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Hea lugeja!
Helen Tonkson, 
Eesti Kennelliidu volinike koosoleku juhataja

See aasta oli Eesti Kennelliidule eriline – tähistasime 
Kennel Klubi 90. aastapäeva ning Eesti Kennelliidu 30. 
sünnipäeva. Eriliseks teeb tänavuse aasta veel asjaolu, et 
suvel saime tähistada ka 20 aasta täitumist FCI täisliikme 
staatusest ning 65 aasta möödumist eesti hagija standardi 
esmakinnitamisest. 

Usun, et meie organisatsioon areneb jõudsalt. Kunagi varem 
ei ole me suutnud rääkida kaasa koerandusmaailma suurel 
areenil. Praegu on aga koeranduspoliitikasse sukeldunud 
lausa kolm Kennelliidu liiget-volinikku. FCI aretuskomisjoni 
president tuleb Eestist – Janne Orro. FCI haridus- ja avalike 
suhete komisjoni asepresident on samuti meie hulgast 
– Monica Merima. Siinkirjutaja on liige FCI arbitraaži- ja 
distsiplinaarkomisjonis. 

Sel aastal peeti Eestis hurtade maastikujooksu Euroopa 
meistrivõistlusi ja juba järgmisel aastal korraldame taas 
suurüritust – agility maailmameistrivõistlusi. Julgen väita, 
et meil on olemas ka suurnäituste korraldamise võimekus. 
Eeltoodu ei ole kõik, palju oleks teha veel. Oleme sageli 
kärsitud ning soovime enamat ja kiiremini, ent tühja 
rabelemisega avastame end tihti sellelt rajalt, kust 
arvasime end juba edasi jõudnud olevat. 

Mäetipus võib olla üsna üksildane, külm, tuuline ja libe. 
Pean vajalikuks lükata ümber müüdi, et juht juhib üksi, 
otsustab üksi. Nagu iga elusorganism vajab toimimiseks 
kõigi organite koostööd, vajab koostööd toimimiseks ka 
organisatsioon. Iga organisatsioon on oma liikmete nägu. 
Keegi ei tule meie ühise Kennelliidu elu arendama ega 
huvitavaks tegema, ikka endal tuleb seda teha ja olla. 
Oluline ei ole mitte see, kas eesmärgini jõutakse, vaid see, 
et see eesmärk üldse olemas on. 

Parima näitena, et võimalik on teha suuri asju ka 
vabatahtlikkuse korras, on eesti hagija tunnustamise 
protsess, millega sai sel aastal edukalt lõpusirgele volinike 
eesti hagija töörühm. Samuti ei saa mööda ka juubeliaasta 
üritusi koordineerinud töörühmast. Väga selgelt on näha, 
et ka väike rühm inimesi suudab hea tahtmise korral 
lõpule viia suuri asju. See annab lootust, et eesmärk ja 
tahe positiivses võtmes midagi „ära teha“ viib sihile.

Kui võrrelda organisatsiooni 30-aastase inimesega, kes 
on täies elujõus, energiline, ambitsioonikas, siis selline 
peabki olema ja ongi meie organisatsioon. Öelda, et oleme 
saavutanud oma organisatsiooni arenguga ja ürituste 
korraldamisega lae ning enam paremini ei saagi, on 
vale. Olgem enam ambitsioonikad, mõelgem avaramalt 
ja laskem ideedel lennata, meil on veel, kuhu areneda ja 
pürgida. 

Eesti Kennelliit teeb Eestile kingituse. Soovime oma 
ainukese koeratõu jäädvustada Tallinna linnaruumis 
skulptuuri näol. Selle idee teostamiseks on juubeliaasta 
töörühm pidanud positiivselt kulgevaid läbirääkimisi 
Tallinna linnaga ning algatanud annetuste kogumise. 
Tänaseks on laekunud annetusi juba kolmandiku jagu kuju 
maksumusest. Kui soovid panustada, leiad annetuseks 
vajalikud andmed ajakirjast mõni lehekülg edasi.

Volinike koosolek korraldab 2020. aasta alguses üle Eesti 
taas ümarlauad. Seekordne formaat sisaldab poole päeva 
jagu huvitavaid loenguid ning pärast lõunat jätkame 
mõttevahetusega vabas vormis. Ümarlaudade info ja 
osalemisest teatamise kuupäevad leiad samuti siinsest 
ajakirjast. 

Rahulikku jõuluaega 
ning tegusat ja 
õnnelikku uut 
algavat 2020. aastat!
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Loomade heaolu – 
tervis, tunded ja 
loomupärane käitumine 

4

Tekst: Marika Proover, kennel HellHunt 
Alaska Malamuutide Liidu juhatuse ja asutajaliige
BA ja MA praktilises filosoofias, Tartu Ülikool
doktorant ja nooremteadur, Tallinn Tehnikaülikool
Fotod: Pixabay

Eelmises artiklis* keskendusin loomade heaolu ajaloole, 
nüüd pöördun tagasi mõiste enda ja eri vaatenurkade juurde, 
kuidas loomade heaolu näha. Loomade heaolule on võimatu 
anda täpset teaduslikku definitsiooni, küll aga saab kasutada 
laia töötavat kirjeldust. Seega ei pane ma kirja kitsaid 
definitsioone, vaid tutvustan kolme suuremat käsitlust. 
Laias laastus saab loomade heaolule läheneda kolmest 
vaatepunktist: lähtudes bioloogilistest funktsioonidest 
(kas loom on füüsiliselt terve), emotsioonidest (kas loom 
tunneb ennast hästi) või loomupõhisusest (kas loom saab 
käituda vastavalt oma loomule). Esimene väljendab muret 
looma bioloogilise funktsioneerimise, teine tunnete ja 
emotsionaalse seisundi ning kolmas looma elu loomulikkuse 
pärast. Need lähenemised võivad jõuda sarnastele või ka 
täiesti erinevatele järeldustele looma seisundi kohta. Kõik 
kolm vaatluse alla tulevat käsitlust peegeldavad erinevaid 
probleeme ja muresid, mis inimestel on seoses loomadega: 
kas loom on terve, ega loom ei kannata ja kas ta on õnnelik, 
kas loom saab elada ja käituda loomupäraselt. Kuid samas 
kõnelevad need ka erinevatest eetilistest hoiakutest 
loomade suhtes. 

Funktsioonipõhise lähenemise koolkonda võib koondada 
teooriad, mis seostavad looma heaolu eelkõige tema 
hea bioloogilise funktsioneerimisega. Nõnda on olnud 
üks võimalusi määratleda heaolu stressinäitajate 
puudumisega või madalate stressinäitajatega, looma 
võimega toime tulla (to cope) ja tema bioloogiliste 
vajaduste rahuldatusega. Bioloogilise funktsioneerimise 
keskmes on normaalne tervis, juurdekasv, käitumine ja 
areng – need on traditsioonilist tüüpi näitajad, mis on 
olulised näiteks veterinaaridele ja tootjatele. Selline 
eelistus on mõistetav, kuna põllumajanduses on tootjatele 
oluline, et loomakasvatus oleks efektiivne ja tagaks 
võimalikult suure kasumi, ning loetletud aspektid just 
sellele keskenduvad. Looma heaolu mõistmine võib aga 
sellisena nihkesse minna, kui seda kiputakse vaatlema 
pigem inimesele oluliste näitajate kaudu. 

Üks suuri eeliseid bioloogilise funktsioneerimise sidumisel 
heaoluga on see, et funktsioneerimisega kaasnevad 
füsioloogilised seisundid on tihti suhteliselt kergesti, 
otseselt ja täpselt mõõdetavad. Samas viitab valu ja 
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stressi käsitlemine puhtalt füüsilise protsessi terminites 
hoiakule, et ei ühiskond ega teadus tunne moraalset muret 
loomade poolt kogetava pärast, kuigi on juba ammu teada, 
et nad tunnevad ja kogevad.

Teine võimalus on mõtestada heaolu läbi loomade 
tunnete ja emotsioonide. Selle koolkonna kohaselt on 
heaolu seotud eelkõige looma tunnetega, nii kannatuste 
puudumise kui ka meeldivate seisundite olemasoluga. 
Eriti suurt tähelepanu pööratakse ebameeldivatele 
seisunditele, nagu hirm, valu, nälg ja kannatamine. Heaolu 
küsimused kerkivad esile näiteks seoses tavapäraste 
praktikatega, nagu kastreerimine ja märgistamine, kuid ka 
seoses igavuse, ärevuse ja depressiooniga ning loomade 
ilmajätmisega meeldivatest afektiivsetest seisunditest. 
 
Tunded vastavad tavaliselt sekundaarsena teatud 
primaarsetele bioloogilistele vajadustele. Nii väljendub 
füsioloogiline toiteainete või vedeliku puudus vastavalt 
nälja- või janutundena. Vajadusele vältida kiskjaid vastab 
hirmu tunne, stressile vastab stressi tunne, haigusele 
ja vigastusele vastavad halb enesetunne ja valu. Kui 
bioloogilise funktsioneerimise koolkond keskendub just 
primaarsetele vajadustele, siis tunnete koolkond leiab, et 
heaolu sõltub eelkõige sekundaarsetest tunnetest. Tunnetel 
põhinev heaolu mõistmine eraldab teineteisest heaolu ja 
tervise. Nii saab olla õnnelik, kuigi tervis on halb, kuid ka 
vastupidi, kuigi tervis võib olla perfektne, siis heaolu võib 
langeda, kui ollakse millegipärast mures või hirmul. 

Heaolu hindamisel tunnete põhiselt on omad puudused, 
kuna tunded ise on halvasti defineeritavad, neid on võimatu 
otseselt mõõta ja neid on keeruline mõõta kaudselt. Ei ole 
oluline teada täpselt, mida loom tunneb, piisab sellest, kui 
teada, kas ta kogeb positiivseid või negatiivseid tundeid. 
Nendegi seisundite äratundmine võib olla keeruline, kuna 
eri liigid on kohastunud erinevalt ja seega väljendavad oma 
tundeid erinevalt. Üks hea näide on inimeste suutmatus ära 
tunda koerte ärevuse märke, nagu näiteks hingeldamine 
olukorras, kus pole palav, mokkade lakkumine ja pilgu 
ärapööramine nõnda, et silmavalgeid on näha. Arvestades 
seda, kui kaua on inimesed koertega koos elanud, näitab 
see ilmekalt, et loomade kehakeele mõistmine ja nende 
tunnete tõlgendamine pole iseenesestmõistetav.

Üks hea näide on inimeste suutmatus ära 
tunda koerte ärevuse märke, nagu näiteks 
hingeldamine olukorras, kus pole palav, 
mokkade lakkumine ja pilgu ärapööramine 
nõnda, et silmavalgeid on näha. Arvestades 
seda, kui kaua on inimesed koertega koos 
elanud, näitab see ilmekalt, et loomade 
kehakeele mõistmine ja nende tunnete 
tõlgendamine pole iseenesestmõistetav.
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Bioloogilisele funktsioneerimisele ega tunnetele üles 
ehitatud heaolu mõistmine ei hõlma kõiki eetilisi küsimusi. 
Kujutage ette koera, keda hoitakse sünnist saati väikeses 
puuris, ta on terve, vigastusteta ja normaalse kasvuga. 
Ravimitega hoolitsetakse selle eest, et ta ei tunneks 
valu, ebamugavust või frustratsiooni. Ja uimastitega 
tekitatakse aeg-ajalt meeldivaid tundeid. Mõlema 
eespool käsitletud heaolu tõlgendamiste kohaselt on 
loomale hea elukvaliteet tagatud ja kõik on korras. 
Kuid suurele osale inimestest tundub see intuitiivselt 
vale, kuna koeral ei lasta elada loomupärast elu. Sama 
mõttekäiguga on seletatav 1960ndatel alguse saanud 
mure loomade pärast. Selle ajani inimesed arvasid, et 
loomi peetakse nagu sajandeid varem ja seda arvamust 
toitsid ka reklaamid. 1964. aastal jõudis Ruth Harrisoni 
raamatuga „Animal Machines“ laiema avalikkuse ette 
intensiivse põllumajanduse tegelikkus, mis šokeeris 
paljusid just loomapidamisviisi tõttu. Nüüdisaja 
loomapidamistingimuste ja -praktikate ebaloomulikkus 
on endiselt üks olulisemaid avaliku mure põhjusi.

Tihti pole võimalik selgeks teha, milline keskkond on 
loomale loomupärane, eriti problemaatiline on see 
koduloomade puhul. Loomade heaolu seisukohast 
on olulisem, kui suurel määral saavad nad endale 
loomuomaselt käituda. Loomade võimes kohaneda 
erinevate tingimustega ja hõivata uusi nišše avaldub 

loomuomane käitumine mitteloomupärases keskkonnas. 
Probleem loomuomase käitumisega seisneb aga selles, 
et mitte igasugune taoline käitumine pole automaatselt 
soovitud, kuna see võib ühe indiviidi heaolu suurendada, 
kuid seda teise sama grupi liikmete arvelt. Agressiooni 
võidakse kasutada erimeelsuste lahendamiseks rühmas, 
kuid see tähendab, et nõrgema osapoole heaolu selle 
tagajärjel väheneb. Ka vastsündinute tapmine või 
hülgamine on käitumine, mida esineb looduses, kuid 
mis koerte puhul pole soovitud. Samas viitavad kõik 
need olukorrad asjaolule, et mis on loomupärane 
(kodu)loomadele, pole ilmtingimata sobiv meie loodud 
keskkonda ja mis on sobiv sellesse keskkonda, pole 
tingimata loomupärane loomadele. Me oleme jõudnud 
loomuomasest käitumisest tagasi keskkonnani – 
keskkond, mis on loomadele loonud, ei arvesta nende 
loomupärast käitumist. Loomupõhine käsitlus pöörab 
enim tähelepanu loomi ümbritsevale keskkonnale, et see 
oleks kooskõlas nende loomusega.
 
Kõik, mis on seotud loomusega, ei ole seotud 
automaatselt looma heaoluga või ei pruugi omada 
positiivseid tagajärgi sellele. Paljud loomaliigid, 
sealhulgas koerad ja kassid, on kohastunud keskkonnaga 
nõnda, et neil on mitu korda aastas ind ja seega sünnib 
mitu pesakonda, mis koosnevad paljudest järglastest. 
Evolutsiooniliselt kompenseerib seda noorloomade kõrge 
suremus – looduses elaks suguküpseks vaid vähesed. 
Tihe poegimine ja imetamine on emasloomale kurnav 
ning mõjutab tema tervist ja heaolu, kuigi selline 
käitumine on talle loomuomane. Siia saab juurde lisada, 
et inimeste poolt loodud tingimustes, kus toidupuudust 
pole ja paljud haigustekitajad on samuti kontrollitavad, 
suudavad suguküpsuseni jõuda enamik järglasi. 
Siinkohal ei tähenda keskkonna muutumine loomusele 
mittevastavaks tingimata halba mõju heaolule. Kuid kuna 
uus keskkond on muutnud kohastumuse ebavajalikuks, on 
loomade reproduktsiooni vaja kontrollida muud moodi. 

Teadvustamine, et heaolu on mitmetahuline, on viinud 
mõningate käsitlusteni, mis põhinevad hea ja halva heaolu 
tingimuste loetlemisel. Üks taolistest definitsioonidest 
on „Viis vabadust“ (Five Freedoms), mis tõlgendab head 
heaolu kui vabadust näljast ja janust; ebamugavusest; 
valust, vigastustest ja haigustest; hirmust ja kannatustest 
ning vabadust väljendada normaalset käitumist. Samuti 
katab kõiki kolme valdkonda World Organisation of Animal 
Health, mille järgi on looma heaolu hea, kui loom on terve, 
tal on mugav olla, ta on hästi toidetud, tal on turvaline, 
ta saab väljendada enda kaasasündinud käitumist ja ta ei 
kannata ebameeldivate seisundite all, nagu hirm või valu. 
Kuigi eksisteerib teatud konsensus, et loomade heaolule 
on olulised nii hea füüsiline tervis ja funktsionaalsus, 
nende subjektiivsed afektiivsed seisundid kui ka võimalus 
elada vastavalt oma loomusele, siis on arusaamad 
sellest, milline neist põhimõtetest on esmane ja kuidas 
teised sellest järelduvad, erinevad. Eri koolkonnad ja 
huvirühmad panevad rõhku heaolu eri aspektidele. 
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Vaatamata eri lähtepunkidele jõuavad need käsitlused 
nii mõnelgi juhul heaolu kohta sarnastele järeldustele. 
See viitab asjaolule, et bioloogiline funktsioneerimine, 
tunded ja emotsioonid ning loomupärane elu on tavaliselt 
omavahel tihedalt seotud. Samas on juhtumeid, kus see 
nii ei ole. Näiteks labradoride kui suure isuga koerte aplus 
suurendab ülekaalulisuse ja rasvumise ning kaasnevate 
haiguste riski. Funktsioonipõhise lähenemise järgi on 
labradori heaolu heal tasemel, kui koera toitumist piirata 
nii, et tema kaal oleks normis ja tervis korras, vaatamata 
sellele, kas loom tunneb nälga või mitte. Tundepõhine 
käsitlus peab aga näljatunnet heaolu kahjustavaks 
faktoriks. Kui aga lasta koeral süüa nii palju, kui ta soovib, 
jõutakse teise äärmusse, kus tema heaolu halveneb 
ülekaalu, rasvumise või haiguste tagajärjel ning koer 
hakkab end ikkagi kehvasti tundma. Kolmas, loomupõhine 
teooria, rõhutab koera vajadust elada vastavalt oma 
loomusele. Ülesöömise probleem on aga kodeeritud 
antud juhul koera loomusesse.
 
Kui teile tundus, et artikkel tõstatas rohkem küsimusi kui 
andis vastuseid, siis on teil õigus. Kuid nende küsimuste 
tõstatamine ja nende üle arutlemine on oluline, kuna 
loomade heaolu on sotsiaalselt konstrueeritud. Igasugune 
otsustus looma heaolu kohta on juba algusest peale 
väärtuskoormatud, kuna me peame otsustama, millised 
faktid on heaolu seisukohast tähtsad ning mis on loomale 
hea või halb. Pikka aega on nähtud loomade heaolu 
uurimist kui faktipõhist teadust, millest eetika tuleks 
hoida võimalikult kaugel – alles pärast faktide kogumist 
saab neid arutada ja otsustada, kuhu tõmmata joon 
vastuvõetava ja vastuvõetamatu käitumise vahel. Kuid 
seos faktipõhise teadmise ja eetilise otsustuse vahel pole 

nii üksühene – tihti toetub faktide uurimine ise vaikivale 
eetilisele hinnangule. Nii eeldatakse farmiloomade 
heaolu uurimisel, et on eetiliselt aktsepteeritav loomade 
kasvatamine ja kasutamine inimeste tarbeks. Ning 
rääkides lemmikloomade heaolust, eeldame vaikides, et on 
eetiliselt lubatav loomade pidamine inimeste kaaslastena. 
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Koera vajaduste 
hierarhia
Tekst: Maarja Tali, Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing
Foto: Linda Michaelsi erakogu

 Maslow’ püramiid ehk Maslow’ 
  inimvajaduste hierarhia on laialt 
  tuntud. Vähem on tuntud Ameerika psühholoogi ja    

koeratreeneri Linda Michaelsi vastav edasiarendus 
koerte baasvajaduste visuaalseks kirjeldamiseks. 

Nüüd on see aga eesti keelde tõlgitud ning koeraomanikele, 
-treeneritele ja teistele koertega iga päev tegelevatele 

inimestele tasuta kättesaadav.

Linda Michaelsi sõnul on kontseptsiooni loonud tiim 
väga rõõmus võimaluse üle avaldada koera vajaduste 
hierarhia eestikeelne versioon, mis sündis kollektiivse töö 
tulemusena, toetudes teadusele ja valmides armastusest 
koerte vastu. Ta tänab abi eest tõlkimisel Laura 
Kiirojat (Dalhousie Ülikool) ja Maarja Talit (Eesti Abi- ja 
Teraapiakoerte Ühing). Samuti tunnustab Michaels Eestit 
kui afektiivse neuroteaduse pioneeri dr Jaak Panksepa 
sünnimaad inimese ja loomade vahelise suhtluse teema 
uurimise ning käsitlemise eest hariduslike programmide 
raames. Linda Michaels lisab, et tervitab iga võimalust 
jagada edukogemusi loomade heaolu tagamisel ning 
nende treenimisel inimestega üle maailma.
 
Maarja Tali peab koerte vajaduste hierarhiat tähtsaks 
kolmel põhjusel: „Esiteks aitab see visuaali kaudu 
selgemini mõista, et koerte kui liigi baasvajadused on 
väga sarnased inimeste omadega. Teiseks on tegemist hea 
töövahendiga näiteks neile, kes plaanivad koera treenima 
hakata või selgitada välja käitumisprobleemi põhjused. 
Kaardistades ja kirjeldades konkreetse isendi vajadused 
(tähtsuse järjekorras), võime leida kas puudujäägid või 
vastupidi, olla kindlad, et tema heaolu on tagatud ja 
me ei sea loomale ebarealistlikke ootusi. Kolmandaks 
on Michaels lisanud vajadustele koera õpetamise ja 
haldamise mittekahjustavate meetodite loetelu, millest 
Eestis seni väga palju ei räägita.“

Laura Kiiroja rõhutab rahvusvaheliste teadusuuringute 
toetatud ajakohase informatsiooni emakeelde tõlkimise 
olulisust: „Teadus on efektiivne, kui info jõuab avalikkuseni 
ning uusi teadmisi saab ka rakendada. Tõlge eesti keelde 
on siin kindlasti suureks abiks. Eesmärgiks on ju teha 
teadmised kättesaadavaks, et muuta paremaks nii meie 
kui ka meie neljajalgsete pereliikmete elu.“

Koerte vajaduste hierarhia on 
õppematerjalina kasutusel näiteks 
Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu 
teraapiakoeratiimide koolitustel 
ning Tallinna Ülikooli loodus- ja 
tervisteaduste instituudi kursustel 
„Introduction to Canine Cognition, 
Behaviour and Human-Animal 
Interactions“ ja „Sissejuhatus loomi 
kaasavatesse sekkumistesse“.
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Psühholoogiaõpikutest tuntud Maslow’ püramiid on 
Ameerika psühholoogi Abraham Harold Maslow’ 
1943. aastal ajakirjas Psychological Review avaldatud 
uurimuse „Inimese motivatsiooniteooria“ (Theory of 
Human Motivation) visuaalne esitus. Nagu pealkiri 
arvata lubab, oli tegemist Maslow’ vaatlustel ja 
ideedel põhineva teooriaga, mis selgitab inimese 
sisemist motivatsiooni ja vajadusi ning nende 
hierarhilist seotust.

Maslow’ väite kohaselt peavad hierarhia kõrgemate 
astmeteni jõudmiseks kõik alamad vajadused olema 
rahuldatud. Vajadus kuuluda sotsiaalsesse gruppi või 
end teostada muutub aktuaalseks alles olukorras, kus 
inimese bioloogilised baasvajadused, näiteks piisav 
uni ning ligipääs toidule ja veele, on täidetud.

Ühena olulistest inimese motivatsiooniteooriatest on 
Maslow’ püramiid tänaseni aktuaalne ja laialdaselt 
kasutusel.

Maslow kirjeldas inimeste vajadusi tähtsuse järjekorras 
ja justkui üksteise peale „ladudes“ järgevalt:

1.  füsioloogilised vajadused – 
vee-, toidu-,  une- ja seksuaalvajadus;

2. turvalisusvajadus – 
vajadus kaitstuse järele;

3. armastus- ja kuuluvusvajadus – 
vajadus kuuluda  mingisse enda jaoks olulisse rühma ja 

tunda, et temast hoolitakse;

4.  tunnustusvajadus – 
vajadus teiste poolt väljendatava tunnustuse järele;

5.  eneseteostusvajadus – 
vajadus „jätta jälg“, kasutades ära enda täielikku 

potentsiaali, milleks inimesel jätkub võimeid, 
oskusi ja teadmisi.
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Linda Michaels on 
San Diego osariigi ülikooli 
eksperimentaalpsühholoogia 
magister ning paarikümne 
aasta pikkuse kogemusega 
koeratreener, 
kes ühendab oma töös teaduspõhised 
teadmised ja praktilised kogemused. Töötades 
huntide (WolfEducationProject.org) ja koerte 
käitumisnõustaja ja koolitajana, on ta karjääri 
jooksul aidanud tuhandeid koeri ning koolitanud 
väga paljusid loomaomanikke ja loomadega 
töötavaid inimesi.

Märganud, kui palju on inimeste ja koerte suhetes 
vääriti mõistmist ja probleemide lahendamisel 
inimeste vähest teadlikkust, mis väljendub tihti 
koera tervist või heaolu mõjutavate tähtsate 
aspektide tähelepanuta jätmises ning n-ö 
jõumeetodite kasutamises koerte õpetamisel ja 
käitumise mõjutamisel, nägi ta vajadust anda oma 
panus koerte treenimise kui valdkonna arengusse. 
Nii sündis ka Maslow’ mudelist inspireeritud koerte 
vajaduste hierarhia. Tänaseks on ta välja töötanud 
ka oma kaubamärgi „Do no harm“ („Ära kahjusta“), 
mis koondab õppematerjale koerte õpetamise ja 
haldamise meetoditest, mis ei kahjusta koera ega 
ohusta usalduslikku suhet temaga.

Sarnaselt inimvajaduste püramiidiga on koera 
vajaduste hierarhia koera ja tema sisemisi vajadusi 
tervikuna käsitlev mudel.
 
Miks said koerad oma vajaduste hierarhia alles 
nüüd? Kuigi paljud koertega kokku puutuvad 
inimesed on oma kogemuste põhjal ammu 
teadnud, et koerad vajavad lisaks täisväärtuslikule 
tasakaalustatud toidule ka näiteks turvatunnet 
ning neile on olulised sotsiaalsed suhted teiste 
inimeste ja koertega, on alles viimasel kümnendil 
plahvatuslikult kasvanud teadusuuringute arv, mis 
uurivad koera kui looma, tema tajusid, eelistusi 
ning ka meie suhteid nendega (muu hulgas eri 
treeningvõtete mõju). Hierarhia kui visuaalselt 
lihtsalt haaratav mudel aitab neid teaduse 
poolt nüüdseks toetatud aspekte tutvustada ja 
kasutusele võtta. Samal põhjusel on see ka autori 
loal eesti keelde tõlgitud ning mittekommertslikel 
eesmärkidel tasuta kasutamiseks kättesaadav.

Järgmiseks oleks vaja korrastada eestikeelne koerte 
õpetamise ja haldamisega seotud terminoloogia 
ning leida võimalusi koera mittekahjustavate 
meetodite kohta materjalide tõlkimiseks ja 
levitamiseks.

Koerte vajaduste hierarhia veebi- ja trükiversiooni saab 
tasuta alla laadida Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu lehelt 
www.teraapiakoer.ee ning Tallinna Ülikooli tudengite loodud 
platvormilt, mis jagab teaduspõhist teavet keskkonna ja loomade 
kohta www.loomultloom.ee.

Linda Michaels koos õpilase Sparkiga.

Lisaks püramiidi trüki- ja 
veebivariandile julgustab 
Linda Michaels koertega 
tegelevaid eksperte laadima 
alla elektri(šoki-), ogadega 
ja poovaid kaelarihmasid 
keelava märgi ning kasutama 
seda näiteks oma koertekooli 
uksel või kodulehel. Nii saame 
näidata eeskuju ja aidata 
teadvustada, et need vahendid 
võivad põhjustada koerale 
ebamugavust ja valu.

Refereeritud allikad: 
Marc Beko¶ intervjuu ajakirjas https://www.psychologytoday.com/
us/blog/animal-emotions/201705/hierarchy-dog-needs-abraham-
maslow-meets-the-mutts#comments_bottom
http://www.dogpsychologistoncall.com/
https://et.wikipedia.org/wiki/Inimvajaduste_hierarhia
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Eesti hagija skulptuur
Tänavu 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. 

Meie ainukese rahvusliku tõu väärtustamiseks pakkus Eesti 
Kennelliidu volinike koosoleku liige Monica Merima välja eesti 
hagija skulptuuri loomise idee, mis sai volinike 27.08.2019 
koosolekul ka toetuse. Niisiis on Eesti Kennelliidu liikmed 
käivitanud eraalgatusliku projekti, mille eesmärk on eesti hagija 
kuju loomine ja paigaldamine linnaruumi. Kuna tegemist on 
mittetulundusliku eraalgatusliku projektiga, siis otsime loovaid 
lahendusi projekti rahastamiseks. Igal Eesti Kennelliidu liikmel, 
koerasõbral ja Eesti kultuuri toetajal on võimalus anda oma 
panus selle mõtte teostamisse.

Eesti Kennelliidu 30 aasta juubeli peol Laitse Graniitvillas korraldati esimene oksjon eesti hagija skulptuuri loomise rahastamiseks. 

Kutsume teid kõik i toetama eraalgatusl ikku projek ti, mil le eesmärk on anda au 
eesti hagi jale ning väär tustada koera ja inimese suhet. 

Annetada saab sihtotstarbelisele arvelduskontole.
Saaja Eesti Kennelliit 

ak EE831010220035300228 SEB Pank



Ajakiri KOER 2019/4
14

laevakoer oli 
ülimalt kasulik 
meeskonnaliige
Tekst: Jorma Rotko
Fotod: internet

Sõna laevakoer on mõnele tuttav, aga vaid harvad 
teavad, kui mitmekülgsed töörügajad nad omal ajal olid. 
Neid kasutati kalurite abina, kulleritena, rotipüüdjatena, 
kanalilaevade hobukarjustena ja vahikoertena, unustamata 
laevapere meelelahutaja tähtsat rolli. 

Legendaarne laevakoeratõug on portugali veekoer. 
Algupäraselt oli see Portugali rannakalurite koer, kes 
otsis kalavõrke ja tõi sõnumeid paadist rannale. See 
keskmise suurusega koer on suurepärane ujuja ja oskab 
ka sukelduda ning tuua ära vette kukkunud esemeid. Kui 
Portugali kalandus laienes Atlandi ookeanile, lisandus 
veekoerte tähtsus veelgi. Kui vaalapüügi baaslaeval oli 
vajadus saada ühendust merele saadetud püügipaatidega, 
kasutati koeri, kelle kaelale oli kinnitatud veekindlaks 
rasvatud nahast kabuur. Lipusignaale osati küll kasutada, 
aga udus või pimeduse korral ei olnud neist abi. Koer leidis 
hea haistmismeele abil püügipaadid üles ning ka tagasitee 
emalaevale. 

Samasuguseid veekoeri on teisigi, nagu näiteks iiri 
veespanjel. Selle tõu tekkimisest on legend, mille 
tõepärasuse kohta siinkirjutaja just pead ei anna, aga tore 
lugu ikka. Nimelt koondas Hispaania kuningas Felipe II 
1588. aasta sügisel Hispaaniast ja Portugalist kokku võimsa 
laevastiku (Võitmatu Armaada, hispaania keeles Grande y 
Felicísima Armada), mis saadeti teele eesmärgiga vallutada 
Inglismaa.
 
Armaada koosnes 130 laevast, kus oli 8000 meremeest ja 
18 000 sõdurit. Laevad paigutusid Inglise kanali idaossa 
ootama lisavägesid Hispaania Madalmaadest. Kaasavõetud 
veekoerad viisid käsklusi laevalt laevale. Siis seilas kohale 
Inglise laevastik, lasi suurtükkidest ning saatis vaenlaste 
laevade vahele süütelaevu. Hispaanlaste rühmitused läksid 
segi. Varsti tõusis tugev torm, mis ajas nad Põhjamerele. 
Pääs tagasi kanalisse oleks eeldanud loovimist vastutuult 
ja samas oleksid nad olnud kergeks saagiks inglastele. 
Otsustati sõita ümber Briti saarte ja sedakaudu tagasi koju. 
Iirimaa kohal paisus torm veelgi ja lõpuks uppusid kõik 130 
alust. Veekoerad aga ujusid Iirimaa randadele. Toibunud 
õnnetuse šokist, läksid isased koerad uurima, missuguseid 
pruute oleks kohapeal leida. Niimoodi sündis väidetavalt 
uus tõug – iiri veespanjel. 

BAMSE - KUULUS NORRA LAEVAKOER
Kuulsaks on saanud Norra laevakoer Bamse. Bamse oli 
pikakarvaline bernhardiin ning ta omanik oli vaalapüügilaeva 
Thoroddi kapten Erling Hafto. Laeva kodusadam oli 
Honningsvåg Norra põhjatipus Nordkapis.

Aprillikuus 1940 okupeeris Saksamaa Norra. Okupatsioon 
algas Lõuna-Norrast ning sadamalinnades võtsid sakslased 
endale kõik kasutuskõlblikud alused. Kapten Hafto ei jäänud 
ootama, millal sakslased Nordkapi tulevad. Ta võttis osa 
meeskonnast ja Bamse ning seilas Inglismaale. Sinna tuli 
palju põgenema pääsenud Norra aluseid. Need korrastati 
relvastuse ja tingimuste poolest vastama Inglismaa ja USA 
nõuetele ning moodustati uuesti Norra kuninglik õhuvägi 
ja laevastik. Thoruddist tehti miinijahtija ja see paigutati 
Šotimaale, vaheldumisi Dundee’ ja Montrose’i sadamatesse. 
Lõpuks oli Norra kuninglikus laevastikus Inglismaal 58 
laeva ja 7000 meremeest, sealhulgas üks nendest täitsa 
ametlikult ka Bamse. 

Laevakoer Bamse kuju Montrose’i sadamas Šotimaal.
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Bamse töö oli olla laeva 
maskott ja ta suhtus oma 
ametisse tõsiselt. Õhuhäire 
korral pandi talle teraskiiver 
pähe ning ta võttis koha 
esimeses suurtükitornis ega 
tulnud välja enne, kui anti 
häire lõppsignaal. Vahel 
sai Bamse „linnaloa“ ning 
liikus tänavatel meremehe 
kaelasidemega ja müts 
peas. Loomulikult sai temast 
populaarne kuju nii linlaste 
kui ka Norra meremeeste 
hulgas. Meremeestega ringi 
liikudes õppis koer tundma 
populaarsemaid kõrtse. 
Kui hakkas saabuma aeg 
laevale naasta, käis Bamse 
oma laevasemude juures 
ning tuletas haukudes 
meelde, et peab hakkama 
minema. Bamse suri 1944. aasta juulis seitsmeaastasena 
südameatakki ning maeti sõjaliste auavalduste saatel 
Montrose’i linna jõgiranna liivadüünidesse. Matustel 
oli palju Norra meremehi ja ka linlasi. Mõned koolid 
andsid lastele vaba päeva, et nad saaksid osaleda Bamse 
muldasängitamisel. Bamsel on muidugi mälestussambad 
nii Montrose’is kui ka kodus Norra Honningsvågis.

Nagu kõik legendaarsed kangelased, on ka Bamse jõudnud 
raamatukaante vahele. Ta esineb Evelyn Le Chêne’i raamatus 
„Silent Heroes“ ning Andrew Orri ja Angus Whitsoni 
raamatus „Sea dog Bamse“. Kahjuks pole neid tõlgitud 
eesti keelde. Raamatute kohta võib öelda, et Bamsega on 
juhtunud, nagu legendidele kohane – aja jooksul lisandub 
aina uusi kangelastegusid.

ROTVEILER ALLVEELAEVASÕJAS
Ka USA-s on olnud Bamse-taoline sõjalaeva laevakoer, 
rotveiler Sinbad, kes teenis teises maailmasõjas isamaad 
rannavalvekutris USS Campbell.

1937. aastal tahtis Campbelli meeskonda kuulunud 
meremees kinkida oma tüdruksõbrale kutsika, segaverelise 
rotveileri moodi koera. Millegipärast ei saanud neiu koera 
vastu võtta ja meremees, peitnud koera kotti, viis ta endaga 
Staten Islandil dokis olnud laeva. Öö läks hästi ja koer 
magas rahulikult koi all. Hommikul läks koer aga liikvele 
ning äratas meeskonna kiunudes ja haukudes. Kutsikas oli 
ilus ja seltsiva iseloomuga. Varsti oli ta igaühe sõber ning 
talle anti nimeks Sinbad. 

Sinbad teenis laeva maskotina 11 aastat eriti raskel 
ajal. Oli teine ilmasõda ja Põhja-Atlandil käisid karmid 
allveelaevalahingud. Kaubalaevakonvoide kaitseks Saksa 
allveelaevade vastu kasutati korvette ja kutreid, just seda 
tüüpi aluseid, nagu oli USS Campbell. 1943. aastal pidas 
see 12 tundi järjest jahti kuuele allveelaevale ja uputas 

neist ühe. Sinbad oli kogu aeg kaasas ja meeskond uskus 
tõsimeeli, et Campbell on nii kaua uppumatu, kuni Sinbad 
on tekil. USA sõjalaevadel oli määrus, et kui veepinnale 
tõusnud allveelaeva ei saa teisiti hävitada, siis tuleb see 
uputada rammimise teel. See oli ohtlik võitlusmeetod, sest 
tihti sai kahjustada ka allveelaeva peale sõitev sõjalaev. 
Pärast sellist rammimist vajas ka Campbell remonti ja seda 
hakati dokki pukseerima. Tavaliselt siirdusid meremehed 
sellisel juhul pukseerivasse laeva, aga seekord jäid nad 
kõik kutrisse, sest Sinbad oli seal ja midagi halba ei võinud 
ju juhtuda. 

Peetud lahingu puhul autasustati kõiki meeskonnaliikmeid 
ja ka Sinbad sai oma medali. Tasahilju oli Sinbad harjunud 
küll tulistamisega, aga ega ta ka mingi „koer-Rambo“ polnud. 
Kui suurtükid hakkasid tulistama, pages Sinbad koi alla ning 
kattis kõrvad käppadega. Kui tulistamine lõppes, oli koer 
jälle tekil, tõstmas meeste moraali.

Laevakoer Sinbad USS Campbelli meeskonnaga.

Laevakoer 
Sinbad.
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ROTID MAHA!
Üle-eelmisel sajandil ja veel 20. sajandi algupoolel 
olid rotid laevades tõeline nuhtlus. Suured 
parklaevad ja klipperid tõid Euroopa näljastele 
teravilja Austraaliast. Need lastid meeldisid 
rottidele. Leiutati isegi uus abinõu, rotiplekk. 
Oli nähtud, et kui viljalaev kinnitati sadamakai 
külge, hakkasid rotid mööda kinnitusotsa tekile 
ronima. Plekist lõigati ümmargune tükk, mille 
keskel oli köiele sobiv auk. Sellest hoolimata oli 
trümmides alati neid närilisi – võimalik, et nad 
tulid laeva juba vilja lastimise ajal. Laevadele oli 
vaja rotipüüdjaid koeri. Selleks sobisid väiksed 
terjeritaolised koerad, kes said roti kätte ka 
kitsastest kohtadest.

Olid olemas ka laevakassid, aga koeri peeti 
paremaks. Rotid muutusid rammusat teravilja 
süües suureks ja jõuliseks. Karjana liikudes 
suhtusid nad kassi kui neljajalgsesse magustoitu, 
aga koeri nad siiski pelgasid. 

Eriti sobiv tõug rotijahtijaks oli väike ja kiire 
schipperke. Sõna on sama alamsaksa ja hollandi 
keeles ning tähendab „väikest kiprit“. Schipperke 
töötas ka pikkades ja kitsastes kanalilaevades või 
praamides, hoides praami liikvel. Vanasti liikusid 
praamid Madalmaade ja Prantsusmaa kanalivõrgustikus 
ilma mootorita. Neid tõmbas edasi hobune, kes käis mööda 
kanali ääres olevat rada. Vahel hobune väsis või sai tal 
tööst villand. Sellises olukorras kamandas praami kipper 
schipperke rannale. Koer jooksis hobuse taha ja haukus, mis 
oli hoiatuseks, et varsti näksatakse hobust tagajalast, ja 
jälle läks praam liikvele.

Kanalite ristumiskohtades oli alati kõrts, kus 
praamikiprid said keha kinnitada ja proovida kohalike 
viinamarjaistanduste tooteid. Pikanäpumehed teadsid, et 
laev kõrtsi lautris on kerge saak, sest selle kipper „puhkab“. 
Seetõttu oli taas schipperke’t vaja kui praami valvurit.

KUIDAS LAMBAKOER 
LAEVAHUKUST PÄÄSES? 
Võttes arvesse Eesti kaubalaevastiku suurust purjekate 
ajal, oli laevades kindlasti ka mõni laevakoer. Kahjuks ei ole 
nendest mingeid lugusid jäädvustatud. Seevastu on hästi 
tuntud uuema aja lugu sellest, kuidas Eesti meremehed 
päästsid kolm prantsuse purjetajat ja nende laevakoera 
merehädast. 

Lugu juhtus 18. oktoobril 1978 Vahemerel Alžeeria 
rannikut lähedal, kui Eesti Merelaevanduse kaubalaeva 
Mohni teine tüürimees Ülo Kirt nägi punast hädaraketti. 
Merel oli parajasti tõsine torm. Raketid lasti Prantsuse 
lõbusõidujahilt Lona IV. Selle pardal oli kolm noort 
prantslast – fotograaf Michel Bourdin, restauraator Didier 
Sardet ja laevakapten Michel Lardin – ning laevakoer Dick, 
kes oli kapten Lardini kaheaastane lambakoer. Torm rebis 
päevinäinud purjeka tükkideks ja purjetajad olid uppumas. 

Mohni meeskond manööverdas aluse hädaliste kõrvale. 
See oli tõesti tähelepanuvääriv sooritus, sest Mohni 
ei olnud mingi päästekaater, vaid 77 meetrit pikk ja üle 
1800-tonnine rauakolakas.

Inimesed tõmmati Mohni tekile, aga koer oli meres ja 
suured lained viskasid teda edasi-tagasi. Päästetud 
mehed pidasid looma juba kadunuks. Ülo Kirt arvas, et 
laevakoer on samuti meeskonnaliige ja ta tuleb päästa. 
Ta manitses Mohni kaptenit hoidma laeva paigal ja laskus 
ise tekile, mille üle voolasid suured lained. Kui üks laine 
tõi koera hästi ligidale, haaras Kirt tal ümbert kinni ja 
tõstis ta merest välja. Õnnelikult eluga pääsenud koer elas 
Prantsusmaal veel 14 aastat.

Tänu kolme prantslase ja nende koera uppumis-
surmast päästmisele teavad musketäride lugudestki 
tuntud 5000 elanikuga Belle Isle Mer’i väikesaarel 
nüüd kõik, kus Eesti asub.

Prantsusmaa suursaadik Eestis Frederic Billet 
andis kaubalaeva Mohni kunagistele meremeestele 
Prantsusmaa riikliku merepäästeameti medalid. 
Seejärel  kohtusid päästetud prantslased Tallinna 
Õpetajate Majas nendega, tänu kellele nad elus 
on. Samas esitleti pääsemisest pajatava raamatu 
“Kolmas rass – Pääsemine eestlaste abiga” 
eestikeelset väljaannet.

Lauri Birkan, 15. juuli 2010. Õhtuleht
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Meie näitusekohtunikud 

  Juta Haranen-
„Paljud minuvanused käivad kahe kepiga!”

Oma kohtuniku-CV-sse Juta Haranen sünniaastat kirja ei pane, kartuses, et siis teda ei kutsutaks paljudele näitustele hindama, 
kuhu praegu kutsutakse. „Oleme ausad, paljud minuvanused käivad kahe kepiga!“

Tekst: Elo Malmberg
Fotod: Jane Faizullin, Mark Kazus, Kaire Meristo, erakogu

Kui ajakirja Koer peatoimetaja palub teha intervjuu 
kohtunik Juta Haraneniga tema 75. sünnipäeva puhul, on 
see paras üllatus: tean Haraneni küll ja 75 talle ei pakuks, 
pigem 65! Lisaks nooruslikkusele on proua Juta ka tõeline 
daam. Kohtumisele peenes koogikohvikus saabub ta 
kärtspunaste huulte ja kübaraga. Ka näitustel näeb teda 
ikka sätituna, soengu ja meigiga, jakirevääril siramas Eesti 
Kennelliidu kuldmärk.

Kui ma kümme aastat tagasi olin oma tõuühingu esimees, 
helises ühel päeval telefon. Teisel pool oli minu tõu 
hindamisõigust taotlev Juta, kes küsis, kas mul on mingeid 
materjale samojeedi koerte kohta. Mul ei olnud, aga sain 
ta siiski edasi juhatada inimese juurde, kellel sellised 
materjalid olemas olid. Rohkem pole ma selliseid kõnesid 
saanud üheltki Eesti kohtunikult.

Juta on ka ainus kohtunik, kelle hinnata olen kohtuniku 
vahetuse tõttu viinud paarikuuse vahega sama koera. 

Ootasin siis pisukese muigega, kas kirjeldus tuleb väga 
erinev. Ei tulnud, peaaegu sõna-sõnalt sama kirjeldus 
oli. Mitte nii meeldiva poole pealt meenub, kuidas ühel 
Rakvere näitusel Juta emalik-noomivalt õpetas mind koera 
hambaid õigesti näitama. Erinevalt enamikust kohtunikest, 
kes ise hambad ära vaatavad – saab rutem –, eelistab Juta 
lasta seda teha händleril. Kindlasti laseb ta händleril endal 
koera hambaid näidata kennelköha jm pisikute levimise 
perioodil oktoobrist aprillini.

Jutat iseloomustatakse kui kohtunikku, kes armastab koeri. 
Ammune tuttav ja sõbranna Lilian Pajulaid ütleb, et Jutalt on 
hea vastu võtta ka mitte kõige kõrgemat hinnet, kuna ta leiab 
alati ka hea sõna ja põhjendab oma valikuid. „Ma kunagi ei 
kirjuta, et koeral on selg küürus. Selle asemel võib öelda, et 
ootaksin sirgemat selga,“ ütleb Juta ise. Oma ringis ei taha 
Juta näha mitte väiksematki jõhkrust koerte suhtes. Ka koera 
seisaku jalaga korrigeerimise eest teeb ta märkuse. Ja kui Juta 
juhtub veel nägema, et händler koera ringis näpistab... oi-oi!

Juta Haranen Eesti Kennelliidu 30 aasta 
juubelile pühendatud galaõhtusöögil 
Graniitvillas. Foto: Jane Faizullin
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Kohtunikutöö avas ukse uude maailma
Kohtunikuks läks Juta paarkümmend aastat tagasi õppima 
lihtsalt sellepärast, et äkki saab niimoodi mingitele 
huvitavatele materjalidele ligi. Avanes aga hoopis uus 
ja põnev maailm. „Kohtunikuna tegutsemine on andnud 
mulle võimaluse tutvuda eri tõugudega,“ ütleb ta. Kuna 
ta oli kohtunikuna alustades juba üle viiekümne ja 
iga tõu tundmaõppimine võtab aega, pole ta pürginud 
allrounder’iks, vaid piirdunud hetkel olemasoleva viie 
rühma hindamisõigusega. „Kui võrrelda rongisõiduga, 
siis lõppjaam paistab. Tuleb allesjäänud aega hästi ära 
kasutada. Kui ma õpiks ka need ülejäänud rühmad selgeks, 
ei saavutaks ma nende tundmises enam seda taset, mis 
praeguste rühmadega,“ põhjendab Juta.

Allrounder’i staatuse puudumisest hoolimata saab Juta 
kutseid näitustele rohkem, kui vastu jaksab võtta. „Poole 
rohkem,“ täpsustab ta. „Sel kevadel näiteks oli mul aeg, kui 
neljast nädalavahetusest kolmel olin kohtunikuna ametis.“ 
Oma näitusereise ta sotsiaalmeediakontol ei eksponeeri. 
„Ma olen vana aja inimene, ma ei võta ka kõige suuremat 
ega viimast tükki,“ põhjendab ta. „Kui olen hinnanud, siis 
koeraomanikud muidugi panevad fotosid ja selle vastu 
pole mul midagi. Aga enne kilgata, et ma nüüd sõidan, 
seda ma ei tee.“

Kohtunikukarjääri tipphetkeks loeb Juta 2016. aastal 
Sloveenias toimunud Atiboxil ehk bokserite ülemaailmsel 
erinäitusel hindamist. Eredamalt on meeles veel üks mõne 
aasta tagune hindamine Inglismaal nende CC-taseme 
näitusel, mis võrdub meie rahvusvahelise näitusega. 
Korraldajate sõnul olnud Juta seal esimene kohtunik 
endisest Nõukogude Liidust. Hindas isaseid boksereid, 
keda oli 116.

Kojulennul aja sisustamiseks küsib Juta endale alati 
kataloogi kaasa. „Istun lennujaamas ja vaatan, kes mul 
seal siis olid!“

Juta tunnistab, et eks ta vahel teeb vigu ka. Või ütleme 
siis, et kahtleb oma otsustes. „Hindan ära ja siis vaatan, et 
oleks võinud ikka teise koera panna võitma!“ Vahel on ka 
sellise tasemega näitusi, et kohtunik valib küll parima ja 
vastassoo parima ära, aga foto peale hea meelega nendega 
koos jääda ei tahaks. „Teised ju vaatavad, et issand, mis 
asjad sa võitma panid?! Ütle siis, et kedagi paremat ka 
polnud,“ naerab ta ja meenutab üht näitust, jätame tõu 
siinkohal ütlemata, kus koerad olid nii kitsad, et Juta lubas 
endast koos võitjatega pilti teha ainult profiilist.

Bokseriühingu raudvara
Juta ise kasvatas saksa boksereid kennelis Raftsman. Kuna 
vanus on juba auväärne ja autot ega lube Jutal pole, kasvavad 
tema kennelnimega bokserid viimastel aastal koostöös 
teises peres. Kui sealne perenaine kasvatajakoolituse läbib, 
saab temast kaasomanik. Kodus on Jutal hetkel vaid üks 
lõvikoerake. Viimane tema kodus elanud bokser suri juba 
mitu aastat tagasi.

Koerte kasvatamine pole teadagi ainult lust ja lillepidu. 
Juta meenutab pikalt ka oma koerte terviseprobleeme. 
Kellel ilmnes allergia, kellel mõni teine haigus, kolmas jäi 
mädaemaka tagajärjel viljatuks. Siiski kinnitab ta, et need 
ebaõnnestumised teda põhjalikult rivist välja ei löönud. „Kui 
haigus oli selline, et koer kannatas, siis nutsin küll maoli 
maas. Koertest oli kahju! Aga kui ainult minu kui kasvataja 
ambitsioonid purunesid, siis seda ma väga raskelt üle ei 
elanud.“

Kasvatajana on Juta oma jälje Eesti bokseritesse jätnud 
küll. Lilian Pajulaid meenutab, et kui tema hakkas boksereid 
kasvatama, oli Juta juba kogenud kasvataja, kel tutvusi 
nii Lätis kui ka Soomes. Seega said välispaaritused teoks 
enamasti ikka Juta abil ja tutvuste toel. Juta tõi Inglismaalt 
sisse ka esimese isase, kelle järglased on paljuski Eesti 
tänaste bokserite olemust kujundanud. „Juta on ka 
praegu Eesti Bokseriühingu hindamatu raudvara, kes oma 
sõbraliku olemusega oskab nii mõnedki teravad vaidlused 
pehmendada,“ ütleb Pajulaid.

Tänasel päeval tundub koeranduses palju intriige olevat. 
Juta arvab, et vanasti ehk karjuti rohkem näost näkku ja 
õhk sai puhtamaks. Nüüd ussitatakse vaikselt, aastate viisi 
sotsiaalmeedias. Juta arvab, et inimesel peab elus olema 
rohkem sisu kui ainult koerad. „Kui su elus on midagi veel, 
siis kui midagi koertega seoses viib sind endast välja, siis 
tegeled vahepeal millegi muuga ja rahuned maha. Aga kui 
on ainult koerad ja kennelliit, oled kogu aeg seal sees, ei vii 
miski mõtteid mujale,“ arutleb Juta.

Juta Haranen näituseringis. 
Foto: Mark Kazus

Oma ringis ei taha Juta näha mitte 
väiksematki jõhkrust koerte suhtes. Ka koera 
seisaku jalaga korrigeerimise eest teeb ta 
märkuse. Ja kui Juta juhtub veel nägema, et 
händler koera ringis näpistab... oi-oi!
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Jutal jäi omal ajal TPI (praegune TalTech) 
neljandal kursusel tütre sünni tõttu 
pooleli. Töötanud ta seal õpitud erialal 
pole. Nõukogude ajal oli aastaid juuksur, 
turumajanduse algusaegadel pidas 
kaubamaja kõrval väikest kohvikut. Tal on 
olnud kolm abikaasat ning on lapsed, tütar 
ja poeg. Juta loeb palju, peamiselt reisikirju, 
klassikat ja kriminaalromaane.

Bokserid jooksid ennast 
südamesse
Päritolult on Juta muhulane nagu filmist 
„Siin me oleme“. Maalapse ellu kuulusid ka 
koerad, aga muidugi mitte tõukoerad, vaid 
tavalised murid. Oma nooruslikkuse saladuse 
arvabki Juta peituvat lapsepõlve füüsilises 
tegevuses. Ikka maatööd ja seitsme 
kilomeetri pikkune koolitee. Seda mitte 
mööda mingit tänapäevast kergliiklusteed, 
vaid nii, et talvel tegi isa lumme jalajäljed 
ette.

Kui Juta Tallinna tuli, sattus ta vaatama 
koertenäitusi, mida tollal korraldati vanal 
Kadrioru staadionil mere ääres. Tollal algasid 
näitused osalevate koerte rongkäiguga. 
Koertel olid ees „põlled“, kuhu olid 
kinnitatud võidetud medalid. Uhke vaatepilt, 
mis pani Juta mõtlema ka endale tõukoera 
võtmisele. Veel toimusid näituse raames 

1985. aastal poja pulmas tantsimas. 
Juta Haraneni erakogu.

koerte sportlikud mängud, kus eri tõugu 
koerad jooksid võidu. Seal Jutale bokserid 
silma jäidki.

Toonased bokserid olid Juta hinnangul palju 
teravama iseloomuga – kui varrukakatset 
tehti, siis oli probleem, et koer lahti laseks. 
Näituseringis kõik kohtunikud kõiki koeri 
katsuda ei saanudki. „Ega mina praegu ka 
kõikidele tõugudele kättpidi suhu ei roni – 
kesk-aasialased, kaukaasia lambakoerad,“ 
toob Juta näiteks. Kõige ilusamad olid 
bokserid Juta arvates aastatel 1995–2005. 
„Seda ei arva mina üksi, vaid paljud 
tõuspetsialistid maailmas,“ täpsustab ta. 

Tagantjärele saab välja tuua ka teiste 
tõugude taseme kõrgaegu. Näiteks peab 
Juta end lisaks bokseritele veel ka tiibeti 
mastifite üle keskmise kohtunikuks. Sel ajal, 
kui Juta kohtunikuna alustas, oli Eestis palju 
väga ilusaid tiibetlasi. Tema silmapõhja on 
salvestunud meie tollaste ilusate koerte 
kujutised ja kohtunikuna saab neid mälestusi 
võrrelda hinnatavate koertega.

Peale bokserite on Juta Eestisse toonud ka 
teisi tõuge, näiteks esimese westie – west 
highlandi terjeri – ja väga ilusa šoti terjeri.

Juta hindamas Eesti Võitja 2015 
näitusel tiibeti mastifeid. 

Foto: Kaire Meristo 
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PetCity
loomakliinkus

TALLINN
PetCity Rannamõisa loomakliinik
E-P 10.00-20.00. 
Rannamõisa tee 8, Tallinn. 
+372 515 3112
rannamoisa@petcitykliinik.ee

PetCity Tähesaju loomakliinik
N 10.00-20.00.
E, T, K, R, L 10:00-18:00. 
Mustakivi tee 17, Tallinn.
+372 5305 5622
tahesaju@petcitykliinik.ee

PetCity Ülemiste loomakliinik
E-R 10.00-18.00. 
Suur Sõjamäe 4, Tallinn
+372 513 6990 
ulemiste@petcitykliinik.ee

PetCity lemmikute 
24h kiirabi
E-P 24h. 
Rannamõisa tee 8, Tallinn.
+372 15222

TARTU 
PetCity Lõunakeskuse loomakliinik
E-P 9.00-19.00. Ringtee 73, Tartu. 
+372 5303 5388 
lounakeskus@petcitykliinik.ee

PetCity Eedeni loomakliinik
E-P 10.00-20.00. Kalda tee 1c, Tartu.
+372 521 3557
eeden@petcitykliinik.ee

PÄRNU
PetCity Pärnu loomakliinik
E-P 10:00 - 20:00
Aida 7, Pärnu
+372 440 1006
parnu@petcitykliinik.ee 

NARVA
PetCity Astri loomakliinik
10:00 - 18:00
Tallinna mnt 41, Narva.
+372 5344 0485
narva@petcitykliinik.ee

RAKVERE
PetCity Põhjakeskuse loomakliinik
10:00 - 18:00
Haljala tee 4, Rakvere
+372 524 1485
rakvere@petcitykliinik.ee 

on professionaalne meeskond ja 
moodne aparatuur, mis võimaldab 
pakkuda kõrgtasemel raviteenust!

Helista ja broneeri aeg kohe! » www.petcity.ee/kliinikud
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Marta Miil: 
usaldan oma 
koera täielikult
Küsis: Margareta Telliskivi
Fotod: Marc Gaub, Meiri Soon, Marta Miili erakogu

Agility MM-ist Turus on nüüd möödunud mõni kuu. Tõite 
Jay’ga (shetlandi lambakoer Sweet Cake from Sielos Draugas) 
koju individuaalse hõbemedali. Palju õnne veel kord! Kas 
sa kirjeldaksid, mis tunded olid medali puhul Turus ja mis 
tunded on nüüd?
Kui kõrvaltvaatajana näed, et eestlased on poodiumil, siis 
on uhke tunne vaadata. Ise poodiumil seistes ei tunne sama, 
isegi eelmise aasta meeskondlik kuld pole vist päriselt kohale 
jõudnud. Ma näen, kui uhked on meie trennikaaslased ja sõbrad 
meie üle, aga ma ise ei taju seda nii, nagu nemad.

Kas MM-ile minnes oli selline tunne, et võiks medal tulla?
Individuaalse medali suhtes tegelikult mitte. Teadsin, et 
meil on väga tugev minide tiim, meil on juba aastaid väga 
hästi läinud. Kahjuks sel aastal tiimiga nii hästi ei läinud. 
Individuaalse medali suhtes arvasin, et Jay ei ole enam nii 
kiire, noori ülikiireid koeri tuleb järjest peale. Aastal 2016, kui 
Jay esimest korda MM-il võistles, oli ta üks kiiremaid koeri, 
esiviisiku hulgas. Praegu on koer tark ja tubli, me oleme 
stabiilsed, aga kiirusega me enam kõige kiiremaid ei võida. Sel 
aastal juhtus nii, et inimeste närvid vedasid alt ja hüpperaja 
12. kohalt tõusime pärast agility-rada 2. kohale.

Kas tead peast, palju te kuldmedalivõitjaile Tobias Wüstile ja 
shetlandi lambakoerale Dörtele kaotasite?
Kahe raja koondarvestuses 5,7 sekundit. Neid võita poleks 
olnud reaalne.

Samas kaotas 3. kohale tulnud prantslane Julien Orand 
shetlandi lambakoera Maybega omakorda teile ligi 2 sekundit.
Nii oli. Kolmas koht muidugi tõusis hüpperaja 17. kohalt lõpuks 
koondarvestuses pronksile. Rada ei olnud keeruline, aga 
inimeste närvid mängivad. Hüpperaja järel olime 12. kohal ja 
agility-rada joostakse pöördjärjestuses. Arvasin, et üheteist 
pärast meid startiva koera hulgas saavad umbes pooled kas 
vea või diskvalifitseerimise, aga ma ei arvanud, et kõik need 
kümme koera minu ja Tobiase vahel eksivad.

Esimesel, hüpperajal, startisite võistlejatest esimesena. Oli see 
pigem halb või hea?
Kuidas võtta. Kui ma stardijärjekorra nädal enne MM-i kätte sain, 

Marta Miil – 
Agility MM 2019 

individuaalne 
hõbemedal 
miniklassis.

Foto: 
Marc Gaub

Metsas käik. Foto: Meiri Soon
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nägin, et stardime varahommikul esimestena. Esimene 
mõte oli, et Jay ei küta ennast piisavalt üles. Ta haugub, 
läheb põlema ja „käima“, vaadates teisi koeri. Loomulikult 
jookseb ta ka muidu kiiresti ja hästi, aga ta oleks võib-olla 
võinud veel kiirem olla. Püüdsin endast anda nii palju, kui 
sain, et koera üles kütta. Lõppkokkuvõttes polnud vahet, kui 
oleksime startinud viimasena, midagi oleks võinud vahepeal 
juhtuda. Võib-olla oleks võinud pool sekundit kiirem olla. 
Minu enda kui händleri jaoks pole vahet, võistlusnärvi kui 
sellist mul ei teki. Ma tean, mida ma teen, usaldan oma 
koera täielikult. 

Kuidas selleaastaste kohtunike Toshiyuki Oba ja Sari Mikkilä 
rajad tundusid?
Mulle meeldivad kõik rajad. On küll selliseid, mida õppides 
rohkem hädaldan, aga samas mulle meeldivad rajad, mis 
pakuvad proovikivisid. Maksiklassis oli kriitikat Jaapani 
kohtuniku Toshiyuki Oba kohta, sest iga teine hüpe tuli 
hüpata tõkke tagant, aga minides polnud see probleemiks. 
Liikuvad, mõnusad rajad. Minide individuaalsel hüpperajal 
ehk tundsin, et mul ei ole seal vaja väga tarka koera, seal 
jõudis vajaduse korral igale poole koera aitama. Sellepärast 
tulidki hüpperajal esikohtadele kiireimad koerad, kellest 
osa agility-rajal ebaõnnestusid. Kuna esimese startijana 
ei saanud ma ehk koerast maksimaalset kiirust kätte, siis 
tunduski, et lihtne rada, teised võidavad. Muidu rajad mulle 
meeldisid. Minide radadel ei olnud ohtlikke kohti. Rajad 
liiguvad üldiselt suunas, mis mulle meeldib – händler peab 
samuti väga kiiresti liikuma. Agility on sprindiala. Või siis 
peab olema väga-väga tark koer. Kui on tark koer, kelle võid 
lasta endast kaugemale ise tööd tegema, siis võidad igal 
juhul ajas, inimene ei jõua koeraga võidu joosta. Kui on koer, 
kes pole nii iseseisev, kes on käe otsas kinni, siis ta jookseb 
nii kiiresti, kui händler suudab joosta. 

On näha, et sina oled alati oma koera peale kindel.
Pole kedagi maailmas, keda ma usaldan sama palju kui Jay’d. 
Ma tean, mida ta mõtleb. Jah, loomulikult pean teda rajal 
aitama, aga ma ei kahtle Jay’s kunagi. Vahel, kui ta mul süles 
olles teiste koerte peale haugub, siis mul on tunne, et koer 
jookseb sealt kohe välja ja sülle jääb mulle üks karvahunnik. 
Tundub, et ta kohe plahvatab. Aga ta suudab alati oma ajud 
kokku korjata ja teha seda, mida ta oskab, mida me koos 
teeme. Ta on uskumatu tegelane.

Kui Jay oli kutsikas, kas said temast kohe aru? Ta on sul 
esimene päris sportkoer, kuigi oma esimese koera Amorega 
harrastasid samuti agility’t. 
Amorega jõudsime A3, aga tema tegi seda minu pärast: 
„Noh, hea küll.“ Jay’st nägin kohe, et sain koera, kes tahab 
minuga asju teha kiiresti, õigesti ja palju. Alates hetkest, 
kui ma kutsika koju tõin, olen teda ise treeninud. Olen 
grupitreeningutes temaga jooksnud, aga treenerit kui sellist 
meil pole olnud alates 2015. aastast. Ise katsetan, kui teen 
valesti, siis ise ka parandan oma vead. Tänu sellele olen 
seal, kus ma tänaseks olen. Alustasin Pärnu Agility Klubis ja 
seal sain hea koeratunnetuse, sest mul oli võimalik paljude 
eri koertega joosta ja võistelda. Kogusin kogemust. Suured, 
väikesed, terjerid, lambakoerad – agility olemus ja koer, 
põhimõtteliselt on kõik seesama.

Sul on nüüd ka noor bordercollie Dex. Kas mini- ja maksikoera 
juhtimises on suur vahe?
Kindlasti. Mina saan praegu oma maksikoera juhtida 
sarnaselt Jay’ga. Minikoer võidab ajas pööretel, aga 
maksikoer sirgetel kiirenduses. Tegelikult olen ma 
maksikoera-inimene, kuna ma alustasin maksikoer Amorega 
ja jooksin ka teiste maksikoertega. Samas on minikoera 
teravus ja see säde, mis Jay’l sees on, väga eriline. Mulle 
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Marta Miil – agility MM 2019 Soomes. Foto: Marc Gaub
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meeldib, kui koerad taluvad, kui ma ütlen neile, et miski läks 
valesti. Seda saab kutsikast peale treenida. On pehmemaid 
koeri, aga põhimõtteliselt peab olema pilt koera jaoks must-
valge: see on õige, see on väga õige, väga tubli, ei, me nii 
ei tee, proovime nüüd uuesti. Enamik koeri talub tohutul 
hulgal kordusi, aga Jay võtab seda kuidagi eriti lõbusalt: „Ah, 
läks kümme korda valesti, läheb üheteistkümnes kord ka, 
mis siis.“ Ta ei lase ennast segada, proovib ikka samamoodi 
nagu esimesel korral. Dex mõtleb rohkem, aga kumbki ei võta 
parandamist südamesse.

Treenid oma koeri ise ja oled olnud kriitiline grupitreeningute 
massilähenemise suhtes. 
Kui tahad midagi saavutada, pead kas treenima ise või 
leidma treeneri, kellel on meeletult aega sinu jaoks. Enamasti 
käiakse grupitreeningutes ja see pole lihtsalt võimalik, et 
treeneril on igaühe jaoks piisavalt aega. Ka mina alustasin 
grupis, aga selleks ajaks, kui ma Jay võtsin, olin juba viis 
aastat treeninud, teadsin juba midagi agility’st ja hakkasin 
ise katsetama. Otsisin infot internetist, olid eeskujud, 
vaatasin videoid. Tahtsin viia koera sellisesse staadiumisse, 
et suudan ta rajal ükskõik kust läbi juhtida. 

Osas agility koolkondades rõhutatakse, et koera juhtimiseks 
piisab kehakeelest. Sina pead oluliseks ka häälkäsklusi?
Mulle meeldib mõtlev koer ja õpetan koera väikesest peale 
mõtlema. Ta õpib trikkide kaudu käsklusi, aga samas ta õpib 
ka, et proovi, katseta, julge eksida. Eksimine pole mitte 
ainult inimlik, vaid ka koeralik. Kuigi ma Jay’ga jõuan igale 
poole jooksma ja näitama, pean häälkäsklusi heaks. Kui pole 
häälkäsklusi, siis koer jookseb sama kiiresti nagu händler, 
sa ei saa koera väga kaugele saata. Mingites olukordades 
kaotad aega. 

Kas agility on kõikide tõugude sport? Ka Eestis on nüüd 
võimalik võistelda viies suurusklassis, nii et põhimõtteliselt 
on iga koeraga võimalik agility’t harrastada.
Harrastusspordina võib peaaegu kõikide tõugudega 
treenida. Kui on terve, uuritud koer, võid treenida. Koeral ei 
tohi olla nähtavaid vigastusi, ta peab olema vormis. Paksu 
koeraga on ohtlik agility’t teha, samuti alakaalus koeraga, 
sest mille pealt see kondine koer jookseb? Ka giganttõud 
lihtsalt ei mahu osasse takistustesse. Samas pole vaja ka 
harrastada koeraga, kes seda ei taha. Võib-olla ta tahab 
teha midagi muud, näiteks sinuga metsas joosta või sind 
suuskadel vedada. 

Oled sa ise teiste alade peale mõelnud?
Minu suurim armastus koeratõugude seas on saksa 
lambakoer. Kunagi tahan endale kindlasti isast musta saksa 
lambakoera. Võib-olla mitte tipptasemel sportkoeraks, vaid 
pigem kodu- ja valvekoeraks. Siis võiks hobi korras katsetada 
kuulekust, IPO-t. Seda tahaksin küll proovida.
Bordercollie Dexiga olen natuke katsetanud canicross’i. 

Millega oma koeri vormis hoiad?
Jay’ga, kellega käin suurvõistlustel, ma peaaegu agility’t 
ei treeni. Suvise European Openi (Euroopa lahtised agility 
meistrivõistlused 2019, Arnhem, Holland) ja sügisese MM-i 
vahel polnud meil üldse agility-treeninguid. Kordasime üle 
vaid kiige ja slaalomisse sisenemised. See oli kõik. Tänaseks 
leian, et pole mõtet üle treenida, säde kaob ära. Meie 
MM-i kvalifikatsioonisüsteem on selline, et pead kogu aeg 
võistlema ja punkte koguma. Koerad saavad sealt piisava 
agility-koormuse. Jay on juba tark, ta teab kõike, meil on 
vaja lihtsalt minna, joosta, anda endast parim. Seega ei 
näe põhjust pidevalt kaks korda nädalas treenida. Puhkus 
on samuti oluline, ma leian teisi viise, kuidas koera vormis 
hoida ja ajutegevust pakkuda – trikid, metsas jalutamised, 
jooksmised. Jay saab Dexi taga ajades teha mõnusaid 
kiirendusharjutusi. Samuti teeme fitnessi.

Õpid praegu Tartus. Kuidas agility ja õpingute sidumine 
sujub?
Olen perfektsionist. On hetki, kus tunnen, et ei saa piisavalt 
koolile või agility’le keskenduda. Sellistel hetkedel olen 
natuke rahulolematu. Agility on väga oluline osa mu elust 
ja sellele kulub palju aega.

Kui keegi, kes alles tahaks tulla agility juurde, saab sinu 
edust innustust, mida sa talle soovitaksid?
Kui tal on koer, siis tuleks selle koeraga trenni minna, 
vaadata, mis saab. Tuleb natuke kogemusi koguda, enne 
kui mõelda, et võtaks nüüd päris agility-koera. Kui tal ei 
ole koera, siis ehk saab kellegi teise koeraga proovida, kas 
meeldib. Mulle tundub, et harilikult esimesest koerast ei 
tule päris tippkoera, kuigi on ka vastupidiseid juhuseid. 
Esimese koeraga teed rohkem vigu, saad kogemuse, mis 
on agility, kuidas treenimine käib, milline näeb välja elu 
sport- või töökoeraga. Peamine soovitus – käia võistlustel, 
korjata kogemusi, katsetada.

Eesti agility 
meistrivõistlused 2019.
Marta Miili erakogu
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Nutrolini oomegaõlid
Kalaõli kutsikatele,

seenior- ja sportkoertele

Sipelga tn 2, Tallinn
WWW.koertekeskus.ee
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FCI rahvusvaheline 
teenistuskoerte töökatsete 
(IGP) MM 2019
Tekst: Merlin Kanter
Fotod: Maatwerk Fotografie, Glenn De Bie, Ste¶ Loidl, 
Merlin Kanter, Guntars Birznieks

11.–15. septembril toimusid FCI IGP maailmameistrivõistlused 
Schwechatis Austrias. Eestit esindas Glenn De Bie 
koeraga Luna Tale Link. Individuaalarvestuses võitis 
maailmameistritiitli Itaalia võistleja Gianpaolo Danzi saksa 
lambakoeraga Gibson Mysic Megane. Meeskondliku võidu 
võttis Saksamaa.

13.–14. juulil toimunud IGP Eesti meistrivõistluste 
tulemuste alusel kvalifitseerusid Eestit FCI IGP 
maailmameistrivõistlustel esindama viis võistluspaari, kuid 
ainult Glenn De Bie otsustas MM-ile välja minna.   

Kes on Glenn ja Link?
Glenn on üle 20-aastase kogemusega koerasportlane 
Belgiast. Pühendunud koeraharrastajate järeltulijana on 
koerad ja koerasport alati tema ellu kuulunud, varem 
saksa lambakoerad, nüüd bordercollie ja malinois. Eestisse 
asus Glenn elama 2018. aastal, kui tema südame oli 
võitnud üks eesti neiu, keda ta kohtas 2017. aasta FCI IPO 
maailmameistrivõistlustel Rheines Saksamaal.

Link on seitsme ja poole aastane bordercollie Belgiast. Ta 
on teinud oma elu jooksul 19 starti IPO/IGP-3-s, millest 15 
on olnud positiivse tulemusega, keskmise punktisummaga 
258 punkti. Ta on esimene ja seni ainus bordercollie, kes 
on osalenud FCI IPO ja IGP maailmameistrivõistlustel. 2017. 
aastal saavutasid Glenn ja Link FCI IPO MM-il punktidega 92-
83-78, kokku 253, 100. koha.

Võistlus
Hindavateks kohtunikeks olid A-osas ( jälg) Ferenc Szuster 
(Ungari), B-osas (kuulekus) Miran Mars (Sloveenia), C-osas 
(kaitse) Jens Fischbach (Saksamaa).

Peakohtunikuks (B-/C-osa) oli Igor Lengvarsky (Slovakkia) 
ja jäljekoordinaatoriks Richard Strauß (Saksamaa). 
Varrukameestena töötasid Michael Bertignol, Christian 
Singer, Thomas Wöginger ja Jiří Bravenec.

Maailmameistrivõistlusele registreerus (koos 
varuvõistlejatega) 166 võistluspaari 39 riigist (Austria, 
Belgia, Brasiilia, Bulgaaria, Eesti, Hiina, Hispaania, Holland, 
Horvaatia, Iisrael, Itaalia, Jaapan, Kanada, Kreeka, Leedu, 
Luksemburg, Lõuna-Korea, Läti, Malaisia, Norra, Poola, 
Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, 
Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Šveits, Taani, Tai, Taiwan, 
Tšehhi, Ukraina, Ungari, USA, Valgevene, Venemaa.

Koeratõugudest olid esindatud ennekõike belgia 
lambakoerad malinois’d (102 koera, 61%) ja saksa 
lambakoerad (49, 30%). Muid tõuge oli kokku 15 (9%): 
suuršnautsereid 3, dobermanne 3, hollandi lambakoeri 2, 
beauceron’e 2, rotveilereid 2, boksereid 1, belgia lambakoeri 
tervueren’e 1 ja bordercollie’sid 1. Koerajuhtidest 108 (65%) 
olid mehed ja 58 (35%) naised. Koertest 121 (73%) olid isased 
ja 45 (27%) emased. Osalevate koerte keskmine vanus oli 5 
aastat. Koerte vanuseline jaotus oli järgmine: 3-aastaseid 
15 (9%), 4-aastaseid 44 (27%), 5-aastaseid 46 (28%), 
6-aastaseid 29 (17%), 7-aastaseid 23 (14%), 8-aastaseid 
6 (4%), 9-aastaseid 2 (1%). Võistluste vanim osaleja oli 
10-aastane saksa lambakoer Jaapanist.

Korraldus
Võistlus toimus 17 000 elanikuga väikelinnas Viini külje all. 
See oli pärast 1999. ja 2009. aastat Austrial kolmas kord 
FCI MM-i võõrustada. Seda oli ka tunda – võistlus oli hästi 
korraldatud ja pea kõigele oli mõeldud.
 
Igale võistkonnale oli staadioni lähiümbruses määratud 
treeninguteks oma klubi. Eestile määratud klubis küll IGP-

Kaitsesooritus.
Foto: Maatwerk Fotografie

Võistluspaar Glenn De Bie koeraga Luna Tale Link.
Foto: Merlin Kanter 
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varustust (tõkked, varjed) polnud, kuid kui oleksime seda 
ilmtingimata vajanud, oleksime elukogenult ise kaasa 
võtnud. Jäljetreeninguks tuli minna endale sobival ajal 
kogunemiskohta, kust jooksvalt põldudele juhatati. 

Üllatavalt hästi püsiti staadionisooritustega etteantud 
ajakavas. Staadionil näidati suurel ekraanil otseülekannet 
jäljesooritustest, mida oli võimalik ka veebist jälgida.

Esimest korda töötas MM-il kaks varrukameeste paari, mis 
vahetus iga kuuese sooritajate grupi järel: 1. paar (Michael 
Bertignol ja Christian Singer), 2. paar (Thomas Wöginger ja Jiří  
Bravenec). Mitte ainult kaitseplats polnud peegelpildis, vaid 
lühikesel maal töötavad varrukamehed olid vasakukäelised, 
st parema käe varrukaga. Austria seadustest ja kohalike 
meelestatusest lähtuvalt olid kaitsesooritustel nuudilöögid 
ja treeningutel piitsa, oga- ja elektririhma kasutamine 
keelatud ning metallketid tuli fikseerida selliselt, et neid ei 
saaks poovas asendis kasutada.
 

Tulemused
Kokkuvõttes osales aastal 2019 FCI IGP 
maailmameistrivõistlustel 141 võistluspaari 38 riigist. 
Norra võistlejal keelati osalemine Norras vallandunud 
haiguspuhangu tõttu.

Hinded jagunesid järgmiselt: võrratu 0 (0%), väga hea 14 
(10%), hea 65 (46%), rahuldav 6 (4%); mitterahuldav 40 
(28%), diskvalifitseeritud 16 (11%). Individuaalarvestuses 
võitis üllatuslikult punktidega (100-91-94=285) 
maailmameistritiitli Itaalia varuvõistleja Gianpaolo Danzi 
kohe viieaastaseks saava isase saksa lambakoeraga Gibson 
Mysic Megane, kellel ainsana õnnestus 100 punkti vääriline 
sooritus ( jäljel). Meeskondliku võidu võttis 839 punktiga 
ootuspäraselt Saksamaa, kelle parimad esindajad võitsid 
individuaalarvestuses 2., 3. ja 4. koha ning tegid võistluste 
parimad kuulekuse ja kaitse sooritused.

Meie kogemus
Tallinnast Schwechatisse on 1655 km, mille läbisime kahe 
päevaga, ööbimisega Poolas. Kohale jõudsime pühapäeva 
õhtul. Vaatasime üle staadioni, registreerusime võistlusele 
ja seadsime ennast poole tunni tee kaugusel staadionist 
imearmsas külalistemajas sisse. 

Esmaspäev algas veterinaarkontrolliga. Kontrolliti 
kiipi, vaktsineerimisi, kuulati südant ja jälgiti liikumist. 
Inimsõbraliku Lingiga silitati, patsutati ja kallistati ka. 
Ühesõnaga, see sai ladusalt ja lustiliselt läbitud. Järgmiseks 
oli platsiproov. Täpselt viie minutiga sai staadionil ära 
proovitud hantli toomine üle meetrise tõkke, edasisaatmine 
ja varjete ristlemine. Ka see sujus ladusalt. Pealelõunal 
läksime meile ettenähtud treeningklubisse ja trenni said 
ka meie kahepäevasest autos istumisest plahvatuslikuks 
muutunud noorkoerad. 

Teisipäeva hommikul tegime jäljetrenni. Treeningpõldudele 
minekuks tuli täistunnil kogunemiskohta minna ja sealt 
juhatas saateauto põllule. Anti valida, kas treenida 
privaatselt või jagada põldu koos teiste meeskondadega. 

Me saime rootslastega kenasti põllu jagatud. Pühapäeva 
öösel vastu esmaspäeva oli olnud äikesetorm ja sadas palju 
vihma. Põllud olid veel niisked ja pehmed. Tuul oli tugev. Uus 
asi, millega harjuda tuli, oli viinamarjaistanduses lindude 
peletamiseks valjuhääldist lastavad ralliauto, ilutulestiku, 
koerte haukumise ja lindude hädakisa helid. Lõunal olid 
0-koerte sooritused ja kaptenite koosolek, kus tõmbasin 
Eesti loosivõtmise järjekorranumbriks 36. Õhtupoolikul 
toimus väga hästi koordineeritud avatseremoonia ning 
õhtul stardinumbrite loos. Glenn tõmbas endale numbri 105, 
mis tähendas: kolmapäeval 16.30 A-osa ( jälg), reedel 10.50 
C-osa (kaitse), pühapäeval 11.30 B-osa (kuulekus).

Kolmapäeval oli 25 kraadi, päike lõõmas, puhus kerge 
tuuleke. Veetsime mõne tunni staadionil ja siis suundusime 
jäljekogunemisele. Meie grupile olid jäänud päeva viimased 
kolm jälge. Loosivõtmise järel juhendas üks inimene grupi 
1. (Glenn) ja 2. (Krista Saari) võistleja endale järgnema. 
Jõudsime ristmikuni, kus 2. võistlejal paluti ootama jääda, 
ning sealt sõitsime edasi põlluvaheteele. Kohal olnud 
korraldustiimi mehed vilistasid meid autodega tagurdama. 
Naasime ristmikule. Kästi Link välja võtta. Meid juhendanud 
isik vestles kohapeal olnutega saksa keeles. Glennile jäi 
kõrvu, et midagi läks ühe jäljega valesti (keegi käis üle) ja 
et jäljed lükkuvad ühe võrra edasi. Võeti meid jalgsi sappa 
ja asusime teele, samas kui meid saatev isik tegi selgituste 
saamiseks telefonikõne. Pärast paarisadat meetrit kõndimist 
tuli info, et peame tagasi pöörduma ja minema siiski jalgsi 
mööda seda teed, kuhu autodega esialgu suundunud olime. 
Kokku vantsisime seal pool kilomeetrit edasi-tagasi-edasi. 
Grupi 1. jälje alguseks oli märgitud 16.30, Glenn jõudis oma 
jälje alguse juurde 16.51. Link asus jälge ajama. Esimesel 
sirgel läks jäljelt tugevalt maha, kuid töötas hoolikalt ja 

Parim bordercollie Luna Tale Link.
Foto: Glenn De Bie
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leidis iseseisvalt jälje (–3p), kolmes nurgas ja kahel esemel 
kaotas kokku veel 3 punkti. Juba teise nurga eel oli näha 
värskeid hobusekabjajälgi, mis kulgesid kolmanda sirge 
kõrval. Neljanda sirge keskel keeras Link otsustavalt jäljelt 
maha. Kokku 54 punkti. Grupi 2. võistleja juhendati ajama 
jälge, mille suunas meid esialgu juhendati. Kuidagi kahtlane 
tunne jäi sisse kripeldama. Seda enam, et jälg on alati olnud 
Linki tugevaim ala, keskmise punktisummaga 93,5, kus ta 
pole kunagi läbi kukkunud (v.a EMV 2018, mil jäljepõld oli 
keemiliselt töödeldud ja see oli tema ülitundlikule ninale 
liig). Kas tõesti taheti pika päevaga ühele poole saada 
ja säästa end ühe lisajälje vaevast? Niikuinii liitus meie 
kolmikuga uue jäljevõimaluse välja nõudnud Taani võistleja, 
kellega tuli „ületunde teha“. Aga seekord läks nii. 

Neljapäeval saime tänu uuele kohalikule tutvusele teha 
oma koertele kuulekuse- ja kaitsetrenni ühes hästi 
varustatud IPO-klubis. Ülejäänud päeva veetsime staadionil 
teiste sooritusi vaadates. Reedel oli kaitsesooritus. Kahjuks 
polnud Link õiges kaitsemeeleolus, mistõttu põrus kolme 
haardega. Kokku 60 punkti. Ei jäänud muud üle, kui lähtuda 
hüüdlausest „If you fail, go home and train!“, seega ostsime 
kokku suure koguse õpilaste tellitud trennitarvikuid. 
Laupäeva veetsime staadionil sooritusi vaadates. Õhtul 
oli pidu, mis oli üle ootuste lõbus. Pühapäeval oli esmalt 
kuulekuse sooritus täismajale. See läks suuremate 
viperusteta, pisipuudustega 85 punkti. Lõpp hea, kõik hea! 
Siis toimus autasustamine ja lõputseremoonia. 

Positiivset tulemust (54-85-60, 199 p, MR) küll ei saanud, 
aga võitsime parima bordercollie tiitli! 

Võistluste koduleht: 
https://www.fci-ipowm2019.at/en/fciipowc2019/
Võistluste Facebooki leht: 
https://www.facebook.com/fciipo2019/

Täname väga kõiki kaasaelajaid ning moraalseid ja 
materiaalseid toetajaid!

Kuulekuse sooritus.
Foto: Ste¶ Loidl

Eesti võistkond.
Foto: Guntars Birznieks
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Ülevaade Eesti võistkondade tulemustest 
2019. aasta FCI agility maailmameistrivõistlustel

Tekst: Kairi Raamat, meeskonna kapten
Fotod: Anastassia Tamm

30

Agility maailmameistrivõistlused toimusid 19.–22. septembril Turus 
Soomes. Eestit esindasid võistlustel täismeeskonnad ehk neli 
võistluspaari igas suurusklassis.

Eesti meeskonnad: 
Miniklassis individuaalses ja meeskondlikus arvestuses Marta Miil ja 
shetlandi lambakoer Jay, Keida Raamat ja shetlandi lambakoer My, Triine 
Piirsalu ja kääbuspinšer Roxy. Ainult meeskondlikus arvestuses Ede 
Brand ja shetlandi lambakoer Chika. Minimeeskonna varuvõistluspaar 
oli Jelena Marzaljuk ja Parson Russelli terjer Freya.

Midiklassis individuaalses ja meeskondlikus arvestuses Natali 
Happonen ja Parson Russelli terjer Essie, Kaisa Tsäro kahe shetlandi 
lambakoera Lizzi ja Ziraga. Ainult meeskondlikus arvestuses Külliki Vain 
ja mudi Nera. Midimeeskonna varuvõistluspaar oli Kristina Lukašejeva 
ja shetlandi lambakoer Džoker.

Maksiklassis individuaalses ja meeskondlikus arvestuses Saara Vällik 
ja bordercollie Edha, Marje Piiroja ja belgia lambakoer malinois Dints, 
Marge Mitt ja bordercollie Fay. Ainult meeskondlikus arvestuses 
Reet Volt ja belgia lambakoer malinois Riin. Maksimeeskonna 
varuvõistluspaar oli Stefi Praakli ja Parson Russelli terjer Essie. 
Meeskonna kapteniks oli Kairi Raamat ja abikapteniks Stefi Praakli. 

Tänavu oli eestlaste parimaks tulemuseks Marta Miili ja shetlandi 
lambakoera Jay miniklassi individuaalne hõbemedal. Samas klassis 
saavutasid 6. koha Keida Raamat ja shetlandi lambakoer My. 

Midiklassis oli individuaalses arvestuses eestlastest parim 4. 
koha saavutanud Kaisa Tsäro shetlandi lambakoeraga Lizzi. Natali 
Happonen ja bordercollie Essie tulid 16. kohale ja Kaisa Tsäro shetlandi 
lambakoeraga Zira 19. kohale. 
Maksiklassis oli eestlastest parim 19. koha (osales 134 võistlejat) 
saavutanud Marje Piiroja ja belgia lambakoer malinois Dints. 
Meeskondlikus arvestuses saavutas Eesti makside meeskond 
suurepärase 6. koha ja minide meeskond 13. koha. Midide meeskond 
kahjuks ei saanud ilma diskvalifikatsioonita tulemust.

Eesti võistkond agility 
MM-il 2019 Turus.

Individuaalne 4. koht midiklassis, 
Kaisa Tsäro ja Lizzi (Elbar’s Black Joconde).

Individuaalne 6. koht miniklassis, 
Keida Raamat ja My (Flyland Wildly Vital).
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Märkmed FCI agility-komisjoni 
istungilt 23.09.2019
Tekst: Piret Reinsalu 
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2020. aasta maailmameistrivõistlused Tallinnas
Kõige esimese päevakorrapunktina tutvustati 2020. 
aastal Tallinnas toimuvate maailmameistrivõistluste 
ettevalmistusi. Kõik delegaadid said esitluses näidatud 
info kaasa ka mälupulgal. Järgmisena valiti FCI poolt 
määratav kohtunik, kelleks sai ülekaalukalt Jan Egil Eide 
Norrast. 

Kohe kerkis küsimus hindavate kohtunike arvu kohta 
– nimelt olid soomlased ootamatult laiendanud rajal 
oleva teise kohtuniku hindamispädevust ja suurendanud 
kohtunike arvu. Kui seni oli agility-rajal oleva teise 
kohtuniku ülesanne hinnata vaid konkreetselt 
pealeminekukontakte ja seda kohtunikku nimetatigi 
kontaktikohtunikuks, siis toimunud võistlustel täitis 
teine kohtunik sisuliselt teise, abistava silmapaari rolli, 
lisaks oli kontaktide hindamine jagatud. Seega nimetati 
teist kohtunikku mitte enam kontaktikohtunikuks, vaid 
abikohtunikuks ning arusaadavalt oli sellises mahus 
tööülesannete täitmiseks vaja neid rohkem kui üks. 

Pärast lühikest ja sisukat arutelu leiti, et selline süsteem 
on väga otstarbekas ja mõistlik. Seega anti Eestile kui 
järgmisele MM-i korraldajamaale tungiv soovitus leida 
abikohtunikuks veel üks kohtunik. Nimetatud soovitust 
EKL-i juhatus ka arvestas ja seega hindavad Tallinnas 2020. 
aastal toimuval agility MM-il Eesti-poolse kohtunikuna 
Svetlana Zolotnikova ning abikohtunikena Inga Järv ja 
Anne Tammiksalu.

2020. aasta agility MM-ile FCI poolt määratava kohtuniku 
valimine
Oma kohtunikukandidatuuri oli üles seadnud viis riiki, 
valimised võitis ülekaalukalt Jan Egil Eide Norrast.

FCI suurvõistluste raportid
a) Junior European Open (JEO) – FCI vaatleja Paolo 
Meroni
Radasid hinnati lastele pisut liiga keerulisteks. Kasutati 
ainult kahe komakohaga ajatablood, mis ei ole korrektne. 
Lõputseremoonia peaks olema selge, lihtne ja lühike.

b) European Open (EO) – FCI vaatleja Allan Hansen
Võistlus oli korraldatud sujuvalt. Koht oli imeline, 
ettevalmistused piisavad. Info liikus enne võistlusi 
suurepäraselt. Oma suurusrühmast mõõdeti välja kaheksa 
koera. Ainus probleem oli ilmaga, mis oli ettenägematult 
palav, kuid korraldajad suutsid ajakava ringi teha ja võtsid 
tarvitusele ka teisi leevendavaid meetmeid. Kohtunikud 
tegid suurepärast tööd.

FCI agility-komisjon palus anda edasi tänu meeskonnale, 
kes suutis erakorralistes ilmastikuoludes teha vajalikud 
muudatused, hoida käimas võistlust, reageerida kiiresti 
ning olla siiski rõõmsameelsed, viisakad ja abivalmid.

c) FCI agility maailmameistrivõistlused
Tunnustati korraldajaid ja Turu linna, kes on spordi 
aktiivne toetaja. Võistluse kodulehte hinnati sisukaks 
ja informatiivseks. Paari kuu jooksul enne võistlust 
kogus koduleht 20 000 külastust nädalas ning nädal 
enne võistlust 20 000 päevas. Negatiivsena toodi välja, 
et puudus eraldi pressiruum, kus pressitöötajad oleksid 
saanud rahulikumas ja vaiksemas õhkkonnas töötada. 
Seekord kasutati esimest korda raja testimiseks kahte 
n-ö „valget koera“*. Leiti, et kahe koera kasutamine pole 
probleem, kohtunikule on see isegi parem, aga seda vaid 
juhul, kui koerad on erineva liikumisega ja valitakse 
erinev juhtimine. 

Kohtunike tööga oldi seekord üldiselt rahul, ainus 
etteheide oli, et alati ei koheldud kõiki võistlejaid 
stardis ühetaoliselt. Mõni koer oli paigutatud korralikult 
stardijoonele ja alles siis andis kohtunik alustamise 
märguande, mõnel puhul aga polnud võistleja veel 
jõudnud oma positsioonile, kui kohtunik juba vilistas 
raja avatuks. Edaspidise korralduse seisukohast arutati, 
kas tiimiliidrite koosolek ei saaks olla kolmapäeval 
(hommikul) – tegelikult saaks kogu olulise info edastada 
meili teel ja mingit pidulikku koosolekut pole vaja, kohtuda 
võiks lihtsalt 20 minutit enne veterinaarkontrolli. Samuti 
soovitati avalikustada täpne ajakava võimalikult vara, et 
saaks reisi võimalikult varakult ja odavalt ära osta.

Taotlus JEO (Junior European Open) nime muutmiseks
Juunioridele mõeldud suurvõistluse paremaks 
esiletõstmiseks esitas agility-komisjon FCI juhatusele 
taotluse muuta JEO nime. Taotlus rahuldati ning edaspidi 
on võistluse nimeks JO AWC ehk Junior Open Agility World 
Championship. Võistlusel kasutatakse FCI logo ning seda 
toetab FCI.

Arutelu EO (European Open) toimumise aja üle
Toimumise aega ei muudeta, kuid ülima palavuse korral 
tehakse võistlused öisel ja varahommikusel ajal.

Rahvusvaheline kohtunike koolitus 
Koolitus toimub Venemaal 2020. aasta kevadel. Igal 
riigil on võimalik saata kuni kaks rahvusvahelise 
taseme kohtunikku ning nendel kohtunikel on kohustus 
omandatud info ja teadmised jagada ka oma kodumaal 
koolitusena.

„Valge koer“ – enne koerajuhtide rajaga tutvumist raja kontrollimiseks kasutatav testkoer, kelle tulemus on väljaspool 
võistlustulemuste arvestust.
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Põhjamaade meistrivõistlused rallikuulekuses ja 
FCI rallikuulekuse komisjoni koosolek
Tekst: Karin Lassmann, Eesti esindaja FCI rallikuulekuse komisjonis
Fotod: Karin Lassmann ja 
Suomen Palveluskoiraliitto kodulehelt

26.–27. oktoobril toimusid Taanis Ringstedis esimest korda koeraspordi ajaloos Põhjamaade meistrivõistlused rallikuulekuses. 
Osalesid võistkonnad Soomest, Rootsist, Norrast ja Taanist. Iga tiim koosnes viiest liikmest, seega kokku oli 20 võistluspaari. 
Lisaks võis iga riik välja panna ühe reservvõistleja.

Igast osalejariigist oli palutud hindama kohtunik koos 
sekretäriga. Nii hindasid võistlust Iiris Harju Soomest, 
Solveig Therese Zetterstrøm Norrast, Beatrice Palm 
Rootsist ja Paul Lysholdt Taanist. Tõugudest olid esindatud 
bordercollie (11 koera), kuldne retriiver (3), labradori 
retriiver, belgia lambakoer malinois, pumi, austraalia 
lambakoer, kääbusšnautser ja taani-rootsi õuekoer.

Võistlused toimusid Sjællands Agilitycenteri agility 
treeningsaalis, kus oli ideaalne, spetsiaalselt koeraspordi 
jaoks mõeldud põrand. Põrand polnud libe ning see oli 
kergelt pehme, mida kiitsid eriti kohtunikud, kes pidid 
terve päeva püsti seisma. Võistlusplatsi suurus oli 20 x 
20 meetrit, mis on rallikuulekuse võistluse korraldamiseks 
vähim lubatud suurus. Eraldi ala oli nii võistlejatele kui ka 
pealtvaatajatele.

Kuna hetkel töötab  FCI rahvusvahelist rallikuulekuse 
eeskirja alles välja, toimusid võistlused Põhjamaade 
rallikuulekuse eeskirja järgi. Need reeglid on koostanud 

Individuaaltulemuste esikolmik. Foto Suomen Palveluskoiraliitto kodulehelt

Norra võistluspaar: 
kuldne retriiver 
Solsvingens Chablis ja 
Karianne Johnsson.
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Põhjamaade Kennelliitude Liidu (Nordic Kennel Union ehk 
NKU) rallikuulekuse komisjon ning elemendid on valitud 
kõikidest põhjamaadest. Niisiis pole eeskiri sama ühegi 
riigi rallikuulekuse eeskirjaga, vaid igale võistlejatele on 
seal midagi kodust ja midagi uut. 

Enne võistlust valmistasid kõik kohtunikud ette 
rajaskeemid, mille hulgast valiti kohapeal loosiga kolm 
rada. Esimene rada oli Beatrice Palmi, teine Solveig 
Therese Zetterstrømi ja viimane Paul Lysholdti koostatud. 

Esimene võistluspäev algas tseremooniaga, platsile tulid 
kõik võistkonnad koos reservidega. Tutvustati võistluspaare 
ja kohtunikke ning Paul Lysholdt pidas võistlejatele 
innustava kõne. Kohe jäi silma, et Soome, Rootsi ja Norra 
võistkonnad olid kaasa toonud fänne, kes oma riigi värve 
kandsid ning rõõmsalt kaasa elasid. Samas hämmastas, et 
kohalikke huvilisi ei paistnud pea üldse. Hiljem selgus, et 
korraldaja oli palunud kohalikel mitte tulla, sest saalis oli 
vähe ruumi.

Esimesel päeval läbisid kõik võistlejad kaks rada. Enne 
võistluse algust näitas raja koostanud kohtunik ette, kuidas 
rada läbida, ning võistlejad said elementide sooritamise 
kohta täpsustavaid küsimusi esitada. Seejärel oli võistlejatel 
veel kümme minutit aega, et rada iseseisvalt õppida. 

Pealtvaatajana oli väga tore, et rajale kutsudes tutvustati 
paari lausega igat koerajuhti ja koera. Hindamine algas 
hetkest, mil võistluspaar platsile sisenes, ning kestis kuni 
ajani, mil nad sealt lahkusid. Seega ei lõppenud sooritus 
rajal finišisildist möödumisega ning ka aplaus tuli alles 
platsilt väljudes. Igat võistluspaari hindasid kõik neli 
kohtunikku korraga. Kusjuures soorituse ajal nad platsil 
peaaegu ei liikunudki, igaüks seisis platsi eri küljes. 
Hindamine võttis küllaltki kaua aega, sest pärast sooritust 
arutasid kohtunikud veel sekretäridega, tegid märkmeid 
hindamislehele ning pärast hindamislehtede sekretariaati 
andmist said platsi keskel kõik kokku, et probleemsed 
kohad veel üle rääkida. Arvestades, et selline eri riike 
ühendav võistlus toimus üldse esimest korda ning ka kõik 
kohtunikud hindasid nende reeglite järgi esimest korda, oli 
see muidugi mõistetav.

Võistluspaaril oli võimalik igalt kohtunikult saada kuni 100 
punkti, seega ühel rajal oli maksimaalne võimalik tulemus 
kokku 400 punkti.

Esimese päeva lõpuks selgusid meeskondlikud tulemused: 
1.  Soome 2291 punkti 
2.  Rootsi 1940 punkti
3.  Taani 1892 punkti
4.  Norra 1738 punkti
Päeva lõpus loositi välja ka järgmise päeva võistlusjärjekord.

Teisel päeval läbis iga võistluspaar veel ühe raja ning 
selgusid individuaalsed tulemused. Kuna rallikuulekuses 
ei näita kohtunikud avalikult hindeid ning võistlejatele 
ei anta kohe pärast sooritust tagasisidet, ei teadnud 
keegi kuni lõpuni oma tulemust. Seega oli tulemuste 
väljakuulutamine väga põnev nii pealtvaatajatele kui ka 
võistlejatele endile.

Rootsi võistluspaar: 
kääbusšnautser Hnoss XLNT Desire ja Rolf Hägne.
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Samal ajal, kui sekretariaadis tulemusi kokku arvutati, said 
ka reservvõistkonnad lõpuks platsile ning neil oli võimalus 
läbi teha viimane rada. See oli korraldaja poolt väga hea 
lahendus, sest andis ka reservidele võimaluse oma oskuseid 
näidata ning aitas täita tekkinud pausi. 

Seekord tegid soomlased puhta töö ning esimesed neli 
kohta läksid just neile. Esikolmik:
I koht   labradori retriiver Tähtiharjun Sunny ja  
  Marika Ruottinen,
II koht   bordercollie Sanmar Pop ja 
  Eva-Lotta Halonen,
III koht   belgia lambakoer M’Herceg Du Clan Du  
  Diable ja Csilla Bakos.

Võistluse jälgimine pealtvaatajana oli väga lihtne ja 
loogiline, kuna Eesti reeglites on palju sarnaseid võtteid 
soomlaste ja rootslastega. Samuti oli väga tore ja huvitav 
näha esimest korda rallikuulekuse võistlust, kus osalesid 
parimad võistlejad sellistest riikidest, kus rallikuulekust on 
harrastatud juba aastaid. 

Järgmised Põhjamaade meistrivõistlused toimuvad 2020. 
aasta augustis Rootsis, täpne aeg ja koht veel selgub. 

Võistluse reeglitega saab tutvuda lingil: https://www.dkk.
dk/kurser-prover-og-traening/aktiviteter-med-din-hund/
rally/nm2019

Kõik tulemused: https://www.dkk.dk/uploads/documents/
Aktiviteter/Rally/Final-results.pdf 

Järgmisel päeval 
pärast võistlust 
toimus ka FCI 
rallikuulekuse 
komisjoni koosolek
Komisjonile endale oli see teine koosolek, kuid Eesti 
esindajana võtsin osa esimest korda. Koosolekul osalesid 
Iiris Harju Soomest, Solveig Therese Zetterstrøm Norrast, 

Beatrice Palm Rootsist, Paul Lysholdt Taanist, Martina 
Klein Saksamaalt ja Christian Steinlechner Austriast. 
Skype’i vahendusel võttis osa ka Martinus Van Der Vyver 
Lõuna-Aafrika Vabariigist. Koosolekul valiti komisjoni 
presidendiks Iiris Harju, asepresidendiks Christian 
Steinlechner ja sekretäriks Beatrice Palm. Riigid, kes polnud 
varem koosolekul osalenud, tutvustasid rallikuulekuse 
olukorda oma riigis. 

Nii selgus näiteks, et Lõuna-Aafrika Vabariigis toimuvad 
ametlikud võistlused alates sellest aastast ja nad 
kasutavad Põhjamaade rallikuulekuse silte. Austrias on 
rallikuulekus ametlik ala alates 2016. aastast, ala eesmärk 
oli tuua spordi juurde rohkem koerajuhte. Hetkeks on seal 
rallikuulekus juba kolmandal kohal startide arvu poolest 
ning populaarsus aina kasvab. Austrias võisid alguses 
rallikuulekust hinnata kõik kuulekusalade kohtunikud, 
sellest aastast on eraldi nõuded. Samuti said teised riigid 
ülevaate Eesti reeglitest.

Komisjon arutas Põhjamaade meistrivõistluse korralduse 
ja reeglite üle. Üheskoos leiti, et ruum oli väga sobiv, 
eriti põrand. Plats oleks võinud küll olla suurem, kuid 
see ei tekitanud probleeme. Kõik komisjoni liikmed olid 
korraldusega rahul. Saksamaa ja Austria esindajate jaoks 
oli võistlust keeruline jälgida, kuna neil kasutatakse 
teistsuguseid silte ja ka võtted on veidi erinevad. Kõik olid 
nõus, et hindamine võttis liiga kaua aega, kuid usuti, et see 
on alguse asi. Kõigile meeldis, et reservidele anti võimalus 
oma oskusi näidata, ning leiti, et sellist lahendust peaks 
kasutama ka teisetel suurtel tiitlivõistlustel.

Põhjamaade meistrivõistluste korraldamise jälgimine oli 
ka komisjoni selle koosoleku üheks eesmärgiks, kuivõrd 
FCI reeglite aluseks võetakse suuresti just Põhjamaade 
meistrivõistluste reeglid. Reegleid ei võeta üle siiski üks 
ühele, plaanis on need ühtlustada kõikidele sobivamaks, 
sest näiteks Austria ja Saksamaa esindajad sooviksid 
lisada ka silte, mida nemad oma riikides kasutavad. 
Järgmiseks koosolekuks palutakse igal riigil saata oma 
arvamus siltide kohta, mis võiksid FCI reeglites olla. 

Järgmisel aastal toimub FCI rallikuulekuse komisjonil 
kaks koosolekut. Kevadisel koosolekul, mis toimub 14.–15. 
märtsil Eestis, soovitakse ära kinnitada FCI reeglite sildid 
ning sügisesel juba kogu FCI rallikuulekuse eeskiri. Seejärel 
alustab komisjon tööd, et tulevikus toimuksid ka esimesed 
FCI maailmameistrivõistlused rallikuulekuses.

Rõõmsaid pühi
ja teguderohket
uut aastat!
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Tõukoerarahva konverents Vilniuses:
„Tõukoerad: aretus, maine, heaolu ja väljakutsed“ 
Tekst ja fotod: Monica Merima, EKL-i volinike koosoleku liige

Viiendat aastat on Leedu Kennelliit korraldanud Vilniuses 
tõukoerahuvilistele konverentsi, mille populaarsus on 
pidevalt kasvanud. 30. juulil toimunud konverentsi 13 
esinejat olid pärit lausa mitmelt kontinendilt, täpsemalt 
riikidest nagu Austraalia, Kanada, Ungari, Saksamaa, 
Suurbritannia, Iirimaa, Valgevene, Venemaa, Türgi, USA, 
Hollandi ja Eesti. 

Leedu Kennelliidult on, mida õppida – nad on suutnud rajada 
toreda haridussüsteemi ja nende korraldatav konverents 
on suurepärane võimalus samade huvide ja eesmärkidega 
spetsialistidele kohtumiseks ning mõttevahetuseks. 

Tahaksin esile tuua positiivset ja konstruktiivset õhustikku. 
Kokku oli tuldud kogemusi jagama ning mõtlema, kuidas 
saaks paremini tõukoertega seonduvat arendada. 

Kuna ma polnud varem nii suure publiku ees ettekandega 
esinenud, kõhklesin pisut. Maarika Proover, kes esines 
eelmisel aastal lausa kahe ettekandega, julgustas 
osalema. Mina omakorda julgustan järgmistel aastatel 
ettekannetega osa võtma Eesti tõukoeraentusiaste.

Konverentsi ettekanded on inglise keeles ning Youtube’is 
saavad neid vaadata kõik huvilised. 

FCI president Tamas Jakkeli ettekanne põhines 
rahvusvahelisel geeniuuringul, mis käsitles saja tuhande 
koera terviseandmeid – sisukas ja põnev materjal. 

Mitu esinejat tõid ettekannetes välja sarnased teemad ja 
kitsaskohad, kes teravamalt, kes diplomaatilisemalt. Simon 
Luxmoore Suurbritanniast küsis: „Kas seame tõukoerad 
esikohale?“ Attila Marton Ungarist esitas samalaadse 
küsimuse veelgi intrigeerivamalt: „Miks inimesed vihkavad 
tõukoeri?“ Iiri Kennelklubi president Sean Delmar püstitas 
teema järgmiselt: „Tõukoeraaretajad – kas probleem või 
lahendus?“ 

Elaine J. Lessin, aretaja ja kohtunik USA-st, esines 
inspireeriva sõnavõtuga Cavalier King Charles spanjelite 
tervisest. Kõva arutelu päästis valla Saksa veterinaar 
Barbara Thiel, kes rääkis oma riigis praktiseeritavatest 
radikaalsetest aretusstrateegiatest ning nende mõjust 
tõukoerte populatsioonile. 

Minu ettekande teema „Being a dog in today’s world. Need 
of PR in dog breeding and breeders’ role in it“ („Olla koer 
tänapäeva maailmas. Suhtekorralduse vajadus aretuses 
ning kasvataja roll selles“) sisaldas kaht juhtlõnga, mis 
otsapidi on seotud ja mille üle olen päris kaua mõtisklenud. 
Milline on koera roll tänapäeva maailmas, kus on kadunud 
paljud algupärased tööd, mille tarvis teatud tõud omal 
ajal aretati – jahti sisuliselt enam ei peeta, turvalisust 
tagavad turvafirmad ja elektrikarjused, kelgukoerad 
elavad kohtades, kus lund näeb vaid fotodelt… Koer on 
seltsiline, armastatud kaaslane, pereliige ja sageli ongi 
koer kogu pere, mis inimesel olemas. Koerte kasulikkust 
inimestele on palju esile toodud, kuid kas ka koerad on 
meie seltsis samavõrd õnnelikud? Olla armastatud, kuid 
mitte mõistetud – see kipub pahatihti olema tänapäeva 
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koerte saatus. Aeg-ajalt jääb mulje, et koeraarmastajate 
eesmärk on õpetada koera olema rohkem inimene ja vähem 
koer. Inimeste kaugenemine loodusest ja loomadest on 
üleüldine, sealt algab ka mittemõistmine. 

Kas tõukoerte aretajad on teinud piisavalt head tööd 
selle nimel, et koerad oleksid paremini mõistetud, et 
neist saadaks aru? Kas avalikkus ikka saab aru, mis teeb 
tõukoerast tõukoera ja mida täpselt aretaja teeb? Iga päev 
kogeme, et ses vallas on kõva puudujääk – meid, aretajaid, 
ei mõisteta ja meie tööd ei hinnata vääriliselt ning vohab 
paljundustegevus, mida avalikkus samuti aretuseks peab. 
Meil, tõukoeraentusiastidel, on „oma lugu“ ja kes veel 
kui mitte meie ise peaksime seda rääkima ja kuulajale 
arusaadavas keeles. Suhtekorraldus tõukoeranduses 
on hädavajalik, see on iga kasvataja igapäevane töö eri 
sihtgruppide suunas ning see ei tähenda kaugeltki osavat 
strateegiat, kuidas oma kutsikaid paremini müüa. 

Tagasiside ettekandele oli üllatav – tundub, et sai 
tõstatatud küsimusi, mis on aktuaalsed olenemata riigist 
ning võtmes, mis tekitas arutelu.

Inspireerivad inimesed 
Mulle ääretult meeldis konverentsil osalejate, nii esinejate 
kui ka kuulajate lugupidav suhtumine üksteisesse ning 
oskus viisakalt oponeerida. See on uus positiivne kogemus 
Eesti Kennelliidu paljude koosolekute kõrvale. Erinevate 
elukogemustega ja taustaga inimesed olid siiralt huvitatud 
teise poole arvamuse ärakuulamisest – ei segatud 
üksteisele vahele ega karjutud üle. 

Konverents ja järgnenud õhtusöögid andsid võimaluse 
isiklike kontaktide tekkimiseks ja infovahetuseks 
– kuidas teised kennelorganisatsioonid on asju 
lahendanud ning mida vahvat teinud. Ääretult inspireeriv 
kogemus ning sooviksin kohata taolist õhustikku 
tõukoeraorganisatsioonides rohkem.

FCI hariduse ja 
suhtekorralduse komisjoni 
koosolek 
Konverentsijärgsel päeval, 31. juulil, kogunesid delegaadid 
FCI uue komisjoni koosolekule. Külalisena osales ka FCI 
president Tamas Jakkel. 

Arutleti, mis peaks olema selle komisjoni missioon ja 
kuidas seda sõnastada. Ühed tahtsid väga detailselt kõike 
ära kirjeldada, ent viimaks jäi kõlama siiski lakooniline 
üldistus: toetada FCI eesmärke hariduse edendamise 
ja suhtekorralduslike tegevuste kaudu – see jätab 
tegutsemiseks piisavalt vabad käed. 

Järgmise päevakorrapunktina tuli valida president 
ja enamuse otsuse kohaselt kaks asepresidenti. FCI 
Euroopa sektsiooni liige Sean Delmar Iirimaalt pakkus 
presidendikandidaadiks välja Ramuné Kazlauskaité, kelle 
ettepanekul komisjon tänavu Hiinas WDS-l üldse ellu 
kutsuti; asepresidendiks hariduse alal Alpay Özkani Türgist 
ja asepresidendiks suhtekorralduse alal delegaadi Eestist. 
Ettepanekut toetati. „Mul on selle komisjoni suhtes väga 
suured lootused,“ sõnas FCI president Tamas Jakkel. Aeg 
näitab, millised ja kui hästi need realiseeruvad. Komisjoni 
esmaülesanne on koguda infot ja näiteid eri riikides 
toiminud praktikatest. Eesmärk on teha ettepanekud 
haridusprogrammi ja suhtekorraldusstrateegiate kohta, 
jagada infot ja kontakte. Delegaatide seas on suurepäraseid 
spetsialiste, kellelt on palju õppida. Polegi niivõrd eesmärk 
jalgratast leiutada, kui pigem teadvustada vajadust nende 
teemadega päriselt tegelema asuda, sest muul moel ei ole 
tõukoeranduse homne päev üldsegi nii helge, kui meile 
mõelda meeldiks.

Kuna esinesin Vilniuse konverentsil ettekandega, kattis kõik 
minu reisiga kaasnevad kulutused Leedu Kennelliit. Suur 
tänu külalislahkuse eest, Ramuné Kazlauskaité ja Daiva 
Kvedariene!
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Eesti esimene põhjamaiste kelgukoerte 
veokatse lumisel Kõrvemaal

Tekst: Ülle Aaslav-Kaasik, EKL-i PKKK eestseisuse esimees
Fotod: Liane Lubi, Mariin Kaljula

Novembri viimasel nädalavahetusel toimus EKL-i Põhjamaiste 
Kelgukoerte Katsete Kogu eestvedamisel Eesti esimene veokatse. 

Tegemist on FCI 5. rühma 1. alarühma ehk põhjamaistele 
kelgukoertele mõeldud töökatsega.

Katse toimus kolme kuni nelja koeraga käruveo klassis 
ning kahe koeraga tõukerattaveo klassis ehk lumeta 
aladel. Seetõttu üllatas nii korraldajaid kui ka osalejaid 
vahetult enne esimest starti öö jooksul maha sadanud 
lumi. Ilmamuutus tõi kaasa miinuskraadid ning üle pika aja 
sai ka päikest näha.

Katsel osalesid käruveo klassis kodumaised siberi husky 
rakendid, tõukerattaklassis samuti husky-rakendid Eestist, 
aga ka alaska malamuudi rakendid Soomest. Kokku startis 
üksteist rakendit, milles kakskümmend seitse koera. 

Kohtunikuks oli Aija Mäkiaho Soomest, kellel on rohkelt 
kogemusi nii põhjamaiste kelgukoerte katsekohtunikuna 
kui ka rahvusvahelise veokoerte võistluskohtunikuna.

Start anti kahel päeval. Mõlemal päeval oli vastavalt 
veokatse eeskirjale distants 10 km, mis koosnes kahest 5 km 
pikkusest ringist. Rada oli märgistatud ainult hädavajalike 
rajamärkidega, valed suunad jäid avatuks. Vaid stardiala, 
teisele ringile suunduv rajaosa ning finiš olid märgistatud 
piirdevõrguga. Nii pandi katse käigus proovile lisaks koerte 
veoomadustele ja kiirusele ka nende kuulekus ja koostöö 
koerajuhiga ning ka keskendumisvõime kohtumisel rajal 
teiste rakenditega. Kõik startinud rakendid jõudsid finišisse 
ning ükski rakend ei katkestanud.

Eesti esimesel veokatsel startis 
esimesena Erle Hermann 
oma siberi husky’de rakendiga. 
Foto: Liane Lubi
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Esiplaanil Henna Mäkinen 
alaska malamuutide rakendiga. 

Foto: Liane Lubi

Teise päeva, pühapäeva hommikuks oli öö jooksul 
lisandunud veel mõni sentimeeter lund ning kohtunik 
Mäkiaho tundis muret, kas sellise lumega on võimalik 
rada ratastel sõiduvahenditega ohutult läbida. Katse 
koosolekul küsis ta selle kohta osalejate arvamust. 
Kõik osalejad arvasid, et lisandunud lumekiht ei ole 
probleemiks ning nii otsustati, et ka teine start toimub 
vaatamata juurde sadanud lumele. Lisandunud lumi, 
kõrgenenud õhuniiskus ning tõenäoliselt ka teatav 
väsimus pani koerad sel korral aga rohkem proovile. 
Seda oli märgata rajaosas, kus vasak suund viis 
teisele ringile ning parem suund otse finišisse. Osal 
rakenditel võttis teisele ringile suundumine oluliselt 
rohkem aega kui esimesel päeval. 

Korraldajana on hea meel, et katse sujus hoolimata 
nõudlikest ilmaoludest äpardusteta. Veelgi enam, 
kõik rakendid olid kahe päeva kokkuvõttes niivõrd 
edukad, et mahtusid tulemuste poolest kuni 150 
protsendi sisse põhiajast. Põhiaja moodustas vastava Hanna Koukila ja tema alaska malamuutide rakend. Foto: Liane Lubi
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Ühisfoto kõigist veokatsel osalejatest, fotol on vaid mõni koer kõigist kahekümne seitsmest. Keskel Soome kelgukoerte 
katsekohtunik Aija Mäkiaho (helkurvestiga). Foto: Mariin Kaljula

klassi ja tõu kahe esimese finišeerinud rakendi keskmine 
aeg. Vastavalt veokatse eeskirjale tähendab tulemus 
kuni 150 protsenti baasajast aga positiivset katsehinnet. 
Koerte esimesel katsel saadud hinded varieeruvad seega 
vastavalt tulemusele hindest „suurepärane“ ehk „VEO1“ 
kuni „rahuldavani“ ehk „VEO3“. 

Eesti esimene rahvuslik veokatse on niisiis edukalt 
peetud. See on väga hea algus traditsioonile, mille kaudu 
väärtustada ja edendada põhjamaiste kelgukoeratõugude 
algupäraseid omadusi. 

Samuti on rahvuslikud veokatsed hea hüppelaud neile, 
kes plaanivad osaleda oma koertega ka rahvusvahelistel 
kelgukoerte katsetel. See on võimalik juba lähitulevikus, 
sest rahvusvaheliste katsete eeskiri on FCI poolt heaks 
kiidetud.

Järgmise rahvusliku veokatse korraldab 2020. aasta talvel 
Alaska Malamuutide Liit, katse toimumiskuupäevad 
selguvad õige pea. 
Samuti on EKL-i PKKK-l plaanis uuel aastal korraldada 
veokatseks valmistumiseks ning koerte treenimiseks 
taas nii teoreetiline kui ka praktiline koolitus.

Tahaksin kasutada võimalust 
ja tänada Eesti Kennelliitu. 
Tänu toetusele on meil 
nüüd rahvuslike veokatsete 
korraldamiseks vajalik 
inventar (rajamärgid ja 
piirdevõrgud). Samuti oli 
meil tänu toetusele võimalik 
kutsuda esimesele katsele 
hindama Soome kohtunik 
Aija Mäkiaho. Tänan ka kõiki 
abilisi, tänu kellele sai esimene 
veokatse ühiselt teoks: Anu 
Raja, Margus Harak, Liane 
Lubi, Helve Malmsaar ja 
Mariin Kaljula.
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Uhke šotlane – 
Gordoni setter

Tekst: Liisa Larm, Eesti Setterite Klubi juhatuse liige 
Fotod: Jane Faizullin

Üleskutse „Päästke meie Gordoni setterid“ jõudis Eesti Setterite 
Klubini sotsiaalmeedia vahendusel selle aasta alguses. Selgus, 
et Suurbritannia kennelklubi uuringu kohaselt registreeriti 2018. 
aastal Gordoni settereid 60% võrra vähem kui eelneval kuuel 
aastal. See näitab tõu populaarsuse olulist langustendentsi. 
Angus Gordon Lennox, tõu algsete aretajate järeltulija, algatas 
tõu päästmiseks ja populaarsuse kasvatamiseks Šotimaal 
kampaania. Selleks sai iga-aastase Gordon Castle Highland 
Gamesi ürituse osaks ka kõigi aegade suurim Gordoni setterite 
ja nende omanike kogunemine Gordon Castle’is, kus kõik kord 
alguse sai. Üritus toimus 19. mail 2019 ning kohale tuli üle 126 
Gordoni setteri!

Noormees Rufus (GROOVIN IT’S SO EASY)

Kahjuks ei ole tõu levikuga olukord kiita ka meil 
Eestis. Kuuldes sellisest ettevõtmisest Gordon 
Castle’is, mõtlesime ka Eesti Setterite Klubiga 
siinsed Gordoni setterid üle lugeda – tulemuseks 
vaid 34 koera (2019. aasta kevade seisuga). 
Lähtusime Eesti Kennelliidu registrist ja klubile 
teadaolevatest mujalt Eestisse toodud koerte 
andmetest. Missioonitundest oma südamekoerte 
vastu otsisime võimalust šotlaste ettevõtmisega 
ühineda ja neile toetust avaldada. Kuna tõenäosus 
kogu meie klanniga Šotimaale kohale lennata oli 
nullilähedane, et mitte öelda miinusmärgiga, 
pidime leidma teise väljundi. Nii sündis meie 
fotoprojekt „Päästke Gordoni setter“, mis sai 
alguse 1. mail fotopäevaga Glehni lossi juures. 
Fotograafina pani ettevõtmisele õla alla imeline 
Jane Faizullin, kelle fotosilma eest on läbi käinud 
paljud koerad, kuid kelle süda kuulub samuti 
setteritele. 

Meie üritust toetas ka Šoti Kultuuriselts, sidudes 
kenasti meie Eesti koerad ja nende Šoti päritolu, 
valmistades kõigile osalejatele vahvad Eesti 
tartanist valmistatud kikilipsukesed. www.
scottest.ee: „Tartan tähendab ruudumustrit, 
kus eri värvi kangakiudude põimimisel tekkinud 
ruudud moodustavad omakorda teatud vahemaa 
tagant korduva mustri. See on ühe rahvakillu 
kingitus teisele samasugusele väikerahvale. Lugu, 
mis sama vana kui mäed ja orud, jõed ja lohhid. 
Tulid šotlased kord kokku, põimisid Eesti ja Šoti 
lipu värvid tartanimustriks ja kinkisid selle 2005. 
aastal Eestile, pidulikult ja ametlikult. See on meie 
oma rahvustartan. Hoidmiseks ja kinkimiseks. 
Ühtekuuluvuse, sõpruse märgiks. Iseenesest 
ei keela keegi kanda mistahes tartanit, kuid 
Šotimaale minnes või šotlasega kokku sattudes 
võiks võõra klanni või piirkonna tartani kandmisel 
olla valmis selleks, et tullakse küsima, kuidas 
ja miks just selline tartan. Eesti tartanit kandes 
saab kindlasti hea põhjuse Eestist rääkida.“
Projekti tagamaad ehmatasid lisaks meile 
ka paljusid teisi Gordoni-inimesi ning koos 
tulihingeliste tõufännidega kogunes esimesele 
fotopäevale 17 koera. See andis meile hoogu 
kohtuda ka teiste koertega, kel meie 1. mai 
ettevõtmisele jõuda ei õnnestunud. Selleks käis 
Jane oma fotoaparaadiga Saaremaal, Hiiumaal, 
Viljandis, Väike-Maarjas ning Tartus isegi kahel 
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korral. Kaks väga erilist pensionäri, kelle tervis kodust 
kaugemale tulla ei lubanud, said pildistatud ka oma 
kodudes siinsamas Harjumaal. 

Need kohtumised olid ka Jane sõnul tema jaoks kõige 
südamlikumad ja tähendusrikkamad. Koerte pildistamine 
on Jane sõnul ühtpidi ääretult vahva, kuna koerad on 
väga vahetud ning siirad, jäävad pildile loomulikud ning 
pingutamata. Samas nõuab nende pildile püüdmine 
kannatust, õigeid meelitamisoskusi ning head koostööd 
omaniku ning kõrvalolijatega. Lisaks head painduvust ja 
füüsilist vormi, sest koera poseerima sundida ei saa – kui 
tahad pilti saada, tuleb enda poosi vahetada nii, et saaks. 

Pildistamisele panime punkti 19. novembril, kui kaamera 
ette astus viimane koer, kelle omanikega on õnnestunud 

kontakti saada. Sellega oleme projekti käigus suutnud 
pildile püüda 27 Gordoni setterit. Tänavu on Eestisse 
kolinud veel üks Gordoni-kutsikas Leedust ning üle 
vikerkaaresilla oleme pidanud saatma viis koera. Üks 
koertest on asunud koos omanikuga elama Soome. 
Sellega on setteriklubi andmetel tänase päeva seisuga 
Eestisse Gordoni settereid jäänud 29. 

Milline koer on 
gordoni setter? 
 
Setterid on aretatud linnujahiks põldudel, mistõttu on nad 
aktiivsed ja töötahtelised koerad ning naudivad üldjuhul 
iga hetke ja ettevõtmist koos oma inimesega. Iseloomult 
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on setter heatahtlik, ülevoolavalt sõbralik, nutikas ja 
üdini lapsemeelne. Sageli võiks ka kõrgemas eas setterit 
pidada nooreks uljaspeaks, sest see ülevoolavus ja rõõm 
neist vanusega ei kao. 

Gordoni setter on üks neljast setteritõust, üks vanemaid 
Šoti päritoluga koeratõuge. Esimesena on Gordoni 
setterit tänu tema ilusale sünkmusta piirdega kasukale 
nimetatudki hoopis black&tan-setteriks. Esimesed teated 
sellisest setterist pärinevad juba 17. sajandi algusest. 
19. sajandi alguses alustas nende koerte tõsisema ja 
eesmärgipärasema aretusega 4. Gordoni hertsog Alexander 
Gordon, andes suure panuse tõu arengusse selliseks, nagu 
me teda praegusel hetkel tunneme. 1. jaanuari seisuga 1924 
nimetati black&tan-setter ajakirjas Kennel Club Gazette 
ametlikult ümber Gordoni setteriks.

Gordoni setter sobib hästi lastega, samuti teiste 
koduloomadega, on perele ja eriti oma inimesele tugevalt 
orienteeritud. Olles erinevalt teistest setteritõugudest 
pigem ühe-mehe-koer, on Gordoni setter võõraste suhtes 
pigem ootame-ja-vaatame-seisukohal, tema avanemine 
ning vahetu siira rõõmu jagamine uue inimesega võib 
seetõttu võtta pisut rohkem aega ja kannatust. Tema 
reserveeritus on ka põhjuseks, miks võidakse Gordoni 
setterit aeg-ajalt ekslikult kurjaks või ettearvamatuks 
pidada. 

Lisaks on Gordoni setter nii luustiku kui ka lihaskonna 
poolest teistest setteritest märksa massiivsem. Sellise 
vajaduse on dikteerinud Šotimaa mägine maastik, kus 
jahipidamine on koertelt nõudnud rohkem lihasjõudu kui 
mujal piirkondades töötamine. 
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Iseloomustusi tõu 
entusiastidelt: 
Töökoera tausta pärast tuleb setterile pakkuda kas 
füüsilist või vaimset tegevust iga päev, vastasel juhul 
on ta valmis iseseisvalt lustakaid tempe välja mõtlema. 
Seetõttu võib öelda, et setter sobib eelkõige aktiivsele ja 
hea huumorimeelega inimesele. 
Triin Hallap, kasvataja, kennel Oldmansion

Gordon on nagu eestlane. Esmakohtumisel vaoshoitud 
ja pigem distantsi hoidev, aga kui tundma õpid, siis 
sõbralik, truu ja lihtsalt parim. Armusin tõugu esimesest 
silmapilgust ega ole kordagi kahetsenud.
Raili Laani, Gordoni-inimene aastast 2009

Kuna Gordoni setter on aretatud põllul iseseisvalt 
otsuseid vastu võtma, siis kipub ta seda ka igapäevaelus 
edukalt rakendama. Omanik saab ainult imestada koera 
fantaasialennu ja huumorisoone üle. 
Seetõttu on selle tõu omanikel hädavajalik suur 
tolerants ja oskus naerda oma klounist koera tempude 
üle. Mõningatel isenditel on tuvastatud „väga valikulist 
kõrvakuulmist“, nad lihtsalt ei kuule, kui see nende 
plaanidega kokku ei lähe. Kõrvakuulmine ei vea neid 
päiselt aga kunagi alt, kui teises toas kommipaber 
krõbiseb – välgukiirusel  ilmutakse eikusagilt kohale.
Helis Manninen, kasvataja, kennel Finfair

Fotodel projekti käigus kaardistatud 
Gordoni setterid.
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EESTI KENNELLIIDU 30 AASTA 
JUUBELI PIDULIK TÄHISTAMINE
Tekst: Kaire Rjadnev-Meristo,
EKL-i juubeliaasta töörühma liige 
Fotod: Jane Faizullin

2019. aasta 16. novembril tähistas Eesti Kennelliit 30. 
sünnipäeva ning selleks puhuks olid head koostööpartnerid 
ja külalised lähemalt-kaugemalt kutsutud Laitse 
Graniitvillasse pidulikule koosviibimisele. 

Külalisi tervitas Eesti Kennelliidu president Helen 
Tonkson. Lisaks Eesti Kennelliidu aktiivsetele liikmetele 
ja EKL-i aumärkide kavaleridele ning koostööpartneritele 
olid saabunud Eesti Kennelliitu tervitama Soome, Läti 
ja Leedu Kennelliidu esindajad. Peole saabusid ka liidu 
peasponsorite AS-i Mobec ja UAB Taures esindajad – UAB 
Taures on viimastel aastatel varustanud liidu näituseid 
kaunite rosettide ja karikatega. 

Videotervituse saatsid FCI president Tamas Jakkel ja 
FCI Euroopa sektsiooni president Jørgen Hindse. Samuti 
jagasid oma koerarõõmu videoklippide näol Eesti tuntud 
inimesed: Marina Kaljurand, Evelin Ilves, Angeelika Kang, 
Jesper Parve ja Marek Sadam. 

Õhtujuht Mart Sander hoolitses ka meeleoluka muusika 
eest koos Bel-Etage Swingorkestriga.

Saali kaunistuste ja lilleseadete eest kandsid hoolt 
meile hästi tuntud tõukoerainimesed Kristiine Uspenski 
(Flamingo lillepood) ja Inga Siil. Õhtu jäädvustas piltides 
Jane Faizullin. Mustkunstnik Meelis Kubo näitas nii 
laval kui ka laudades, kuidas on võimalik teha võimatut. 
Viljar Krohv pani kokku videolõigud Eesti Kennelliidu 
eelajaloost ehk 20. sajandi algusest kuni nõukogude aja 
ja EKL-i praeguste sündmusteni. Teadmisi liiduga seotud 
teemadel sai näidata viktoriinis.

Juubeliaasta suursündmuseks oli eesti hagija tõu 
eeltunnustamine FCI poolt. Sündmuse tähistamiseks 
sündis otsus rajada Tallinna eesti hagija skulptuur ja 
peoõhtul korraldas Eesti Kennelliit ka esimese oksjoni 
raha kogumiseks. Täname kõiki kunstnikke – Leonhard 
Lapin, Navitrolla, Toivo Freeman Pilt, Tauno Kangro, Lepa 
Triinu (Triinu Paomets), Olivia Liparta ja Iren Naarits –, 
kes oma ilusad kunstiteosed oksjonile annetasid, ning 
piltide uusi omanikke, kes ei peljanud hoogsalt pakkumisi 
teha. Hea uudis on, et esimesed 6000 eurot on selle ilusa 
eesmärgi teostamiseks juba olemas.

Õhtusöök lõppes Eesti Kennelliidu juubelilogoga 
kaunistatud tordi serveerimisega. 

TÄNAME KÕIKI KORRALDAJAID 
JA PEOKÜLALISI! 
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Eesti Kennelliidu president Helen Tonkson külalisi tervitamas.

Õhtujuht Mart Sander.
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Eesti Kennelliidu „ristiisa“ Kari Järvinen annab üle kingituse, eesti hagija kuju. 

Õnnelikud oksjonivõitjad kunstiteostega. 
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Meelis Kubo ja tema imetrikid. 

Õhtu lõpus andis juubeli töörühma esindaja Inga Siil juhatuse esimehele Alvar Ristikivile üle Iren Naaritsa spetsiaalselt 
tellitud graafilise lehe „Eesti hagijas Eesti kaardil“ (seeriast „Dogs on Maps“).
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2020. aasta FCI agility 
maailmameistrivõistluste korraldamisest
Tekst: Indrek Tirmaste
Fotod: Anastassia Tamm

Piletid
EKL-i juhatus kinnitas 2020. aasta agility maailmameistrivõistluste piletihinnad. 
Müüki tulevad ühe päeva ja nelja päeva piletid. Samuti on perepiletid kahele 
täiskasvanule ja kuni kolmele (kuni 17-aastasele) lapsele. Lapsed vanuses kuni 
5 aastat saavad üritusele tasuta sisse. Piletid saad osta Piletilevist: https://
agility2020.ee/piletid/.

Pilet   Hind
1 päeva pilet N, R, L 10 €
1 päeva pilet P  20 €
4 päeva pilet  38 €
Õpilase päevapilet 5 € (lastele kuni 17 aastat)
Perepilet N, R, L  20 €
Perepilet P  28 €

Infoboks Soomes 2019. aasta agility 
MM-il Turus 19.–22.09.2019
Meie esindus oli väljas Soomes toimuval maailmameistrivõistlusel, et 
tutvustada järgmisel aastal toimuvat agility MM-i Tallinnas. Pakkusime infot 
ürituse kohta, jagasime kommi ja alustasime piletimüügiga. Võtsime kaasa 
200 nelja päeva piletit ja pühapäeva lõunaks olime need kõik edukalt maha 
müünud. Lisaks õpetasime boksis eesti keelt ja müüsime agility 2020 MM-i 
logodega kandekotte. 

Eesti vabatahtlikud said võimaluse kaasa lüüa Soome korraldustoimkonna 
töös. Meie abilistele anti suhteliselt vabad käed osaleda vabatahtlike töös 
igas lõigus, kus nad soovisid. Nii võis meie kaasmaalasi näha toimetamas 
rajatoimkonnas, võistluse sekretariaadis ja isegi piletimüügis.

Sponsorleping 
Galicaniga
Soomes toimuva agility MM-i 
raames allkirjastati EKL-i ja 
Galicani vaheline sponsorleping, 
mille tulemusena on 2020 
agility maailmameistrivõistlustel 
kasutusel Galicani takistused 
ja ajavõtusüsteem. Galican on 
rahvusvaheliselt väga tunnustatud 
agility-takistuste tootja. 

Sponsoriga koostöös korraldasime 
sotsiaalmeedias konkursi tõkete 
parima värvikombinatsiooni 
leidmiseks. Valituks osutus sinise 
raamiga valge ja musta täitetükiga 
tõkketiib.

EKL-i juhatuse esimees Alvar Ristikivi ja 
Galicani esindaja Jaime Otero Boquete.
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Ilusat jõuluaega ja 
head uut aastat!

 

Eesti Leonbergerite Tõuühing
www.leonbergerdog.eu



Ajakiri KOER 2019/4 Sarkoptoosi tagajärjel 
tekkinud koorikud, karvakadu, 

pigmenteerumine
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Koerte sarkoptoos
Tekst: Liisi Kulasalu, Eesti Maaülikooli loomakliiniku 
loomaarst, dermatoloog 
Fotod: Liisi Kulasalu

Sarkoptoosist on Eestis kuulnud tõenäoliselt kõik, kes 
loomadega tegelevad. Haigusel on levinud kõnekeeles 
mitu nime: kärntõbi, sügelised, sügelislestad ja 
süüdiklestad. Haigus on koerte seas praegusel ajal väga 
levinud, kuigi ühtegi levimusuuringut Eestis tehtud ei ole. 
Täpsete andmete kogumise muudab keeruliseks ka see, 
et haiguskahtlaseid loomi on mitu korda rohkem kui neid, 
kellel lesta tegelikult leitakse. 

Mis on haiguse põhjus? 
Haiguse tekitaja on koera sügelislest – Sarcoptes scabiei 
var. canis. Seda silmale nähtamatut parasiiti on võimalik 
tuvastada ainult mikroskoobi all. Süüdiklestad elavad 
naha pindmistes kihtides ehk marrasnahas, närides endale 
käikusid. Lestad elavad nahas püsivalt ega lahku toitumise 
vahepeal loomalt. Samuti toimub kogu arengutsükkel 
looma nahas. Emane lest muneb käikudesse munad, 
sellest arenevad omakorda vastsed, kes teevad läbi mitu 
arengujärku, enne kui neist saavad täiskasvanud lestad. 
Ka vahepealsed arenguvormid toituvad ja liiguvad nahas. 
Parasiidid eelistavad hõreda karvaga alasid, seetõttu 
esinevad haigustunnused ka enamasti kõrvalestadel, 
küünarnukkidel, kubemes ja kannapiirkonnas. Haiguse 
süvenedes levib ka nahapõletik, karv kaob ning lestad 
liiguvad üha laiemale alale. Kogu arengutsükkel kestab 
umbes 2–3 nädalat.

Looma nahalt keskkonda sattunud lestade eluvõime 
sõltub mitmest tegurist, eelkõige temperatuurist ja 
õhuniiskuse tasemest. Kõige kauem, kuni kolm nädalat, 
säilivad parasiidi täiskasvanud ja keskkonda sattunud 
vahevormid 10–15 kraadi ja kõrge õhuniiskuse juures. 
Toatemperatuuril suudavad parasiidid ellu jääda 
kõigest paar päeva. Inkubatsiooniperiood nakatumisest 
sümptomite avaldumiseni võtab aega mitu nädalat. Kerget 
sügelust võib märgata küll varem, kuid iseloomulikud 
nahakahjustused kujunevad pikema aja vältel. On ka 
loomi, kellel klassikalisi nahakahjustusi ei esinegi ning 
nende peamine kaebus on sügelus. Seetõttu võib haigus 
õigel ajal märkamata jääda, sümptomite järgi sarnaneda 
muude sügelust põhjustavate haigustega ning loomad olla 
nakkusohuks teistele koertele. 

Kellel haigus esineb? 
Igal loomaliigil on omad sügelislestad, kes neil haigust 
tekitavad. Koerte sarkoptoos levib lisaks koertele ka 
koerlastel – kährikutel ja rebastel. Koerte sügelislestaga 
on sarnane kasside sügelislest Notoedres cati., kes 
põhjustab kassidel peapiirkonna sügelust. Seda esineb 
väga harva ning erinevalt koerte sügelistest on seda 
haigust nahakaabetega väga lihtne diagnoosida. Ajutiselt 
võivad lestad parasiteeruda ka teistel liikidel, kuid nad ei 
suuda nende nahas paljuneda. Kui nakatunud koera omanik 
on loomaga tihedas kontaktis, võib ka inimesel tekkida 
sügelevaid punetavaid punnikesi (paapuleid), peamiselt 
kõhule ja käsivartele. Inimesed siiski ravi ei vaja ja kui pere 
loomad saavad ravitud, kaovad sümptomid paari nädala 
jooksul ka inimesel. Inimeste sügelislestad on loomade 
omast täiesti erinevad. 

Sarkoptoosi 
tagajärjel 

tekkinud koorikud, 
karvakadu, 

pigmenteerumine.
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Millised on haigustunnused? 
Peamine sümptom ei ole sarkoptoosi korral kärnad, 
nagu haiguse rahvakeelse nime järgi eeldada võib, 
vaid ikkagi sügelus. Sügelus on enamasti väga 
tugev, segab magamist, söömist ja mängimist 
ega pruugi alluda ka sümptomaatilisele ravile 
sügelust pärssivate ravimitega. Nahakahjustused 
tekivad esimesena hõredama karva aladele. 
Tabanduvad tavaliselt kõrvalestad (mitte 
kuulmekäigud), küünarnukid ja muud liigesepinnad 
ning kõhualune. Kui haigus jääb ravita, võivad 
nahakahjustused laieneda ning tabandada tervet 
keret. Esmased nahatunnused on erüteemsed 
paapulid (punetavad punnikesed), mis on kaetud 
koorikuga, nendes kohtades, kus lest on nahasse 
tunginud. Hiljem lisanduvad koorikud ja sügeluse 
tagajärjel tekkinud kahjustused. Enamasti tekib 
karvakadu, naha paksenemine, punetus ning 
kärnad ja koorikud. Sügeluse tagajärjel võib tekkida 
ka bakteriaalne nahapõletik. Küll ei ole kõikidel 
koertel sümptomid nii ilmekad ning haigust tuleb 
kahtlustada kõikidel sügelevatel koertel. Rohkem 
ohustatud on küll jahikoerad, metsas liikuvad või 
metsloomade läheduses elavad loomad. Haigus 
võib levida koeralt koerale ka mänguplatsidel ning 
isegi loomakliinikutes. 

Kuidas haigust 
diagnoositakse? 
Haigust diagnoositakse iseloomulike tunnuste 
ja nahakaabete alusel. Nahakaapeid peab olema 
võetud mitu ning need peavad olema piisava 
sügavusega, kuni nahk hakkab punetama, st tekib 
kerge kapillaarne veritsus. Lestasid on nahas 
raske leida, ainult umbes pooltel juhtudest. 
Negatiivne nahakaabe seega haigust kahjuks ei 
välista ning ravi peavad lisaks haiguskahtlastele 
koertele saama ka need, kellega nad oma haiguse 
ajal on kokku puutunud, sealhulgas pere teised 
koerad, isegi kui neil ei esine sügelust. Mõnikord 
võivad koerad haigust edasi kanda, ilma et neil 
oleks sümptomeid tekkinud. 

Kuidas haigust ravitakse? 
Haiguse ravimiseks on mitu efektiivset preparaati 
nii turjatilkade kui ka suukaudsete tablettidena. 
Kõik antiparasiitikumid, mis toimivad lestade vastu, 
on retseptiravimid ning seega tuleb haiguskahtlase 
loomaga pöörduda veterinaararsti poole. Lisaks 
parasiiditõrjele võib loom vajada ravimeid 
sügeluse leevendamiseks või nahapõletiku raviks. 
Ravi alguses võib koorikute ja nahapõletiku 
vähendamiseks olla vajalik koera pesta. 

Milline on prognoos? 
Prognoos tervistumisele on hea, kui diagnoos on 
kinnitatud või kui tegemist on tõesti sarkoptoosiga. 
Sügeluse püsimisel tuleb jätkata diagnostikat 
teiste sügelust põhjustavate haiguste, sealhulgas 
allergiate uurimise suhtes.

Koorikud ja punetus kanna piirkonnas.

Karvakadu kõrvalestal.

Ulatuslik karvakadu ning naha paksenemine küünarnukil ja kõhu all.
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EKL-i volinike koosoleku uudised 
26.11.2019 koosolekule esitatud materjalide ja protokolli alusel koostanud Kaire Rjadnev-Meristo, EKL-i volinike koosoleku liige

1.  Kinnitati Eesti austraalia karjakoerte tõuühingu koostatud 
ja esitatud aretuserinõuded. Nõuded kehtivad 01.01.2020 kuni 
31.12.2024. 
2. Kinnitati EKL-i koerte koolitust koordineeriva kogu (EKL-KKK) 
esitatud järgmised statuudid ja eeskirjad. 
2.1. „EKL-i varrukamehe statuut“. Eeskiri asendab seni kehtinud 
eeskirja ning hakkab kehtima vastuvõtmise hetkest (26.11.2019). 
2.2. „EKL-i põllujäljekatse eeskiri“. Eeskiri asendab seni kehtinud 
eeskirja ning hakkab kehtima alates 01.01.2020. 
2.3. „FCI rahvusvaheliste teenistuskoerte töökatsete, 
rahvusvaheliste jäljekoerte töökatsete, rahvusvahelise 
ühiskonnakõlblikkuse katse, rahvusvahelise vastupidavuskatse 
eeskiri“. Uue põllujäljekatse (PJK) eeskirja vastuvõtmisega on sealt 
eemaldatud viited PJK-le, kuna edaspidi ei ole tegemist seotud 
koolitusaladega.
2.4. „EKL-i kuulekuskoolituse eeskiri ja hindamisjuhend“. Eeskiri 
ja hindamisjuhend asendavad seni kehtinud eeskirja ning need 
hakkavad kehtima alates 01.01.2020. 
3.Kinnitati uued eestikeelsed vasted järgmistele tõunimetustele. 
3.1. Miniature American Shepherd (367) – 
 ameerika väike lambakoer 
3.2. Segugio Maremmano (361) – maremma hagijas 
3.3. Canadian Eskimo Dog (211) – kanada eskimo koer
4. Revisjonikomisjoni esindaja Tiia Pihlik juhtis oma sõnavõtus 
tähelepanu asjaolule, et eelarve on liiga üldsõnaline ning vajaks 
rohkem lahtikirjutamist. Ehkki viimase nelja aasta jooksul (2016–
2019) on Eesti Kennelliidu korraldatavatel näitustel osalejate arv 
vähenenud umbes 900 koera võrra (2016. aastal osalejate arv kokku 
7208, 2019. aastal 6302 koera), on 2020. aasta eelarves planeeritud 
osalejate arv 7200, mis ei arvesta viimaste aastate muutusi. 
Kõigele vaatamata teeb revisjonikomisjon volinike koosolekule 
ettepaneku eelarve kinnitada ja anda suunised eelarve 
koostamiseks, et oleks tagatud selge, läbipaistev ja arusaadav 
eelarve kõigile – nii allüksustele kui ka juhatusele eelarves 
püsimiseks. 

Registreeritud uued kennelnimed vahemikus 
30.08 kuni 10.12.2019

BALTICSHELL  MERXREM
FLYING SNOWFLAKE LUNA FEDELE
TOMBALAYA  ALPHA SIBERICA
WINLAW ART  VIVILIANO
SUNRISE CATCHER

5. Kinnitati Eesti Kennelliidu aastaeelarve mahuga 864 770 eurot 
(tulud) ja 879 479 eurot (kulud). 
6. Volinike koosoleku juhataja tegi oma sõnavõtus ettepaneku 
korraldada 2020. aastal ümarlaudu. Seekord toimuvad päeva 
esimesel poolel loengud ning pärastlõunal diskussioonid. 
7. Otsustati kinnitada 2020. aasta ümarlaudade toimumine 8.02 
Tartus, 09.02 Pärnus, 22.02 Narvas ning 07.03 Tallinnas. Täiendav 
reklaam ilmub Kennelliidu ajakirjas Koer ning Eesti Kennelliidu 
kodulehel. 
8. Teenetemärkide omistamine. 
8.1. Juhatuse ettepanekul otsustati omistada EKL-i Suur Kuldmärk 
silmapaistva tegevuse eest eesti hagija rahvusvahelisel 
tunnustamisel eesti hagija töögrupi järgmistele liikmetele: 
Tiia Ariko, Elo Lindi, Maris Siilmann, Helen Tonkson-Koit, Marko 
Lepasaar, Siret Lepasaar. 
8.2. EKL-i välimikukohtunike kogu ettepanekul otsustati omistada 
Suur Kuldmärk aastaid Eesti kohtunikke koolitanud ning põhjalikke 
teadmisi jaganud kohtunikule Paula Heikkinen-Lehkonenile.
8.3. EKL-i agility-katsekohtuniku Indrek Tirmaste 
ettepanekul otsustati pikaajalise eduka esinemise eest 
maailmameistrivõistlustel ja Eesti koeraspordi esindamise eest 
maailmas omistada Suur Hõbemärk Marje Piirojale.
Teenetemärgid antakse üle 14.12.2019 toimuval galal. 

Eesti Kennelliidu 
esindajate kohtumine 
Tallinna abilinnapeaga 
1. novembril kohtus Tallinna abilinnapea 
Andrei Novikov MTÜ Eesti Kennelliidu 
esindajatega. Helen Tonkson, 
Monica Merima ja Kaire Rjadnev-
Meristo tutvustasid Eesti Kennelliidu 
tegevust ning juubeliaastal sündinud 
kodanikualgatust – ideed kinkida 
Tallinnale eesti hagija skulptuur. 

Tallinna linnavalitsuse esindajatele 
idee väga meeldis ning asuti arutama 
võimalikke kohti, kuhu skulptuur võiks 
sobituda. Tallinna Linnaplaneerimise 
Ameti arhitekt Kaidi Põldoja oli 
võimalikest asukohtadest teinud fotod 
ning lepiti kokku edasises tegevuskavas. 
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Regionaalsed ümarlauad 
2020. aastal:

8. veebruaril Tartus
9. veebruaril Pärnus 

22. veebruaril Narvas 
7. märtsil Tallinnas  

Päeva esimesel poolel ettekanded. 

Esinejad:
Monica Merima „Koera roll tänapäeva maailmas. PR koeranduses“

Marika Proover „Loomade heaolu ja kasvataja eetika“
Tiia Ariko „Eesti hagijas eile, täna, homme“

Helen Tonkson „Eesti Kennelliit 2030“
Ettekannetele järgneb paneeldiskussioon Eesti koeranduse teemadel.

Milline on Eesti Kennelliidu tulevik - 
tule ja räägi kaasa!

osalejate 
registreerimine 

(selgituseks märgi 
oma nimi, kuupäev) 

ekl@kennelliit.ee 
kuni 

15.01.2020
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