi ära ka 
võsast. Pildil on nad kujutatud koos saagiga, 
sellal kui traditsioonilised jahikoerad on 
jäänud ilma ja näivad seda häbenevat. (ill. 7).

Koerad saavad konkurendid
Pole teada, kas rokokoo üldisest 
loomalembusest tungituna või ehk hoopis 
sellest, et ajastu hindas üle kõige daamilikku 
elegantsi, kuid nüüd hakati koertega 
samaväärselt armastama „naiselikuks“ 
peetavaid kasse. Viimased ilmusidki üha 
enam koerte kõrvale ja isegi nende asemele. 
Eriti selgelt demonstreerib seda Itaalias 
töötanud saksa kunstniku J. Ph. Hackerti 
portree (ill. 8), kelle sülle ronib valge kass. 
Tähelepanelik vaataja avastab pildilt aga ka 
ühe kerratõmbunud koera, kel pole lootuski 
valge iludusega võistelda. 
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Eraldi portreekunsti alaliigiks kujunesid 
aga üliarmsad lapsed oma nunnude 
lemmikutega, kes võisid koerte-kasside 
kõrval olla ka küülikud, tuvid, papagoid 
või hoopis tuvid. Teistsugustel paaridel 
olid juba murdeikka jõudnud tütarlapsed, 
kuid sel juhul üks koera, teine kassiga. Ka 
Eesti Kunstimuuseumi kogusse kuuluval 
pastellmaalil tüdrukust pisitillukese 
koeraga (ill. 9) on paarik kassiga, mis asub 
ühes erakogus.

Esimest korda ajaloos ilmusid aga kunsti 
aristokraatide lapsed, kes hullasid 
mõisaparkides koertega. Midagi sellist 
lubasid endale küll vaid inglased, kes võtsid 
valgustusaja ideid looduslähedusest ja 
vabadusest eriti tõsiselt. Ei mingit pidulikku ja 
jäika väärikust enam, laps võis äkki ollagi vaid 
laps. Kõige „ekstreemsem“ on pilt väikesest 
missist, kes tassib ise (!) oma pügamata 
(!) puudlit paljajalu (!) läbi ojakese (ill. 10). 
„Oh ajad, oh kombed!“– ohkas seda nähes 
kindlasti nii mõnigi konservatiiv.

Ill. 9 Tundmatu prantsuse kunstnik. 
Tütarlaps koeraga. U 1760. aastad. 
Pastell, pärgament. Eesti Kunstimuuseum

Ill. 10 Giuseppe Marchi (u 1722–1808). 
Joshua Reynoldsi (1723–1792) järgi. 
Hon. miss Cholmondeley. 1768. Metsotinto, paber

Vallatud pildid
Üsna tihti on rokokoomaalides aga aimata 
vihjeid armastusele või „süütusse“ vormi 
valatud erootilisust. Nii mõnelgi sellisel 
teosel teevad kaasa ka koerad. Näiteks 
pildil oma perenaist otsustavalt kaitsva 
kutsuga on kujutatud looma armukadeduse 
kaudu hoopis inimsuhteid. Kuna tüdruk 
looma õrritavat poissi ei keela, on see 
märk nendevahelisest sümpaatiast. Seega 
hakkas koer urisema juba varem, kuna 
noormees pööras ta perenaisele liigset 
tähelepanu! (ill. 11)

Veelgi selgemalt on viidatud armastusele 
ehk täpsemalt tütarlapse kui tulevase naise 
armupoosidele kuulsal H. Fragonardi teosel 
„Tüdruk koeraga“ (1775) ja selle variandil „La 
Gimblette“. Kuna isegi vabameelsel rokokool 
olid oma reeglid, siis selline poos – lamades 
üles tõstetud jalad – oleks ilma koerata 
maali tõrjunud viivitamatult poissmeeste 
tagatubadesse. Nüüd oli see aga igati 
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Ill. 11 Maggiotto (Domenico Fedeli, 1713–1794). 
Lapsed koeraga. 
1760. aastad. Õli, lõuend 

Ill.	12	Angelika	Kauffmann	(1741–1807).	
Hull Maria. Pärast 1777. Õli, lõuend

salongikõlblik, sest kes saab keelata üksi toas 
olles oma lemmikuga hullamast? Vallatud 
pildid muutusid sedavõrd populaarseks, et 
neist tehti portselanvariante isegi väliselt 
rangel 19. sajandil. 

Sama innukalt kopeeriti sajand hiljem 
ehtrokokoolikku portselanmudelit, millel 
mänguhoos koer rebib daami kleiti ja on 
suutnud paljaks tõmmata tema tagumise 
poole. 

Nukrad hetked
Lisaks sellistele erutavatele stseenidele 
puudutasid 18. sajandi inimesi 
sentimentaalsed teemad. Üks eriti südamesse 
minev lugu pärines iiri kirjaniku Laurence 
Sterne’i romaanist „Tundeline teekond läbi 
Prantsusmaa ja Itaalia“ (1768). Teoses on 
lõik neiu Mariast, kes kaotas mõistuse, kui ta 
isa suri, armastatu ta maha jättis ja kits ära 
jooksis. Ainsana jäi õnnetule naisele truuks 
koerake Silvio. Depressioonis tütarlast, kes 

veetis oma aega looduses uidates, on koos 
tema lahutamatu lemmikuga kujutanud mitu 
tolleaegset kuulsust, nende seas Angelica 
Kauffmann	 (ill.	 12).	 Tema	 maalil	 on	 ka	
romaani peategelane, reisimees Yorik, ning 
koos vaatavad nad kurvalt Maria peigmehest 
mälestuseks jäänud rätikut. 

Selle naiskunstniku tööd olid sedavõrd 
populaarsed, et paljud neist jõudsid nii 
portselanile kui ka tikkimistöödele. Nii võib 
arvata, et neiu Mariat koos tema koeraga 
või vaid Silviot üksinda tikkisid nii mõnedki 
õrnad käed.

Must koer
Kuigi olen oma lugusid koertest kunstis 
püüdnud alati lõpetada positiivsete 
näidetega, siis seekord olen sunnitud 
tegema erandi. Nimelt leidub Tallinnas üks 
väga eriline ja erandlik koerapilt. See asub 
Issandamuutmise kirikus, mida kaunistab 
kuulsa Moskva meistri Ivan Zarudnõi loodud 
ikonostaas. Tegemist on just Eesti vallutanud 
Peeter I isikliku kingitusega äsja asutatud 
õigeusu kogudusele. 



44KOER 1/2022

Kui üldjuhul tallab püha Miikael jalge alla 
kurjuse lohet, siis siin on ta allutanud 
uskmatuse sümboli – suure musta koera 
(ill. 13). Kuna kirik kuulus varem luterlikule 
kogudusele, arvatakse, et kole loom 
võib sümboliseerida protestantismi. Aga 
unustagem ideoloogia ja vaadakem seda 
vaid kui põnevat kunstiteost! Ja kui märki 
ajastust, kus koerte abil sai väljenda nii 
paljut – rikkust, õrnust, iha, kaastunnet ja 
isegi poliitilisi seisukohti.

Ill. 13 Ivan Zarudnõi 
(u 1673/74 – pärast 1729). 

P. Miikael. Ikonostaasi detail. 
1720. aastad. 

Puit, kullatis polükroomia

Kutsume teid kõiki toetama 
eraalgatuslikku projekti, 
mille eesmärk on anda au 
eesti hagijale ning väärtustada 
koera ja inimese suhet. 

2019. aastal sai ametlikult rahvusvahelise 
tunnustuse ainuke Eesti oma 
koeratõug – eesti hagijas. 65 aastat 
tagasi kirglike koeraarmastajate 
alustatud aretustöö on jõudnud väärika 
finaalini	 tõukoeraorganisatsiooni	 MTÜ	
Eesti Kennelliit 30 aasta juubeliks. 
Rahvuslikke koeratõuge loetakse osaks 
kultuuripärandist. 

Eesti Kennelliidu liikmed on käivitanud 
eraalgatusliku projekti, mille eesmärk on 
eesti hagija kuju loomine ja paigaldamine 
linnaruumi.

Igal Eesti Kennelliidu liikmel, koerasõbral 
ja Eesti kultuuri toetajal on võimalus anda 
oma panus selle mõtte teostamisse.

Annetada saab sihtotstarbelisele 
arvelduskontole.
Saaja Eesti Kennelliit MTÜ
EE831010220035300228 SEB Pank

https://kennelliit.ee/eesti-hagija-skulptuur/

Eesti hagija skulptuur
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„Aegade hämarusest” on rubriik, 
milles Rahvusarhiivi teadus- ja 
publitseerimisbüroo peaspetsialist 
Margus Lääne toob meieni 
arhiividesse talletunud, koertega 
seotud lugusid.

Marutaudiaegne karm kord

Eestis levis teise maailmasõja ajal aastail 
1941–1942 laialdaselt marutaud. Kuigi Eesti 
oli okupeeritud Saksamaa poolt, rakendati 
täies karmuses juba aastal 1924 vastu 
võetud loomataudide vastu võitlemise 
seadust. Selle järgi pidid koerad ja kassid 
olema kinni või liikuma väljas ainult rihma 
otsas. Siiski leidub arvukalt säilikuid 
seaduserikkumistest. Allpool mõned näited.

RA.ERA.2121.3.378 käsitleb süüdistust 
Aarne Meltsi vastu koera lahtiselt hoidmises. 
Väljavõte konstaabel Kaalepi ettekandest: 
„Kannan ette, et 12.01.1942 a. kella 13.45 
ajal nägin Viljandis Lossi tänaval ja Laidoneri 
platsil ringi jooksmas väheldast must 
siledakarvalist koera, kellel polnud peas 
suukorvi ja kellega polnud kaasas inimest. 
Lasin tolle koera pihta ühe paugu püstolist, 

mille järel koer jooksis Laidoneri plats nr. 10 
II kord asuvasse Aarne Melts’i korterisse, kus 
seletati, et koer kuuluvat Aarne Meltsile.“

Ülekuulamisel tunnistas Melts, et „sel 
korral pääses koer salaja korterist välja. 
Komandandi korraldus koerte kinni hoidmise 
kohta on minul teada. Väljas olles sai minu 
koer politseiniku poolt lasta. Keelu ajal varem 
minu koer lahtiselt väljas jooksnud ei ole.“ 
Süüteo eest määrati Aarne Meltsile rahatrahv 
2 riigimarka või selle mittemaksmise korral 
asendada see kahepäevase arestiga. Melts 
eelistas maksta trahvi.

Kurvemalt läks aga Johannes Danieli juhtumi 
puhul (RA.ERA.2121.3.377). Ida Daniel 
pöördus 03.01.1942 Viljandimaa Omakaitse 
pataljoni ülema abi juurde kaebusega, et 
Omakaitse liige Karl Uusväli „tema koera 
tema õuele maha lasknud“.

Omakaitse Lustivere grupi pealik Karl 
Uusväli tunnistas 31.12.1941 toimunut: 
„Sõitsin jalgrattal. Paarsada meetrit enne 
Piirioja talu nägin üht kirjut koera tee peal 
tulemas. Koer tikkus minule kallale. Koera 
jalaga eemale tõrjudes ratas libises jäätanud 
teel ja kukkusin. Kuna Omakaitse liikmeile 
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oli tehtud korraldus hulkuvate koerte 
hävitamiseks, siis haarasin püssi ja tulistasin 
teda. Koer sai haavata ja jooksis Suudari 
poole. Kuhu õue koer läks, seda mina ei tea. 
Samuti ei tea ka, kellele koer kuulus.“

Johannes Danieli tunnistus kõlas nii: 
„31.12.41	olin	puuwooris.	Kui	koju	tulin,	siis	
kõneles mulle minu naine, et üks tundmatu 
mees	 on	 õuewärawasse	 meie	 koera	 maha	
lasknud.	 Koer	 jalutas	 tookord	 wäljas	 minu	
tütre saatel. Ennast koerte kinnihoidmiskeelu 
rikkumises süüdi ei tunnista, sest 1) minu 
koer	ei	ole	ringikolaw,	2)	koer	oli	wäljas	minu	
tütre saatel, 3) minu koer ei ole üldse kuri ega 
tiku inimestele kallale.“

Vaatamata Danieli protestile määrati talle 
karistuseks 1 riigimark või üks päev aresti. 
Daniel maksis trahvi.

Nagu eespool mainitud, käis maru-
taudiseadus ka kasside kohta ning siin 
on erandlikult üks juhtum kassidest (RA.
ERA.2121.4.313). Viljandi linna 3. rajooni 
konstaabel Villi Sillapere koostas juulis 
1942 protokolli: „13. juulil kell 13.00 viibides 

Uuel tänaval maja nr. 18 hoovil silmasin 
sääl kassi. Majaomaniku Liisa Bekkeri 
üteluse järgi kuulub kass samas majas 
elunevale Elisabeth Blossfedtile. Kuna kass 
oleks kuulunud hukkamisele kehtivate 
määruste kohaselt ja seda senini ei ole 
tehtud, koostasin käesoleva protokolli.“ 
Blossfeldt tunnistas, et „mina olen teadlik 
selles, et kõik kassid tulevad hukata 
kehtivate määruste järele. Oma kassi ei 
hukanud sellepärast, et ta on väga tark ja 
dresseeritud ning oleks väga kahju hukata 
sarnast väljaõpetatud looma.“

Karistuseks määras Viljandi I jaoskonna 
rahvakohus 5 riigimarka või kaks päeva 
aresti. Blossfeldt maksis trahvi, kuid pöördus 
kaebusega edasi. Kuna selgus, et Blossfeldt 
oli sakslane, ei olnud kohalik kohus „selle 
asja otsustamiseks võimkondne“. Otsustati 
kohtuotsus tühistada ja saata asi teise 
kohtusse. Kuid ka Viljandi ringkonnakohtus 
tunnistati Blossfeldti süüdi ja talle määrati 
sama karistus.
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Fotografiska näitus 
„Lemmikud” / „The Pet Show”

Käsi vastu käppa, nahk vastu karva – 
inimkonna ja tema lemmiklooma vahel 
on sõlmitud purunematu side. 

Lemmikloomadest on saanud meid kogu 
elu saatvad kaaslased – nad õpetavad meile 
empaatiat, leevendavad inimese üksindust 
ja sageli peetakse neid täisväärtuslikeks 
pereliikmeteks.

Kunstnike jaoks aga ei ole nende 
neljajalgsed sõbrad alati olnud vaid truud 
ja armastatud kaaslased. Lemmikloomi 
portreteerivatel kunstiteostel kujutavad 
nad sageli erinevaid sümboleid, nagu 
staatus, võim, lojaalsus või armastus. 
Kaasaajal on lemmikloomi kujutatud väga 
mitmekesiselt – alates dokumentaalfotodest 
ja lavastatud portreedest kuni humoorikate 
ja lausa hullumeelsete fotodeni erinevates 
sotsiaalmeediakanalites.

Sel näitusel on eksponeeritud 27 kunstniku 
teosed, mis kujutavad loomi väga 
erinevatel viisidel. Alates Gerrard Gethings’i 
humoorikatest ja värvikatest portreedest 
pealkirjaga “Kas sa sarnaned oma kassiga?”, 
kus kunstnik uurib sarnasusi kasside 
ja nende omanike vahel, kuni Martin 
Usborne’i poeetilise seeria “Kus jahikoerad 
puhkavad” ehk Hispaania maastike taustal 
hüljatud jahikoeri kujutavate kaunite 
diptühhonideni.

Lemmikute näituse eesmärk on suunata 
rambivalgus meie lõbusatele ja truudele 
teekaaslastele ning vaadelda neid 
kõikvõimalikest külgedest: inimese 
kaaslaste, staatusesümbolite, sõprade ja 
pereliikmete ning kunstiteostena.

Näitus on avatud kuni 12. juunini 
Fotografiskas (Telliskivi 60a-8, Tallinn) 
ning see on mõtlemapanev kogemus 
igale lemmikloomaomanikule. 
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Gala-show 
„Baltic Champions of 
Champions” 
Leedus 7.05.2022

Foto: Leedu Kennelklubi

Sel aastal toimus gala-show 7. mail 2022 
Leedus. Kokku võistles 32 koera kolmest 
Balti riigist. Tavapäraselt oli kutsutud 
hindama kolm kohtunikku: Maite Gonzalbo 
Lorenzo Hispaaniast, Carsten Birk Taanist 
ning Nikola Smolic Horvaatiast.

Eestit esindasid 10 tšempioni, kes kõik olid 
Eesti Kennelliidu konkursi „Aasta koer 2021” 
võitjad eri kategooriatest. 

3. koht kääbuspuudel 
CEN CLARENCE’S SPECIAL SURPRISE
omanikud Inga Siil ja Helen Evart (Eesti)
kasvataja Inga Siil (Eesti)

4. koht yorkshire’i terjer 
WONDERFORM ANDANTE VIVACE
omanik ja kasvataja Viktoria Baranova



50KOER 1/2022

„Euroopa võitja 2022“ 
Prantsusmaal
Tekst ja fotod: Kaire Rjadnev-Meristo

Kevad Pariisis on kaunis ja 
romantiline aeg ning seekord said 
seda nautida ka paljud händlerid, 
kasvatajad ja koeraomanikud koos 
oma lemmikutega. 22.–24.04.2022 
toimus „Euroopa võitja“ näitus 
Prantsusmaal, vaid paarikümne 
kilomeetri kaugusel Pariisi 
kesklinnast asuvas Villepinte’i 
messikeskuses. 

Suurlinna lähedust ning selle külastamist 
kinnitasid ka paljud sotsiaalmeedias 
avaldatud pildid, kus seekord võis koeri 
ning	nende	inimesi	imetleda	Eiffeli	torni	või	
Louvre’i klaaspüramiidi taustal. 

Prantsusmaa kennelklubi (Société Centrale 
Canine) on pika ajalooga organisatsioon, 
loodud 1881. aastal. Koos Austria, Belgia, 
Saksamaa ja Hollandi klubidega olid 
nad üheks FCI alusepanijaks. Esimene 
rahvusvaheline näitus toimus 1937. aastal 
„Maailma	võitja“	nime	all	(World	Dog	Show,	
WDS). Prantsusmaa oli „Maailma võitja“ 
näituse korraldajaks veel 1974. ja 2011. 
aastal ning „Euroopa võitja“ korraldajaks 
2002. aastal. 2011. aastal toimunud 
„Maailma võitja“ oli väga suur näitus, 
kuhu oli registreeritud enam kui 35 000 
koera ning mida käis vaatamas üle 20 000 
külastaja. Asukoht oli sama – Paris Nord 
Villepinte.
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Sel korral hõlmas näituseplats kahte halli, 
kuhu oli seatud 70 näituseringi. Lisaks 
võistlejatele mahutasid hallid ka üle 50 
lemmikloomadele tooteid pakkuva ettevõtte 
ning teiste riikide kennelliite ja -klubisi. 
Loomulikult oli esindatud ka järgmise 
suurnäituse „Maailma võitja“ korraldaja 
Hispaania kennelklubi Real Sociedad Canina 
de España. 

„Euroopa võitja“ näituse ajal toimus ka 
teine suurnäitus – „Prantsusmaa võitja“ 
(Championnat de France 2022), mida 
nimetati ka „Ladina võitja“ näituseks. Sellel 
anti välja vastava võitja tiitel ehk Latin Winner. 
Need prantslaslikud peensused tekitasid 
veidi segadust, aga võitjatel oli ikkagi tore. 
Näitused olid koondatud kolmele päevale, 
mis täiesti imekombel ka toimis. Ainus, mis 
korralduslikult poolelt silma jäi, olid vaesed 
näituste tiitlivõitjad, kes pidid pikkades 
järjekordades oma auhindu ootama. 

Kahele näitusele oli kokku registreeritud 
17 500 osalejat, sellest 10 000 „Euroopa 
võitja“ omale. Osalejaid tuli kokku 54 riigist 
ning esindatud oli 354 tõugu. Loomulikult 
oli kõige enam esindatud korraldajamaa 
Prantsusmaa koerad (4267), sellele järgnes 
Itaalia (1141 koera) ning Hispaaniast (572 
koera). Eestit pärit koeri oli 79. 

Enim esindatud tõud „Prantsusmaa 
võitja“ – või kui soovite, siis „Ladina 
võitja“ näitusel – olid austraalia karjakoer 
(154), kuldne retriiver (136) ning siberi 
husky (121). „Euroopa võitjal“ olid kõige 
rohkearvulisemad tõud kuldne retriiver 
(187), austraalia karjakoer (186) ning 
labradori retriiver (151). 

Soovime õnne kõikidele tublidele, kes selle 
pika reisi ette võtsid! Kohtunikud mainisid, 
et nad nägid palju ilusaid koeri ning isegi 
kui osalejate arv oli kaks korda väiksem kui 
aastaid tagasi toimunud „Maailma võitjal“, 
korvas selle tõugude kõrge tase.

Eesti juuniorhändlerid 
„Euroopa võitja” näitusel

Juuniorhändlerite	 finaalvõistluse	 kolmas	
koht	Karen	Kristal	Dunaway.

Juuniorhändlerite	 finaalvõistluse	 kümne	
parima hulka valitud Liseth-Eliise Horeb.

Finaalvõistluse kohtunik Sebastien Jacops 
(Prantsusmaa)
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„Euroopa võitja 2022“ 
22.–24.04.2022

„Best in Show“ tulemused
kohtunik Jacques Medard Mangin (Prantsusmaa)

1. koht inglise hurt, greyhound 
INT CH ja Mult CH INA’S FASHION DESIRABLE 
omanik, kasvataja ja esitaja Ina Koulermou (Saksamaa)
kaasomanikud Olaf Knauber ja Jimmy Cabailo
Esimest	korda	oli	 „Euroopa	võitja“	näituse	„Best	 in	Show“	võitjaks	 inglise	hurt,	greyhound. 
Tõus võistles 24 koera ning hindas kohtunik Jorge Nallem (Uruguai).

2. koht karmikarvaline foksterjer 
FUNFAIR FOXHOUSE 
omanik, kasvataja ja esitaja 
Davide Valli (Itaalia) 
Tõus võistles 52 koera ning hindas 
kohtunik Jorge Nallem (Uruguai).

3. koht portugali veekoer 
CASA HOYA’S SHOOT FOR THE MOON 
koduse nimega Leena. Omanik ja kasvataja 
Ilona	 Griffioen-van	 Beek	 (Holland),	 esitaja	
Priscilla van Oosten.
7. aprillil sai koer 8-aastaseks ning võistles 
veteranklassis. Kokku oli registreeritud 
näitusele 16 koera ning hindas kohtunik 
Yannick Musereau (Prantsusmaa).
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„Euroopa võitja“ juunioride 
„Best in Show“ tulemused

kohtunik Jean-Paul Kerihuel (Prantsusmaa)

1. koht siledakarvaline foksterjer 
AGRIA ZARINA 
kasvatajad András Korózs ja Judit Korózs-
Papp (Ungari). Omanik Bálint Korózs, esitaja 
András Balint Korózs (Ungari). Juuniorvõitja 
tiitli pälvinud koer oli ka tõu parim (BOB). 
Tõus võistles 44 koera ning hindas kohtunik 
Nemanja	Jovanović	(Serbia).

2. koht kuldne retriiver 
CHECKMATE DE RIA VELA 
omanik ja kasvataja Antonio López Noguera 
(Hispaania),esitaja Carmen Roca. Tõus 
võistles 190 koera, nendest 57 juuniorvõitja 
tiitlile, hindas kohtunik Bruno Facq 
(Prantsusmaa).

3. bichon frisé 
AKURATERS YUDRE FJARA
kasvataja Inga Judre (Läti), omanik Ilvija 
Leinerte (Läti). Tõus võistles 45 koera, 
nendest 15 juuniorvõitja tiitlile, hindas 
kohtunik Sylvie Desserne (Prantsusmaa).

„Euroopa võitja“ veteranide 
„Best in Show“ tulemused
kohtunik Robin L. Stansell (USA)

1. koht yorkshire’i terjer 
MAGIC COUNTRY FORWARD 
kasvataja Elena Krokha (Venemaa), 
omanikud Sevdalina Yaneva (Bulgaaria) ja 
Andzhela Pitirimova (Venemaa). Koer on 
10-aastane ning 30 riigi tšempion. Parimaks 
veteraniks valis ta kohtunik Tatjana Urek 
(Sloveenia).

2. koht tiibeti mastif 
WIYODAN WAHIDA NEERU 
kasvataja Virpi Pöntinen (Soome), omanik 
Matti Varpula (Soome). Lisaks tõu parima 
veterani tiitlile oli koer ka vastassugupoole 
parim (BOS). Tõus võistles 28 koera ning 
hindas kohtunik Natalia Skalin (Rootsi).

3. koht dalmaatsia koer 
SKVAA LUXURY ITEM 
kasvataja Bente Ovnerud (Norra), omanik 
Thomas Frandsen (Taani). Tõus võistles 
100 koera, kellest 10 veteranklassis, hindas 
kohtunik Marko Lepasaar (Eesti).
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„Prantsusmaa võitja” 22.–23.04.2022
(Championnat de France 2022)

„Best in Show“ tulemused 
kohtunik Roger Barenne (Prantsusmaa)
1. koht tiibeti mastif 

RONGSHAI DU DOMAINE DE TOUNDRA 
omanik	 ja	 kasvataja	 Sandra	 Haeffele	
(Prantsusmaa), händler Cedric Jegou 

Sama koer võitis tänavu ka Crufts’il tõu 
parima	 tiitli.	 Tema	 vanemad	 (Chenporewa	
Wado Wangdu x Tseepo Umako Zihao) 
on mõlemad pärit Eesti kennelitest. 
Tõus  võistles sel päeval 17 koera ning 
hindas kohtunik Marie-Josée Melchior 
(Luksemburg). 

2. koht habecollie 
C.I.B NEW LOOK DE CHESTER (3025)
kasvatajad Jean-Paul Bernardi, 
Robert Jeannin ja Thierry Clerc (Prantsusmaa) 
omanikud Arnaud Cousson ja 
Jean-Paul Bernardi (Prantsusmaa) 
Tõus võistles sel päeval 34 koera ning hindas 
kohtunik Anca Giura (Rumeenia). 

3. koht papillon 
Multi CH GRACEROS ZALOMES BIFORIS, 
hüüdnimega Rudy 
kasvataja: Tatiana Kedrova (Venemaa)
omanik ja esitaja 
Pier Jose Luis Santiago (Hispaania)
Tõus võistles sel päeval 53 koera ning 
hindas FCI president, 
kohtunik Tamas Jakkel (Ungari). 
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Juunioride „Best in Show“ tulemused 
kohtunik Vija Klucniece (Läti) 

1. koht samojeedi koer 
CABAKA’S NEW FAME
kasvatajad Gitte Morell ja Kim Jensen (Taani)
omanik Gitte Morell (Taani)
Lisaks tõu parima juuniori tiitlile oli sama 
koer ka tõu parim (BOB). Tõus võistles sel 
päeval 54 koera ning hindas 
kohtunik Niksa Lemo (Horvaatia).

2. koht lhasa apso 
XIANG’S ROXANA
kasvataja Hanne Laursen (Taani)
omanik Renate Søgaard ja 
esitaja Naja Søgaard (Taani)
Parim juunior oli ka vastassugupoole parim 
(BOS). Tõus võistles sel päeval 18 koera 
ning hindas kohtunik Veronique Alavoine 
(Prantsusmaa).

3. koht bullmastif  SARAH CONNOR DIT 
SELFIE DE L’ARCHE DES LOUPS ANGES
omanikud ja kasvatajad 
Lara ja Bertrand Brunet-Colin (Prantsusmaa) 
Parim juunior oli ka vastassugupoole parim 
(BOS). Tõus võistles sel päeval 43 koera 
ning hindas kohtunik Camille Estrabaut 
(Prantsusmaa). 

Veteran „Best in Show“ (rühmad I–IV)
kohtunik Bojan Matakovic (Horvaatia)

1. koht samojeedi koer 
CABAKA’S KISS THE RAIN
kasvatajad Gitte Morell ja Kim Jensen (Taani)
omanik Gitte Morell (Taani)

2. koht bullmastif CASA ALTO CRISTELO 
STORM GUERDIANO WINDSOR 
kasvatajad Ricardo Silva ja 
Sandra Nogueira (Portugal)
omanik ja esitaja Ricardo Silva (Portugal)

3. koht vaaraokoer 
VASKURS JACK SPARROW QONJACSON
kasvatajad Joakim Gustafsson ja 
Jenny Hall (Rootsi)
omanik ja esitaja Jenny Hall (Rootsi)
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EKL-i rahvusvaheline näitus 
„Tallinna võitja 2022“ 
9.–10.04.2022
Fotod: Kristiina Tammik

Näitusele oli registreeritud 1991 koera 
259 tõust. Lisandusid veel kasvataja- 
ja järglasteklass, paaride võistlus 
ning juuniorhändlerite võistlused – 
registreeringuid oli ühtekokku 2241.  
Kõige enam oli osalejaid Eestist (1092) 
ning Soomest (924). Kaugemalt tulijad olid 
Taanist, Poolast ja Hispaaniast.

Näituse parim ehk „Best in Show“
kohtunik Zafra Sirik (Iisrael)

1. koht austraalia lambakoer 
DIZZY MARBLE BOOMBAYAH
omanik Anastasiia Nazirova (Ukraina)

2. koht inglise hurt, greyhound 
ESTET CLASSIC SPRING FEVER
omanik Liisa Zjabrikova (Eesti)

3.	koht	welshi	terjer	
MINDHUNTER GUNS N’ ROSES
omanik Maria Leutola (Soome)

4. koht mops 
TANGETOPPEN’S AWESOME N’SPARKLING
omanikud Viivi Alaluusua ja 
Elisabeth Juverud (Soome)

Rühm I võitja
kohtunik Pietro Bottagisio (Itaalia) 
austraalia lambakoer 
DIZZY MARBLE BOOMBAYAH 
omanik Anastasiia Nazirova (Ukraina)

Rühm II võitja
kohtunik Vojislav Al Daghistani (Serbia)
inglise buldog BULLYOYO BUGATTI
omanik Veera Samoilova (Eesti)
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Rühm III võitja
kohtunik Tijana Konrad (Serbia)
welshi	terjer	
MINDHUNTER GUNS N’ ROSES
omanik Maria Leutola (Soome)

Rühm IV võitja
kohtunik Pietro Bottagisio (Itaalia)
karmikarvaline küülikutaks 
CHERRY DALE IPANEMA GIRL
omanik Kirsi Ruotsalainen (Soome)

Rühm V võitja
kohtunik Shaun Watson (Küpros)
siberi husky 
AMBER QUEEN OF SANTA SNIEGO ŠUNYS
omanik Ingrida Gudmoniene (Leedu)

Rühm VI võitja
kohtunik Markku Mähönen (Soome)
dalmaatsia koer DIAMOND DAL’S ROWAN
omanikud Mirja Rantasalo-Nyman ja Erica 
Nyman (Soome) 
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Rühm VII võitja 
kohtunik Hannele Jokisilta (Soome) 
iiri punane setter 
NOBLETON WIND FLOWER
omanikud Pauliina Siimumäe, 
Kelli Talving ja Karli Varblas (Eesti)

Rühm VIII võitja
kohtunik Christine Watson (Küpros) 
ameerika kokkerspanjel 
VERY VIGIE FACE TO FACE
omanikud Eneli Sõrmus ja 
Ailen Timuska (Eesti)

Rühm IX võitja
kohtunik Joakim Ohlsson (Rootsi)
mops 
TANGETOPPEN’S AWESOME N’SPARKLING
omanikud Viivi Alaluusua ja 
Elisabeth Juverud (Soome)

Rühm X võitja
kohtunik Markku Mähönen (Soome)
inglise hurt, greyhound 
ESTET CLASSIC SPRING FEVER
omanik Liisa Zjabrikova (Eesti)
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Parim beebi (9.04.2022)
kohtunik Hedi Kumm (Eesti) 
shar pei 
SECRET LINE’S BURN BABY BURN
omanik Merja Sorsa (Soome)

Parim kutsikas (9.04.2022)
kohtunik Shaun Watson (Küpros)
karmikarvaline taks 
DIVIDE ET IMPERA OF KARMA’S LEGACY
omanikud Marian Draganescu ja 
Darja Gladkova (Rumeenia)

Parim juunior (9.04.2022)
kohtunik Zafra Sirik (Iisrael)
berni alpi karjakoer 
KAIMON GERHEIL NERO
omanikud Moonica Randmaa, 
Anu Tõniste ja Tõnu Tõniste (Eesti)

Parim veteran  (9.04.2022)
kohtunik Igor Selimovic (Horvaatia)
leonberger 
FAITHFUL AMIGO PREMIER ROSE DIAMOND
omanik Kadri Aksin (Eesti)
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Parim kasvataja  (9.04.2022)
kohtunik Hannele Jokisilta (Soome) 
kennel FAITHFUL AMIGO, 
tõug leonberger
omanik Kadri Aksin (Eesti)

Parimad järglased  (9.04.2022)
kohtunik Joakim Ohlsson (Rootsi)
bedlingtoni terjer 
KINTERRA ELF’S QUEEN ENVIABLE STAR
omanik Natalja Kaljumäe (Eesti)

Parim paar  (9.04.2022)
kohtunik Anne Klaas (Eesti)
yorkshire’i terjer 
WONDERFORM ANDANTE VIVACE ja 
WONDERFORM BLUEBIRD IBERICA
omanik Viktoria Baranova (Eesti)

Parim paar  (10.04.2022)
kohtunik Hedi Kumm (Eesti)
Papillon SHAKIRA ja 
POCO LOCO DE COSTALINA
omanik Raminta Zilinskaite (Läti)
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Parim beebi (10.04.2022)
kohtunik Tijana Konrad (Serbia)
Cavalier King Charlesi spanjel 
CAVANDRA DRIVEN BY LOVE
omanik Anne Kivihall (Eesti)

Parim kutsikas (10.04.2022)
kohtunik Anne Klaas (Eesti)
ameerika akita 
STYLESIGN I BET YOU THINK ABOUT ME
omanik Kadri Audova (Eesti) 

Parim juunior (10.04.2022)
kohtunik Igor Selimovic (Horvaatia)
basenji 
FARLANDERS SPECIAL SIGN OF SEIKO
omanikud Mart Liivand ja 
Kerli Liivand (Eesti)

Parim veteran (10.04.2022)
kohtunik Vojislav Al Daghistani (Serbia)
samojeedi koer 
SMILING SNOWBALL APRIL’S RUMOUR
omanik Terje Vilberg (Eesti)
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Parim kasvataja (10.04.2022)
kohtunik Christine Watson (Küpros)
kennel FARLANDERS, tõug basenji
omanik Kerli Liivand (Eesti)

Parimad järglased (10.04.2022)
kohtunik Zafra Sirik (Iisrael)
siberi husky 
LUKE SKYWALKER AMBER LINES
omanikud Dita Ozola ja Raitis Smits (Läti)
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juuniorhändler, vanuseklass 10–13 aastat
kohtunik Pietro Bottagisio (Itaalia)
1. koht Evelina-Karolina Saar (Eesti)

juuniorhändler, vanusklass 10–13 aastat
kohtunik Hedi Kumm (Eesti)
1. koht Evelina-Karolina Saar (Eesti)

juuniorhändler, vanuseklass 14–17 aastat
kohtunik Pietro Bottagisio (Itaalia)
1. koht, parim juuniorhändler
 Katerina Trapeznikova (Eesti)

juuniorhändler, vanusklass 14–17 aastat
kohtunik Hedi Kumm (Eesti)
1. koht, parim juuniorhändler
Karen	Kristal	Dunaway	(Eesti)

Juuniorhändlerite võistlused 9.04.2022

Juuniorhändlerite võistlused 10.04.2022
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Gala-show 2021 tulemused

Fotod: Aleksandrs Borodajenko

Gala-show on iga-aastane pidulik 
üritus, millel võistlevad aasta 
kõrgeimate näitusetulemusega 
koerad. 12. detsembril 2021 
toimunud võistlusel hindasid neid 
kohtunikud Kornelija Butrimova 
Leedust, Lisbeth Mach Šveitsist ja 
Åke Cronander Rootsist.

Võistlusklass „Junior Of Juniors“

1. koht kääbuspuudel 
CEN CLARENCE’S SPECIAL SURPRISE. 
Omanik Inga Siil.

2. koht lhasa apso 
SIIMLINE’S LITTLE BLACK DRESS. 
Omanik Kersti Paju.

3. koht siberi husky 
ORENJI TAKARA HIME. 
Omanik Aleksander Sauendi.

4. koht shiba 
RED MARY’S GRASE KELLY. 
Omanik Aleksandr Bogdanov.

Võistlusklass „Veteran Of Veterans“

1.	koht	welshi	terjer	
AK MIL VISTA JUBILEE JAZZ. 
Omanik Aivi Kabur.

2. koht lühikarvaline kääbustaks 
OSHANAMEH’S AMORE MIO. 
Omanik Iren Naarits.

3. koht kuldne retriiver 
BELLA DORATA BOND THE GOLDENEYE. 
Omanik Rita Kosenkranius.

4. koht pomeranian/kääbusspits 
HEIDELIND’S LAST CHANCE ECSTASY. 
Omanik Linda Jürgens.
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Võistlusklass „Champion Of Champions“

1. koht airedale’i terjer 
SAREDON DELIVERANCE. 
Omanik Jekaterina Kantijevskaja.

2. koht väike puudel 
CEN CLARENCE’S PARTY ANIMAL. 
Omanik Inga Siil.

3. koht beagle 
BEAGPOINT SUMMER STORM. 
Omanik Ilmar Pärn.

4. koht inglise setter 
LUNA FEDELE AIMEE. 
Omanik Marge Kaju.

Täname EKL-i heldet peasponsorit AS-i Mobec.
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Näituse parim / Best in Show
Kohtunik Lisbeth Mach (Šveits)

1. koht ameerika akita 
DREAMBERRY SAMET JOYFUL.
Omanikud Raili ja Taavi Eller (Eesti).

2. koht väike puudel 
CHERNIKA IZ KAZANSKOGO HANSTVA. 
Omanikud Inga Siil ja 
Jekaterina Jalonen (Eesti).

3. koht beagle 
BEAGPOINT TWINKLE WIGGLE NOSE.
Omanik Merle Virula (Eesti).

Kutsikate ja veteranide jõulu-show

11. detsembril toimus mitteametlik, 
kuid väga populaarne näitus 
Tallinnas Kristiine spordihallis. 

Eesti Kennelliidu korraldatud veteranide 
ja kutsikate jõulu-show on kord aastas 
toimuv mitteametlik koertenäitus, kus 
võivad osaleda F.C.I. ja EKL-i tunnustatud 

Fotod: Aleksandrs Borodajenko koeratõud. Näitusele oli registreeritud enam 
kui 230 koera ning neid hindasid kohtunikud 
Kornelija Butrimova Leedust, Lisbeth Mach 
Šveitsist ja Åke Cronander Rootsist.

Osaleda sai järgmistes klassides:
beebiklass – kutsikad vanuses 4–6 kuud
kutsikaklass – kutsikad vanuses 6–9 kuud
juuniorklass – kutsikad vanuses 9–18 kuud
veteraniklass – koerad vanuses üle 8 aasta
kasvatajaklass, paaride võistlus
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Parim beebi
Kohtunik Åke Cronander (Rootsi)

1. koht ameerika akita 
DREAMBERRY SAMET JOYFUL.
Omanikud Raili ja Taavi Eller (Eesti).

2. koht samojeedi koer 
MAŽOJI	LOKE	THE	BUMBLE	BEE.
Omanikud Kristiine Uspenski ja 
Annaliisa Raidjõe (Eesti).

3. koht must kääbusšnautser 
VICTORIOUS STAR GAMBLER.
Omanikud Veera Bragina ja 
Jevgeni Bragin (Eesti).

4. koht cairni terjer 
BRINDLE RAY BARBIE GIRL.
Omanikud Zanna ja Natalja Ustinina (Eesti).

Parim kutsikas
Kohtunik Kornelija Butrimova (Leedu)

1. koht beagle 
BEAGPOINT TWINKLE WIGGLE NOSE. 
Omanik Merle Virula (Eesti).

2. koht pikakarvaline bernhardiin 
EST KALVANA ALEXANDORS O MEGAS.
Omanikud Anna ja Vadim Kaljulaid (Eesti).

3. koht kuldne retriiver 
I’M TERRA ANTYDA XTRAVAGANT.
Omanik Mairi Siimon (Eesti).

4. koht dalmaatsia koer 
ALPHADIRATO PANDORA BOX.
Omanikud Leelo Ratas ja 
Brita Reinet (Eesti).
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Parim juunior
Kohtunik Åke Cronander (Rootsi)

1. koht väike puudel 
CHERNIKA IZ KAZANSKOGO HANSTVA.
Omanikud Inga Siil ja 
Jekaterina Jalonen (Eesti).

2. koht basenji 
FARLANDERS SPECIAL STORY TO TELL.
Omanikud Kerli Liivand ja 
Maire Tõnurist (Eesti).

3. koht dobermann
LEXSTYLE BRETTA – LEXY.
Omanik Marko Kloren (Eesti).

4. koht chow chow 
YI JIAN ZHONQING BOROMIR.
Omanik Piret Puusta (Eesti).

Parim veteran
Kohtunik Lisbeth Mach (Šveits)

1. koht welsh corgi pembroke 
ASTERSLAND YOU KNOW WHO.
Omanik Merle Laut (Eesti).

2. koht šnautser, pipar-sool 
ACTIVE.
Omanikud Svetlana Pustovalova ja 
Sergei Pustovalov (Eesti).

3. koht samojeedi koer 
SMILING SNOWBALL LAST LEGEND.
Omanik Kristiine Uspenski (Eesti).

4. koht leonberger 
CARDAMINE’S CARIBBA.
Omanik Tarmo Rõõm (Eesti).
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Parim kasvataja
Kohtunik Åke Cronander (Rootsi)

1. koht kennel I’M TERRA ANTYDA.
Tõug kuldne retriiver. 
Omanik Mairi Siimon (Eesti).

2. koht kennel ARMIRELLI.
Tõug austraalia terjer. 
Omanik Anne-Lii Sild (Eesti). 

3. koht kennel EGILSON’S.
Tõug rottweiler. 
Omanik Kelly Tikerpe (Eesti). 

Parim paar
Kohtunik Kornelija Butrimova (Leedu)

1. koht skye terjer 
JUGER EDELWEISS KEYSTONE ja 
JUGER EDELWEISS JOLLY JACQUELINE. 
Omanikud Julia ja Mihhail Knut (Eesti).

2. koht kuldne retriiver 
I’M TERRA ANTYDA XTRAVAGANT ja
 I’M TERRA ANTYDA YENNIE. 
Omanik Mairi Siimon (Eesti).

3. koht ameerika akita 
UNDER DARK AMBASSADOR ja 
UNDER DARK ANABELLA BEAUTIFUL. 
Omanik Sirli Teinmann (Eesti). 
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FCI rallikuulekuse 
komisjoni koosolek

Tekst: Karin Lassmann, 
FCI rallikuulekuse komisjoni  
Eesti esindaja

FCI rallikuulekuse komisjoni koosolek toimus 
30.04–01.05 Austrias Viinis. Koosoleku 
peamine eesmärk oli jätkata rahvusvaheliste 
eeskirjade kokkupanekuga.

Seekord osalesid koosolekul Tytti 
Lintenhofer (Soome), Urszo Bela (Ungari), 
Christian Steinlechner (Austria), Beatrice 
Palm (Rootsi), Karin Lassmann (Eesti), 
Martina Klein (Saksamaa), Tamás Szerémy 
(Ungari), Paul Lysholdt (Taani) ja Skype’i 
vahendusel Solveig Zetterstrøm (Norra).

Koroona tõttu pole komisjon füüsiliselt 
kokku saanud juba üle kahe aasta. Niisiis 
algas koosoleku esimene päev sellega, et 
kõik osalejad tegid lühikese ülevaate, milline 
on rallikuulekuse hetkeolukord nende riigis. 
Selgus, et mitmes riigis on vahepeal eeskirju 
muudetud või on see lähiajal plaanis. Samuti 
on arutatud, mil viisil võtta vastu valmivad 

FCI reeglid. Osa riike plaanivad alles 
jätta hetkel kehtivad klassid ning lisada 
kõrgeima klassina juurde FCI klassi, teised 
tahavad eeskirjad ümber teha selliselt, et 
muudavad senist kõrgeimat klassi. Edasi 
liikus arutelu üldiste eeskirjade juurde, kus 
oli samuti punkte, mis vajasid komisjoni 
arutelu ja otsuseid.

Teisel päeval jätkus arutelu üldiste 
eeskirjade üle, kuid räägiti ka esimeste 
maailmameistrivõistluste korraldamisest. 
Kui kõik läheb plaanipäraselt, toimub 
esimene rallikuulekuse maailma-
meistrivõistlus aastal 2024. Täpne aeg ja 
koht pole veel kindel, kuid loodetavasti 
selgub kõik juba lähiajal. RK MM-i 
korraldamise jaoks tuleb esmalt koostada 
eraldi eeskiri ning selle tegemiseks määras 
komisjon töörühma.

Rallikuulekuse komisjoni järgmine koosolek 
toimub juba augustis Helsingis. Siis on 
plaanis anda eeskirjale viimane lihv ning 
loodetavasti jõuab see sügisel kinnitamiseks 
FCI-sse. Järgmisel aastal on komisjonil 
plaanis kaks kohtumist, eesmärk tegeleda 
hindamise põhimõtete ja ühtlustamisega.
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Sõnakuulelikkuse kohtunike 
seminar Stockholmis
Tekst: Karin Lassmann,
FCI SK komisjoni liige ja SK kohtunik

FCI võttis 2021. aasta lõpus vastu uued 
rahvusvahelised sõnakuulelikkuse (SK) 
eeskirjad ning Eestis hakkasid need 
kehtima tänavu aprillist.

FCI SK kohtunikele mõeldud koolitus eelmise 
aasta lõpus jäi COVID-19 tõttu kahjuks ära. 
Seetõttu otsustas Carina Savander-Ranne 
(FCI SK komisjoni esinaine ning koolitaja), 
et Põhjamaade kohtunikele kavandatud 
seminarile kutsutakse seekord ka teised 
Euroopa SK kohtunikud. Kuigi seminariteade 
tuli viimasel hetkel, osales seal 14 komisjoni 
liiget ja kohtunikku paljudest riikidest: Soome, 
Saksamaa, Itaalia, Taani, Norra, Eesti, Rootsi, 
Läti ja Šveits. Koolitus toimus 07.–08.05.2022 
Stockholmis Rootsi Kennelliidu ruumides ja 
treeningplatsil.

Esimest päeva alustasime teooriaga, korrates 
üle peamised muudatused seoses eeskirjade 
uuendamisega. Seminaril läks suur osa 
tähelepanust SK3 klassile, kuivõrd just selles 
klassis tehti suuremaid muudatusi.

Päeva teises pooles läksime treeningplatsile. 
Kohale olid tulnud koerajuhid, kes sooritasid 
SK3 ja SK2 võtteid. Pärast iga võtet ütles iga 
kohtunik oma hinde ning pidi seda lühidalt 
ka põhjendama. Kuna osalevaid kohtunikke 
oli palju, paiknesid nad treeningplatsil eri 
kohtades. Seega olid hindajate vaatenurgad 
väga erinevad ning kõiki vigu ei nähtud 
ühtemoodi. Kuna suurem osa hindajatest 
olid kogemustega kohtunikud, siis märkasid 
nad ikka samu vigu. Hindamine oli valdavalt 
sarnane, kuid võis erineda kuni 2 punkti 
ulatuses.
Teise päeva veetsime jälle klassiruumis 
teoreetilisi probleeme lahendades ning 
ka maailmameistrivõistluste korraldamist 
ja hindamist arutades. Õhtu lõpetuseks 

vaatasime ja analüüsisime eelmise päeva 
soorituste videoid. Kõik osalejad tõdesid, et 
hindamisel on äärmiselt tähtis kohtuniku 
asukoht ning paljusid vigu pole video pealt 
üldse näha.
Lõpetuseks lühike ülevaade olulisematest 
arutluspunktidest:
- Kohtunik peab kuulma, kuidas koerajuht 
käsklusi annab.
- Kõrvalkõnd oma olemuselt ei muutu.
- Harjutuste 3.3 ja 3.4 vahel ei ole pausi ning 
koerajuht ei tohi koera kiita. Kui koer jääb 
harjutuse 3.3 lõpus seisma, siis liikumisjuht 
peaks paluma koerajuhil koer korrektsesse 
asendisse võtta.
- Juurdekutsumise võttes ei tohi peatumise 
käsklust anda enne märki.
- Ringis ja ruudus otsustab koerajuht ise, 
kas ta parandab koera asendit või mitte. 
Liikumisjuht annab koerajuhile selleks 
mõistliku aja, samas ei oota liiga pikalt.
- Koeralt hantlit võttes ei tohi koerajuht enne 
lahtilaskmise käsu andmist hantlist pikemalt 
kinni hoida, st kinni võtmise hetkel tuleb 
kohe öelda ka lahtilaskmise käsklus.
- SK3 klassi suunatud toomise harjutuses on 
soovituslik, et koerajuhi jaoks märgitakse 
ära, kuhu pannakse keskmine hantel. Siis 
saab koerajuht enne harjutuse algust võtta 
korrektse asendi õige nurgaga. Märgistus 
võib olla seina küljes, maas või olla ka mõni 
looduslik objekt, oluline on, et koera jaoks 
ei paistaks see kui target ega oleks segav või 
abistav.
- Kuigi eeskiri lubab koonuste grupi asemel 
kasutada ka tünni, siis koosolekul osalejatest 
keegi võistlustel seda pigem ei kasuta. Leiti, 
et tünni ei tohi kindlasti kasutada tähtsamatel 
võistlustel.
- Asendivahetuses on viimasel ajal 
trendiks, et koertele õpetatakse seisa -> 
istu asendivahetus läbi lamamise. Selline 
asendivahetus ei ole lubatud ning alandab 
hinnet 1–2 punkti võrra.
- Võistlusplatsilt lahkudes tuleb koer hoida 
kontrolli all, ohtlikke olukordi tekitades võib 
kohtunik anda võistluspaarile punase kaardi.
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EKL-i volinike koosoleku uudised

Koosolek 08.02.2022, jätkukoosolek 01.03.2022

1. Volinike koosolek kinnitas EKL-i 2022. 
aasta eelarve. Juhatus märkis esitatud 
eelarve juurde, et kõiki taotlusi täies mahus 
rahuldatud ei ole, allüksuste kulu on 
vähendatud proportsionaalselt 20%. Kulude 
vähendamisel lähtuti eelnevate aastate 
eelarvete reaalsest täitmisest. Käesolevaks 
aastaks arvestatakse 40 000 tulu näituste 
eelarve muudatuste, hindade ülevaatamise 
ja kulude kokkuhoiu arvelt. Kinnitatud 
eelarve maht 2022. aastaks oli järgmine: 
tulud 724 530 eurot ning kulud 700 856 
eurot. 

2. Kinnitati volinike kogu töörühma poolt 
välja töötatud ning esitatud „Uute tõugude 
tunnustamise eeskiri“. Kehtib alates 
08.02.2022. Täies mahus eeskirjaga saab 
tutvuda ajakirja lk 75 ja Eesti Kennelliidu 
kodulehel.

3. Jahikoerte töörühm esitas volinike 
koosolekule ettepaneku luua jahikoerte 
teemaga tegelemiseks eraldi allüksus, 
nimetusega EKL-i jahikoerte kogu. Volinikud 
kinnitasid uue allüksuse. 

4. Eesti Chihuahua Klubi ja Eesti Chihuahua 
Tõuühing on esitanud avalduse kinnitada 
Eesti Chihuahua Klubi poolt koostatud 
ja EKL-i teadusnõukogu üldkoosolekutel 
heaks kiidetud ja kinnitatud aretuseeskiri 
muutmata kujul. Vastavalt volinike 
koosoleku otsusele pikendatakse nõudeid 
alates 15. märtsist 2022 viieks aastaks. 

5. Eesti Cavalier King Charles Spanjeli TÜ on 
esitanud avalduse, et pikendada Cavalier 
King Charlesi spanjeli aretuse erinõuded. 
Vastavalt volinike koosoleku otsusele 
pikendatakse nõudeid alates 01.07.2022 
kuni 30.06.2027.

6. Kagu-Eesti Kennelklubi palub tühistada 
18.10.2021 toimunud volinike koosolekul 
(5.10.2021 jätkukoosolek) tehtud 
ettepaneku Eesti Kennelliidu juhatusele 
võtta ära aastaks Kagu-Eesti Kennelklubilt 
näituse korraldamise õigus. Volinikud võtsid 
vastu otsuse vastav punkt tühistada. 

7. Ringikorraldajate kogu on esitanud 
kinnitamiseks EKL-i ringikorraldajate 
statuudi muudatusettepanekud. 

Kõige olulisem muudatus ringikorraldajate 
statuudis on transpordi kompensatsiooni 
tõstmine 0,3 €/km-ni. 

Lisatud on parkimistasu kompenseerimise 
kohustus näituse korraldajale. 

Pikendatud	 on	 stažeerimise	 läbimise	 aega	
18 kuult 24 kuule, arvesse võetakse ka 
põhikoolitusele	 eelnenud	 stažeerimise	
kordi.	 Kui	 stažöör	 nimetatud	 aja	 jooksul	
nõudeid	ei	täida,	kustutatakse	ta	stažööride	
nimekirjast.

8. Volinike koosolek kinnitas S. Lepasaare 
poolt esitanud allüksuste reglemendi 
parandatud variandi. 

9. Volinike koosolek kinnitas retriivereid 
esindavate tõuühingute poolt esitatud 
„Retriiverite tõuomaste katsete reeglid“.

10. Uute tõugude tunnustamine. 
Bieweri	 terjer,	 rühm	 III.	 Otsus	 hakkab	
kehtima alates 01.05.2022.

Kõikide kinnitatud dokumentidega 
saab tutvuda Eesti Kennelliidu 
kodulehel www.kennelliit.ee.
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Uute tõugude 
tunnustamise eeskiri

Kehtib alates 08.02.2022 
Kinnitatud EKL-i volinike koosolekul 
08.02.2022, protokoll nr 1

Käesolevat eeskirja kohaldatakse 
uutele tõugudele, mis ei ole 
FCI poolt tunnustatud. 

Käesolevas eeskirjas toodud 
dokumendid ja protseduurid tuleb 
läbida enne, kui tõug esitatakse 
kinnitamiseks EKL-i volinike 
koosolekule.

1.  Tõu esitab tunnustamisele Eesti 
Kennelliidu liige või FCI liikmesriik või FCI 
partnerriik.
2.  Tõu tunnustamise taotlusele lisatakse 
järgmised dokumendid:
2.1. Tõu ajalugu, mis näitab tõu 
algupärane ja vanust vähemalt 25 aastat.
2.2. Tõu kodumaa keelne tõustandard.
2.3. Tõustandardi eestikeelne tõlge, kui 
taotlejaks on Eesti Kennelliidu liige.
2.4. Tõustandardi tõlge ühes FCI keeles, 
soovitavalt inglise keeles.
2.5. Tõu soovituslik FCI rühmakuuluvus 
tõu kodumaalt või riikidest, kus on tõug 
varasemalt tunnustatud.
2.6. Tõustandardi illustreeritud selgitus 
või analoogne tõugu detailideni kirjeldav 
materjal.
2.7. Pildimaterjal tõu isenditest 
täiskasvanud koertena, erinevas vanuses 
kutsikatena, nii isastest kui emastest 
koertest.
2.8. Tõu levikukaart ja nimekiri FCI 
liikmetest, kes vastavat tõugu tunnustavad
2.9. Kui tõule on eelduslikult kohaldatavad 
töökatsed (koolitus, jaht, vedu vms), tuleb 
lisada ka selgitus, milline Eesti vastavatest 
töökatsetest on antud tõule kohaldatav.

3. Piirangud
3.1. Tõugu ei saa esitada tunnustamiseks, 
kui tõu ajalugu on lühem kui 25 aastat.
3.2. Tõugu ei saa esitada tunnustamiseks, 
kui see on saadud FCI poolt tunnustatud 
tõugude ristamisel eesmärgiga saada 
teistsugune värvus, suurus, karvatüüp 
või muu alus, mis on aluseks olevas tõus 
diskvalifitseerimise	põhjuseks.
4. Registreerimisprotseduur
4.1. Uue tõu registreerimistaotlus koos 
punktis 2 toodud lisadega esitatakse EKL-i 
büroole.
4.2. EKL-i büroo kontrollib kõigi 
dokumentide vastavust käesolevale 
eeskirjale. Puuduste leidmisel tagastatakse 
dokumendid taotlejale paranduste 
tegemiseks tähtaega andmata.
4.3. Kui EKL-i büroo peale dokumentide 
kontrollimist leiab, et need on vastavuses 
käesoleva eeskirjaga, edastab dokumendid 
EKL juhatusele teadmiseks ja EKL-i volinike 
koosolekule kinnitamiseks.
4.4. EKL-i volinike koosolek vaatab 
tõugude tunnustamise taotlused üle 
korralisel koosolekul.
4.5. Peale EKL-i volinike koosoleku poolset 
tõu tunnustamist lisatakse tõug EKL-i poolt 
tunnustatavate tõugude nimekirja.
4.6. Peale tõu tunnustamisotsuse 
tegemist EKL-i volinike koosoleku poolt, 
saadab EKL-i büroo viivitamatult kogu 
informatsiooni tõu kohta EKL-i nendele 
allüksustele, kelle tegevust uue tõu 
tunnustamine puudutab.
5. EKL-i poolt tunnustatud tõugude 
tõutunnistustele lisatakse eraldi väljatoodult 
märge „BREED NOT RECOGNIZED BY FCI“.
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Ajakiri ilmub 4 korda aastas. 
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