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Esikaanel eesti hagijas EST JCH, WW-21
Sakste Muhe Muhv
kodunimi Jazz, sündinud 24.02.2020
Esimene eesti hagijas, kes saavutas pärast tõu
tunnustamist FCI poolt „Maailma võitja” tiitli.
Kasvatajad Maris Siilmann ja Marika Hiiemaa
Omanik Jana Meigas ja Andrei Tkatšenko (Eesti).
Foto: Jane Faizullin

Headuse
kuldsed ahelad
On ütlus „Kurjuse ahelad on rauast, headuse ahelad
kullast“. Ükskõik mispidi vaadata, ahelad on need igal
juhul. Igasugust vabatahtlikkust alustatakse ikka heade
soovidega – aidata, arendada, teha paremaks. Kunagi
ei tohi aga unustada, et volontääril ei ole lõpmatuseni
kohustust oma aega ega oskusi vabatahtlikule tegevusele
pühendada. Teisalt on välja kujunenud arusaam, et kui sa
midagi juba oled niisama ette võtnud, siis peadki ehk oled
kohustatud seda edasi viima. Kõik teised võivad vabalt
pealt vaadata ning aeg-ajalt sotsiaalmeedias suunavaid
(või kurjustavaid) hüüatusi postitada.

saa sulgeda silmi toimuva ees ning lohutada end sellega,
et minu tõus parajasti probleemi ei ole.
Kui täna ei ole, siis homme juba võib olla. Koeramaailmas
puuduvad vingu- ja suitsuandurid, mis peatsest
tulekahjust märku annaksid. Kui tuli lahti, siis tuleb
tegutseda kiiresti ja organiseeritult. Kahjuks on aga
üldine suhtumine tule kustutamisse leige – kui maja (või
paarkümmend) maha põleb, küll siis ka tuli otsa saab.
Soovitatavalt mitte minu maja.

Tulen uuesti tagasi Eesti Kennelliidu kui organisatsiooni
juurde. Meil on enam kui 2000 liiget, aga peaaegu kõik
töörühmad ja allüksused kiratsevad. Valdav on suhtumine
„Me oleme nad valinud (kas volinike koosoleku liikmeteks,
töörühma juhiks, allüksuse või EKL-i juhatuse liikmeks
vms), las nad siis rabelevad“. Kas me tõesti ei suuda kokku
hoida ning suuremate eesmärkide nimel koostööd teha?

Arusaamad koerapidamisega seotud tegevustest ongi
erinevad. Me ei pea kõiges ühel meelel olema. Me ei
pea hädaldama ja paanikat külvama. Aga me ei pea ka
üksteisele vastu töötama, jalga taha panema, küsimusi
ja koostöösoove ignoreerima. Rohkem julgust ja usaldust!
Selles suhtes võiksime eeskuju võtta oma neljajalgsetest
sõpradest, kes meid sõltumata ettetulevatest äpardustest
ikka usaldavad.

Täiesti mõistetavalt on igaühel oma pere, kodu, koerad,
töö ning kelleltki ei saa nõuda rohkem, kui ta on valmis
panustama, aga koos tegutsedes on ju igaühe koormus
tunduvalt väiksem. Kahjuks on aga hoopis nõnda, et kui
keegi julgeb ja soovib vabatahtlikult mõne töö ette võtta,
siis avastab ta end peagi üksi suure kohustuste lademe
alt ning kui kord vaba, ei võta seda mitte mingil juhul
uuesti ette.

Ilusat sügist ning peatseid lumerõõme!
Kaire Rjadnev-Meristo

Mulle meeldib lugeda vanu, tõeliselt vanu mitmekümne
aasta taguseid Eesti Kennelliidu ajakirju. Kuigi ma ei tea
selleaegseid viisaka pealispinna all peituvaid hoovusi
(kas neid üldse oli ja kui palju need tegevust mõjutasid),
jääb üldine mulje organisatsioonist, mille liikmed tahtsid
midagi korda saata, kuhugi jõuda. Kas me oleme kõik
vajaliku korda saatnud, sinna jõudnud?

Mulle meeldib lugeda vanu,
tõeliselt vanu mitmekümne aasta
taguseid Eesti Kennelliidu ajakirju.
Kuigi ma ei tea selleaegseid

Kindlasti mitte, sest uued ajad toovad kaasa uued
ülesanded ning nende lahendamiseks on vaja meie kõigi
ühiseid jõupingutusi. Kui me seda ühiselt ei tee, siis varsti
on lahkunud viimasedki entusiastid ja olukord on sama
nagu ühes tuntud kriminaalromaanis, mida enam algse
pealkirja nimetada ei tohi, vaid on nüüd „Ja ei jäänud
teda ka“.

viisaka pealispinna all peituvaid
hoovusi (kas neid üldse oli
ja kui palju need tegevust
mõjutasid), jääb üldine mulje
organisatsioonist, mille liikmed
tahtsid midagi korda saata,

Siin ei ole kohta lahterdamisele stiilis „meie ja nemad“. Kui
me hoolime koertest, tõust, koerapidamisest ning sellega
kaasnevatest kohustustest, siis oleme me kõik üks. Me ei

kuhugi jõuda.
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Kasvataja eetika ja
kutsikate loovutamine
Tekst: Marika Proover
kennel HellHunt
Alaska Malamuutide Liidu juhatuse ja asutajaliige
Tartu Ülikool, BA ja MA praktilises filosoofias
Tallinna Tehnikaülikooli doktorant ja nooremteadur
Fotod: pixabay.com
Olen eelnevalt pikalt ja laialt kirjutanud kasvataja eetikast
loomade heaolu seisukohast, seekord võtan natuke teise
vaatepunkti ja vaatan kasvataja suhteid teiste inimestega
kutsikate loovutamise kontekstis. Eelkõige muidugi oma
kasvandike omanikega, kuid teema on tegelikult laiem,
puudutades teisi kasvatajaid, aga ka suhtlust riigiga.
Mõnikord võivad need suhted mõjutada ka koerte heaolu,
kuid enamasti siiski mitte otseselt.
Kahtlemata kõige olulisemalt mõjutab koerte heaolu
see, millised pered ja inimesed meie kasvatajatena neile
valime. Me võime valida parimad ja terveimad vanemad,
tagada emasele rahu ja igakülgse abi poegimisel, tagada
kutsikatele igati sobiliku kasvukeskkonna, toidu ja
sotsialiseerimise. Kuid kui seesama kutsikas läheb inimese
kätesse, kes teda väärkohtleb, siis vaatamata parimale
võimalikule algusele on tema heaolu ikkagi löögi all.
Arvatavasti on siin meie valikud kasvatajana koera
tuleviku ja heaolu seisukohalt kõige määravamad. Samas
on tõuühingud ja klubid pööranud suurt tähelepanu

kutsika soovijate harimisel hea kasvataja valikul, kuid
vastupidiseid koolitusi – mida peaksid kasvatajad silmas
pidama kutsika omanike valikul – ei hakka eriti silma.
Oleme sattunud olukorda, kus kutsika omanike nõudmised
ja ootused kasvatajate suhtes järjest kasvavad, kuid
kasvatajate üleüldised teadmised kutsika ostjate kohta
pole eriti muutunud. Siinkohal me justkui eeldame,
et kasvatajatel on suurepärane inimesevaist, kopsaks
kogemustepagas ja laialdased teadmised psühholoogiast.
Osal kindlasti nõnda ongi, kuid me kõik oleme olnud noored
ja alustavad kasvatajad ning kõigil, kes on piisavalt kaua
kasvatajatööga tegelenud, on olnud mõni ebaõnnestunud
kutsikaomaniku valik.
Laias laastus võib kriteeriumid, mille alusel kasvataja
kutsikatele tulevased pered välja valib, jagata kolmeks.
•
Esiteks peab ta silmas tõu enda eripära ehk millised
nõudmised seab tõug tulevasele koeraomanikule –
alaska malamuudi, saksa dogi ja itaalia väikehurda
puhul ei saa need nõudmised olla ühesugused.
Süvitine tõuspetsiifika tundmine on siin äärmiselt
oluline.
•
Teiseks peab kasvataja silmas konkreetse kutsika
iseloomu ja eeldusi – ka ühe tõu ning ühe pesakonna
sees on eri nõudmistega kutsikaid, kellele sobib
aktiivne elu suures perekonnas, kellele on aga
kontimööda natuke aeglasem tempo ja rahulikum
seltskond.
•
Kolmandaks arvestab kasvataja oma kõhutunnet – kui
meeldiv ja koostööaldis inimene tundub, kas ta on
tõuga kursis (küsib õigeid küsimusi), kuidas ta käitub
koerte ja kutsikate juuresolekul. Kõigi nende kolme
kategooria puhul toetume kasvataja kogemusele tõu,
koerte arengu ja inimeste tundmises.
Nii esimese kui ka kolmanda kriteeriumi puhul annab
kutsika soovijal päris palju ise ära teha. Ta saab uurida
tõu kohta raamatutest, internetist, tõuühingute ja
kasvatajate kodulehtedelt, tal on võimalik ka inimestega
näost näkku kohtuda ning koeri jälgida. Tavaliselt tuleb
neist allikatest väga kiiresti välja, milline peaks nimetatud
tõu puhul olema sobilik kodu. Me loodame, et seda infot
kasutavad tulevased koeraomanikud omale sobiva tõu
väljavalimiseks ning suhtuvad oma isikusse kriitiliselt
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ja praagivad ise endale mittesobivad tõud välja. Asjal on
aga ka teine pool: need, kes ikka väga hirmsasti tahavad
omale mõnd kindlat tõugu, suudavad väga kenasti välja
peilida, mida kasvatajad loodavad neilt kuulda. Sama käib
ka kolmanda aspekti kohta – sotsiaalmeedias ja foorumites
ning viimasel ajal ka koolitustel jagatakse näpunäiteid selle
kohta, kuidas kasvatajatele kirju kirjutada, nendega suhelda
ja kuidas koertega käituda. Kindlasti on sellest nõust kasu
üldiselt kinnisele ja lühisõnumitega harjunud inimesele, aga
samamoodi lõikavad sellest kasu inimesed, kelle ainuke
eesmärk on koju tuua kutsikas ning hiljem teadlikult rikkuda
kõiki kokkuleppeid, mis kasvatajaga said tehtud.
Ka juhul, kui me panustame enam kasvatajate
koolitamisse (mida kahtlemata on vaja teha), jääb ikkagi
oht, et tulevane pere kas on või muutub tulevikus koerale
sobimatuks. Millised on siis lahendused? Parim kaitse
koerale on hästi läbi mõeldud leping ja suhete hoidmine
perega, kuhu kutsikas on loovutatud. Suhete hoidmine
ei pea olema igapäevane infovahetus, piisab sellest, kui
kasvataja on kursis, kuidas tema kasvandikul läheb, ja
tal on toimiv omaniku kontakt. Suhtlus võib toimida ka
Facebooki kennelgrupi tasandil – oluline siinjuures on, et
kasvatajal on mingisugune ülevaade oma kasvandikest ja
nende peredest. Muidugi, mida suurem on kasvandike arv,
seda keerulisem on kõigil silma peal hoida ja ideaalses
maailmas sooviksime me ju, et esialgne valik oleks nõnda
õige, et kutsikate kasvades tuleks võimalikult vähe kätt
pulsil hoida. Samas soovime, et koertel oleks nende perede
juures hea mitte vaid mõni kuu, vaid nende elupäevade
lõpuni – nad on elusolendid ja nende heaolu tagamine on
pikaajaline projekt.

kasutada aretuses ja leping ei sätesta sellele mingeid
piiranguid, siis on kasvatajal ka parima soovi korral raske
midagi teha. Leping on mõeldud koera, kasvataja, kuid ka
(kaas)omaniku kaitseks.

Parim kaitse koerale on hästi läbi mõeldud
leping ja suhete hoidmine perega, kuhu
kutsikas on loovutatud.

Vaatame korraks ilmselgest väärkohtlemisest kaugemale.
Kuidas satuvad tõukoerad kutsikavabrikantide manu või
tõule mittesobilikesse tingimustesse? Ka neil on olnud ju
kasvatajad ja nende taga on koerad, keda on põlvkondade
kaupa vastutustundlikult aretuses kasutatud. Kus siis
on läinud asi viltu? Näiteid võib tuua palju: koer on
muutunud algses peres üleliigseks või mis iganes põhjusel
soovimatuks ja ta on kasvataja teadmata korra või mitu
korda omanikku vahetanud; koer on juba algselt loovutatud
inimesele, kel pole olnud temaga kõige paremaid plaane;
koer loovutati kasvatajale, kes pole osanud või hoolinud
tulevastele kutsikatele kodusid valida. Moraal on
kõigi puhul sama: kasvataja vastutus ei lõppe kutsika
loovutusega ning selliseid olukordi aitab ära hoida lisaks
algsele kutsika omanike valikule ka suhtlus ja leping.

Siit oleme jõudnud otsapidi järgmisse teemasse – kasvataja
suhted teiste kasvatajatega, mis on sama keeruline kui mitte
veel keerulisem teema kui kasvandikele perede valimine.
Kogu meie aretustöö on mõttekas vaid järjepidevuse
kontekstis, kui me toetume varasemate kasvatajate tööle,
kui teeme koostööd teiste kasvatajatega ja kui panustame
tulevaste kasvatajate arengusse. Selleks, et kõik need
astmed toimiksid, on vaja teatud avatust, usaldust, aga
ka julgust, et juhtida vajaduse korral üksteist tagasi õigele
teele. Ilma avatuse ja usalduseta jäävad meile teadmata
olulised aspektid koerte iseloomu ja tervise kohta, mis ei
pruugi kajastuda avalikes andmetes – nõnda aretame me
pimesi. Kuid ilma julguseta öelda välja kaaskasvatajale,
kui ta kusagil hakkab lähenema eetilisuse piirile – olgu
selleks koerte pidamise viis, aretuses kasutatavate koerte
iseloomud või koerte loovutamise põhimõtted –, võime
leida ennast olukorrast, kus me julgustame ja aitame kaasa
praktikatele, mis lõpuks viivad tõukoeranduse allakäiguni.

Hoolimata asjaolust, et kasvataja kohustusleping nõuab
kutsikate loovutamist lepingutega, jõuab kahjuks ikka ja
jälle juhatuse lauale inimestevahelisi probleeme, mis oleks
jäänud olemata, kui oleks sõlmitud läbimõeldud lepingud.
Detailsete lepingute puudus on paljude inimestevaheliste
probleemide algpõhjus (eriti, kuid mitte ainult, kui tegemist
on kaasomandis olevate koertega). Kui koer vajab uut
kodu ning lepingus ei ole reguleeritud koera tagasitulek
kasvataja juurde, siis on kasvatajal ka parima soovi korral
raske midagi teha. Kui koer on loovutatud väärkohtlevasse
perre ja leping ei sätesta sanktsioone, siis on kasvatajal ka
parima soovi korral raske midagi teha. Kui koera soovitakse

Moraal on kõigi puhul sama: kasvataja
vastutus ei lõppe kutsika loovutusega ning
selliseid olukordi aitab ära hoida lisaks algsele
kutsika omanike valikule ka suhtlus ja leping.
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tulekuks, et selgitada tõukoeranduse spetsiifikat ja leida
koostöös sobivaid kompromisse, mis rahuldavad kõiki
osapooli. Selge on siiski see, et need peavad toimima
kehtivate maksuseaduste raamistikus, sest seadustesse
muudatuste tegemine on pikaajaline ja vaevarikas tee,
mitte kiirelt toimiv imerohi.
Võimalik, et siinkohal peame ümber hindama oma arusaamu
enda suhetest riigiga ja kohustustest riigi suhtes. Kui
hoolimata konsultatsioonidest jõuame olukorda, kus riik
hakkab meie tegevust maksustama, siis EKL-i poolt on
ainuõige samm lubada kasvatajatel end raamatupidamislikel
eesmärkidel vormistada juriidilisteks isikuteks, nii nagu seda
on tehtud ka mitmes teises FCI riigis. See aga eeldab ka
EKL-i normatiivdokumentide ajakohastamist. Kasvatustöö
kui hobi on kulukas tegevus ja EKL-i huvides ei ole seda
kasvatajatele veel kulukamaks teha. Samas on meie seas
neid, kes selle tööga endale elatist teenivad – niikaua, kui
see ei käi koerte heaolu arvelt, pole see iseenesest halb –
ning siinkohal tundub riigi huvi õigustatud.
Sai pikk artikkel, mis hõlmas päris mitut teemat ja peaks
andma mõtlemisainet edasise suhtes. Peame mõistma, et
kõigis suhetes – nii kutsika omanike, teiste kasvatajatega
kui ka riigiga – peame oma arusaamu ja väärtushinnanguid
kohandama muutuva kultuuri- ja seadusruumiga,
kaotamata seejuures oma nägu.

Tasakaalu leidmine ei ole lihtne, sest kiire hukkamõist
viib usalduse ja avatuse kadumiseni ning olukorda, kus
kardetakse infot omavahel jagada. Meil on siiski vaja leida
julgus öelda, et me ei aktsepteeri teatud praktikaid, ja
samas näidata teed, kuidas meie kogukonnas käitutakse,
sest ainult nõndamoodi saame tagada, et peale kasvav
kasvatajate põlvkond saab kaasa õiged väärtused.

Arvestades,

murrangulised

on

muutused, siis ei saa see olla probleem
vaid EKL-i juhatuses. Just praegu on meil
vaja laiapõhjalisemat lähenemist: meil

Enamasti ongi ühe kasvataja kutsikate loovutamine
puudutanud kutsika soovijaid ja teisi kasvatajaid. Oleme
suutnud peaaegu unustada siinjuures Eesti riigi. Riik ei
ole aga unustanud meid ja on hakanud enam huvi tundma
kasvatajate tegevuse suhtes. Seda nii paljuräägitud EL-i
määruse ja ettevalmistatava uue veterinaarseaduse
valguses, kuid maksuamet on samuti aktiviseerunud
ning
toetub
oma
tegevuses
praegu
kehtivale
tulumaksuseadusele. Enamik ettepanekuid, mis EKL
edastas veterinaarseaduse mõistlikumaks muutmiseks
koerte kasvatajate vaates, jäid ministeeriumi tasandil
heakskiiduta. EKL-i pakkumisele tulla maaelukomisjoni
asja põhjalikumalt selgitama ei ole järgnenud reaktsiooni.
Seadus on veel vastu võtmata, nii et EKL jätkab siin
kasvatajate huvide kaitsmist.

on tarvis liikmesorganisatsioone, kes
panustaksid kasvatajate harimisse; meil
on tarvis kasvatajaid, kes toetaksid ja
õpetaksid algajaid; meil on tarvis enam
kasvatajate ümarlaudu, kus asjadest
ilustamata ja ausalt rääkida; meil on vaja
mõista, et mitte kõik kasvatajad pole head,
ja vastavalt käituda; meil on vaja leida
enda seest ressurss riigiga suhtlemiseks
– siinkohal üleskutse liikmetele, kes
end maksuseaduses ja maksuametiga

Väga pikalt on EKL-i tasandil räägitud koerte aretusest
kui hobitegevusest ja paljudele meist see nii ongi. Meil
on aga hiljutine pretsedent, kus tuntakse huvi kasvataja
kutsikate loovutamisest saadud sissetulekute vastu. Seda
mitte uue veterinaarseaduse või PRIA registri kontekstis,
vaid ammu kehtiva tulumaksuseaduse järgi. EKL-i juhatus
on otsinud juba kontakti maksuametiga ühise laua taha
Ajakiri KOER 3/2021

kui

suhtlemises koduselt tunnevad, andke
endast märku ja tulge meile appi! –
ning meil on tarvis kriitiliselt peeglisse
vaadata ja ausalt vastata, millised meie
senistest uskumustest ja käitumistest on
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viinud taoliste olukordade tekkimiseni.

UUED PRIMADOG MINI MEAL - EINED

VÄIKESED PALAD
SUURTEKS SEIKLUSTEKS

õigile
sobib ukrt kui ka
nii su st tõugu
väike ele!
koert

PRIMADOG MINI MEAL eine 85g kotikesest saad
oma koerale teraviljavaba lihaka eine või mahlase
lisandi tema igapäevase toidu juurde. Vali rikkalik
lambaliha, õrn hirveliha või mahlane kala, mis on
rikastatud supertoidutaimede ja mustsõstraga.
Paki mugavad kotikesed reisikotti või preemiaks
koolitusel!
• Rikastatud supertoidutaimedega
• Ei sisalda kunstlikke lõhna- ega säilitusaineid
• Valmistatud värskest lihast

www.prima.dog

PrimaDogi tooted leiate kõikidest hästivarustatud
kauplustest üle Eesti.

Ajakiri KOER 3/2021

„Balti võitja 2021“ Best in Show. Kohtunik Ilaria Biondi de Ciabatti (Peruu)
I koht: must kääbuspuudel BALT W21 EQUERRY’S HIT TRICK. Omanik Tuija Kärki (Soome)
II koht: itaalia väikehurt BALT J CH BALT W21 EST CH EST JCH EST W21 LTU CH LTU JCH LVA JCH CANIS NOBILITAS INOLA.
Omanik Jelena Suhareva (Läti)
III koht: siberi husky Multi W, Multi CH SNOWFROST SILVER STONE. Omanik Tarja Veijonen (Soome)
IV koht: Dandie Dinmont’i terjer Multi W, Multi CH DANCHESTER’S QUALITY APPROVED.
Omanik Kristine Maria Siitan (Eesti)

Balti võitja 2021
„Balti võitja“ on kolme Balti riigi poolt vaheldumisi korraldatav tiitlinäitus, mis toob
igal aastal kokku tuhandeid koerahuvilisi ning tutvustab uusi koeratõuge.
Tänavu toimus näitus 21.–22. augustil Luige näituseväljakul Harjumaal.
Tekst: Kaire Rjadnev-Meristo
Fotod: Jane Faizullin
1998. aastal toimus „Balti võitja“ näitus juba Eestimaal,
täpsemalt 25. oktoobril Eesti Näituste paviljonis Pirital.
Osales 1340 koera. Järgmised näitused toimusid Eestis
aastatel 2000, 2003, 2006 ning need muutusid iga aastaga
üha populaarsemaks. Näiteks 2006. aastal oli osalejaid
juba 15 riigist ning 2500 koera 242 tõust. Arvukamalt olid
esindatud kuldne retriiver (54 koera), rottweiler (43 koera),
hiina harjaskoer (43 koera) ning labradori retriiver (41 koera).
Esimest korda oli näituse korraldaja poolt organiseeritud
tõugude tänav, kus eri tõuühingud tutvustasid nende poolt
esindatavaid tõuge.

Seekord oli „Balti võitja“ näitusele registreeritud 2692
osavõtjat 262 tõust ning 15 riigist. Pooled osalejatest olid
Eestist, umbes 40% Soomest ning ülejäänud 10% teistest
riikidest. Tõugudest oli kõige rohkearvulisemalt esindatud
prantsuse buldog ning whippet , mõlemas 41 osalejat.
Näitusekohtunikke saabus koeri hindama nii Eestist kui
ka väljastpoolt, kõige kaugemad tulijad olid Peruust ja
Iisraelist.
NÄITUSE AJALUGU
Tiitlinäitus sai alguse 1997. aastal, kui Eesti Kennelliit,
Läti Künoloogiline Föderatsioon (Latvijas Kinologiska
Federacija) ja Leedu Kennelklubi (Lietuvos Kinologu
Draugija) sõlmisid 2. augustil 1997 kolme riigi vahel tiitli
„Balti tšempion“ ja iga-aastase näituse tiitlile „Balti
võitja“ (Baltic Winner) organiseerimise koostööleppe.

Järgmised näitused toimusid Eestis 2009. ja 2012. aastal.
2013. aastal toimus näitus veel Lätis, aga seejärel
korraldajaorganisatsioonide vahelised suhted pingestusid
ning tekkis oht, et tore tiitlinäitus hoopiski kaob. Õnneks
leiti siiski ühine keel ning 2014. aastal sõlmiti uued
koostöölepingud. Seekord vormistati eraldi dokumentidena
nii Balti riikide kennelliitude vaheline koostöölepe kui
ka näituse „Balti võitja“ statuut. Seejärel toimus uutele
tingimustele vastav tiitlinäitus Eestis 2015., seejärel 2018.
ja praegu, 2021. aastal.

Esimene „Balti võitja“ näitus toimus 8.–9. novembril 1997
Jurmalas ning oli osalejate muljete kohaselt väga toredasti
korraldatud. Kokku oli näitusele registreeritud 1403 koera,
kellest 86 olid Eestist. Osalejaid oli nii Leedust, Lätist,
Venemaalt kui ka Soomest.
Ajakiri KOER 3/2021
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Parim beebi: beagle
BEAGPOINT TWINKLE WIGGLE NOSE
Omanik Merle Virula (Eesti)
Kohtunik Maria-Luise Doppelreiter
(Austria)

Parim kutsikas: bullterjer
BAD NEWS BARBIE SETR BULL
Omanikud Ave Zäuram ja
Martin Leiman (Eesti)
Kohtunik Inga Siil (Eesti)

Parim juunior: inglise setter
BALT JW21 EST JCH ESTJW21
GORDON HALL BACARDI
Omanik Karis Rämmer (Eesti)
Kohtunik Helen Tonkson (Eesti)

Parim veteran: inglise setter
BALT W14 BALT VetW21 BLR CH BLR W13
C.I.E EST VetW21 LTU CH LTU W15 ROU CH
ROU GR CH SVNW15 TLN VetW21
SIIMLINE ANGRY BIRD
Omanikud Heli Kyrönkari ja
Lena Juslin (Soome)
Kohtunik Vija Klučniece (Läti)

Parim kasvataja:
kennel ANGELSTONE,
must suuršnautser
Omanikud Natalja Žgun,
Galina Markina ja
Olga Lomovtseva (Eesti)
Kohtunik György Tesics (Ungari)

Parimad järglased:
iiri punane setter
BALT CH C.I.E EST CH EST W19 LTU CH LTU
W19 LVA CH LVA W19 TLN WCup17
VINCA THORE INDIGO
Omanikud Toomas Ringo ja
Klaire Niilus (Eesti)
Kohtunik Lenka Fairaislova (Tšehhi)

9
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21.08.2021
Parim paar: skye terjer
JUGER EDELWEISS KEYSTONE ja JUGER
EDELWEISS JOLLY JACQUELINE
Omanikud Julia ja Mihhail Knut (Eesti)
Kohtunik Juta Haranen (Eesti)

21.08.2021
Juuniorhändler,
vanuseklass 10–13 aastat 1. koht,
Parim juuniorhändler:
Karolin Kukk (Eesti)
Kohtunik Tal Yaffe (Iisrael)

21.08.2021
Juuniorhändler,
vanuseklass 14–17 aastat
1. koht:
Liseth-Eliise Horeb (Eesti)
Kohtunik Tal Yaffe (Iisrael)

22.08.2021
Juuniorhändler,
vanuseklass 14–17 aastat 1. koht,
Parim juuniorhändler:
Anna Tsvetkova (Eesti)
Kohtunik Laura Kaseorg (Eesti)

22.08.2021
Juuniorhändler,
vanuseklass 10–13 aastat 1. koht:
Veronika Savitskaja (Eesti)
Kohtunik Laura Kaseorg (Eesti)

22.08.2021
Parim paar: tiibeti terjer
EST JCH LTU JCH BUD’DHA SAMPATTI TAI
TIK JUMS ja EST JCH LTU JCH BUD’DHA
TARA TAI TIK JUMS
Omanik Dalia Raimonda Mačenskienė (Leedu)
Kohtunik Tal Yaffe (Iisrael)

Ajakiri KOER 3/2021

Parim beebi: austraalia lambakoer
SENTIKKI CY FROZEN PLANET (NBT)
Omanikud
Minna ja Janna Lindqvist (Soome)
Kohtunik Rita Kadike-Skadina (Läti)

Parim kutsikas: basenji
FARLANDERS SPECIAL STORY TO TELL
Omanikud
Kerli Liivand ja Maire Tõnurist (Eesti)
Kohtunik Laszlo Erdös (Ungari)

Parim juunior: lhasa apso
BALT JW21
TAI FANZA HEARTBEAT IS MUSIC
Omanik Lauryna Kudirkienė (Leedu)
Kohtunik Jane Serafimov (Makedoonia)

Parim kasvataja:
kennel SMILING SNOWBALL,
samojeedi koer
Omanik Kristiine Uspenski
(Eesti)
Kohtunik Elena Agafonova
(Itaalia)

Parimad järglased: saluki
BALT CH BALT VetW21 C.I.B
EST CH EST W14 EST W19 EST
W21 EST Vet CH EST VetW21
FIN CH LTU CH LTU W14 LVA CH
LVA W13 TLN VetW21 TLNW14
TLNW21
EL-UBAID’S SINCERITY ISIS
Omanik
Annmari Seppä (Soome)
Kohtunik
Alvar Ristikivi (Eesti)

Parim veteran:
portugali veekoer
Multi CH, Multi W
ADVENTURER’S DORIAN GRAY BY ALEX
Omanikud
Sanna Tammi ja Jaana Railamaa (Soome)
Kohtunik Juta Haranen (Eesti)
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Rühm I võitja:
šveitsi valge lambakoer
BALT JW20 BALT W21 EST JCH ESTJW20
LTU CH LTU JCH GERONIMO ICE LILIEN
Omanik Tino Jalonen (Soome)
Kohtunik
Andrzej Stepinski (Poola)

Rühm II võitja:
kollane saksa dogi
Multi CH Multi W
EURO POWER KID OF LONE
Omanik Kati-Maija Korhonen (Soome)
Kohtunik
Elena Agafonova (Itaalia)

Rühm IV võitja:
karmikarvaline taks
BALT W21 WUT WW20
TREIS PINHEIROS GODOLPHIN
Omanik Marian Draganescu (Rumeenia)
Kohtunik
Kristin Kerem (Eesti)

Ajakiri KOER 3/2021

Rühm III võitja:
Dandie Dinmont’i terjer
Multi CH Multi W
DANCHESTER’S QUALITY APPROVED
Omanik Kristine Maria Siitan (Eesti)
Kohtunik
Maite Gonzalbo Lorenzo (Hispaania)

Rühm V võitja:
siberi husky
Multi W, Multi CH
SNOWFROST SILVER STONE
Omanik Tarja Veijonen (Soome)
Kohtunik
Helen Tonkson (Eesti)

Rühm VI võitja:
Vendeeni väike basset-grifoon
Multi W, Multi CH
BLACK MAJESTY BEE’S KNEES
Omanikud Pille ja Katarina Lipson (Eesti)
Kohtunik
Rita Kadike-Skadina (Läti)

Rühm VII võitja:
iiri punane setter
BALT W21
NORTHSTORM’S DON’T MESS WITH ME
Omanik Anu Sirviö (Soome)
Kohtunik
Laszlo Erdös (Ungari)

Rühm IX võitja:
must kääbuspuudel
BALT W21
EQUERRY’S HIT TRICK
Omanik Tuija Kärki (Soome)
Kohtunik
Francesco Cochetti (Itaalia)

Rühm VIII võitja:
portugali veekoer
Muilti CH, Multi W
ADVENTURER’S DORIAN GRAY BY ALEX
Omanikud Sanna Tammi ja
Jaana Railamaa (Soome)
Kohtunik Inga Siil (Eesti)

Rühm X võitja:
itaalia väikehurt
BALT J CH BALT W21 EST CH EST JCH EST
W21 LTU CH LTU JCH LVA JCH
CANIS NOBILITAS INOLA
Omanik Jelena Suhareva (Läti)
Kohtunik György Tesics (Ungari)

Ajakiri KOER 3/2021

KOLMEKORDNE TIITLISADU
NÄDALAVAHETUSEL
„EESTI VÕITJA 2021“, „TALLINNA VÕITJA 2021“
JA R AHVUSVAHELINE NÄITUS
Tekst: Kaire Rjadnev-Meristo
Fotod: Jane Faizullin

Sel aastal ei avanenud COVID-19 pandeemia
tõttu võimalust näituseid tavapärasel
ajal korraldada ning nõnda kogunesid
koerasõbrad hoopis ühel septembrikuu
nädalavahetusel, et omavahel tiitlitele
võistlemises mõõtu võtta.

ESIMESED R AHVUSVAHELISED
NÄITUSES EESTIS

Õiguse rahvusvaheliste näituste korraldamiseks sai Eesti
Kennelliit F.C.I. poolt 1992. aasta novembris. Koos „Eesti
võitja“ tiitlinäitusega kinnitati ka järgmine rahvusvaheline
näitus augustikuus (28.–29. augustil 1993), millest sai
augustikuus toimuvate EKL-i rahvusvaheliste näituste
eelkäija.

Kokku oli näitustele kolmeks päevaks
registreeritud kokku 6430 osavõtjat
269 tõust.

„EESTI VÕITJA“ AJALUGU

Rahvusvaheline koertenäitus „Eesti võitja“ (algse nimega
„Võitja“) toimus esimest korda 1993. aastal, mis oli ka
esimene rahvusvaheline koertenäitus Eestis. Tallinna
lauluväljakul toimuval üritusel osales ligi 2000 koera 199
tõust, pooled neist olid saabunud väljastpoolt Eestit.
Enamik näitusekohtunikke saabus Rootsist, aga ka
Soomest ja Eestist. Kahepäevasel näitusel oli üle 9000
külastaja. Tolleaegse näitusetoimkonna esimehe Harri
Timuska sõnul saavutas pealtvaatajate poolehoiu agility
demonstratsioonesinemine Soome võistkondade osavõtul.

Sarnaselt „Balti võitja“ tiitlinäitusega oli
arvukamalt esindatud tõug prantsuse buldog
(registreeritud 44 osalejat).
Kokku tuli võistlejaid 12 riigist, kaugemad
saabujad Ühendkuningriigist ja Taanist.
Kolmel päeval tegid põhjalikku hindamistööd
nii Eesti kui ka väljastpoolt tulnud
näitusekohtunikud.

„TALLINNA VÕITJA“ AJALUGU

Esimene „Tallinna võitja“ tiitlinäitus toimus 2012. aasta
aprillis. Näitus on võrdselt populaarne teiste samalaadsete
tiitlinäitustega, tuues kohale tavapäraselt umbes 2000
võistlejat rohkem kui 200 tõust.
Ajakiri KOER 3/2021

Kõige kaugemalt saabusid eksperdid seekord
Gruusiast ja Makedooniast.
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SUPREME BEST IN SHOW
12.09.2021

Esmakordselt valiti kolme rahvusvahelise näituse
“Best In Show” võitjate vahel
nädalavahetuse näituste kaunim koer.
Kohtunik: Marit Sunde (Norra)
Foto: Jan Faizullin

I koht - siberi husky
BALT CH EST CH EST JCH EST VetW21 LTU CH LTU JCH LVA CH TLN WCup15 TLN WCup16 TLN VetW21 TLNJW14
EKAJA OF SNIEGO ŠUNYS.
Omanik Ingrida Gudmoniene (Leedu)
II koht - lhasa apso

Multi CH, Multi W
CHIC CHOIX KUMI KIAN MARCO POLO.
Omanikud Hedi Kumm (Eesti) ja Juha Kares (Soome)

SUPREME BEST IN SHOW 10.-12.09.2021
15
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„BEST IN SHOW“ I kuni IV koht. Kohtunik Carsten Birk (Taani)
1. koht siberi husky BALT CH EST CH EST JCH EST VetW21 LTU CH LTU JCH LVA CH TLN WCup15
TLN WCup16 TLN VetW21 TLNJW14 EKAJA OF SNIEGO ŠUNYS. Omanik Ingrida Gudmoniene (Leedu)
2. koht berni alpi karjakoer Multi CH, Multi W GOLDBEAR’S FRANK ZAPPA. Omanikud Arja Pietikäinen ja Krista Tammi (Soome)
3. koht yorkshire’i terjer Multi CH, Multi W WONDERFORM ANDANTE VIVACE. Omanik Viktoria Baranova (Eesti)
4. koht dalmaatsia koer Multi CH, Multi W ALPHADIRATO NEW STAR. Omanik Leelo Ratas (Eesti)

Parim beebi:
beagle
ATTENTION PLEASE VENTUS BARBATUS
Omanik Anastasia Lobachova (Läti)
Kohtunik
Mile Aleksoski, Makedoonia

Ajakiri KOER 3/2021

Parim kutsikas:
basenji
FARLANDERS SPECIAL STORY TO TELL
Omanikud Kerli Liivand ja
Maire Tõnurist (Eesti)
Kohtunik Vytautas Baranauskas (Leedu)

Parim juunior:
Cavalier King Charlesi spanjel
LIVO PASSION HARLEY DAVIDSON
Omanik Zita Stiliņa (Läti)
Kohtunik
Jadranka Mijatovic (Horvaatia)

R AHVUSVAHELINE NÄITUS 10.09.2021
15
16

Parim veteran: kuldne retriiver
Multi CH, Multi W
GYPSY’S SOUL RAMBUTAN
Omanikud
Külli Laur ja Stella Ojalaid (Eesti)
Kohtunik Svein Bjarne Helgesen (Norra)

Parim paar:
azawakh
TLNJW21 ALPSTAR AFAR ja
EST JCH EST W21 ESTJW21 TLNJW21 TLNW21 ALPSTAR KIKUJU
Omanikud Anette Hirvonen ja Jonna Koskimäki (Soome)
Kohtunik Kalvo Kriisk (Eesti)

Parimad järglased: saluki
BALT CH BALT VetW21 C.I.B EST CH EST W14 EST W19 EST W21 EST
Vet CH EST VetW21 FIN CH LTU CH LTU W14 LVA CH LVA W13 TLN
VetW21 TLNW14 TLNW21 EL-UBAID’S SINCERITY ISIS
Omanik Annmari Seppä (Soome)
Kohtunik Colette Muldoon (Iirimaa)

Parim kasvataja:
Kennel CEN CLARENCE’S
kääbuspuudlid
värvirühmast must, pruun, valge
Omanik Inga Siil (Eesti)
Kohtunik George Schogol (Gruusia)

R AHVUSVAHELINE NÄITUS 10.09.2021
17

Ajakiri KOER 3/2021

Rühm I võitja:
schipperke
BALT JW21 EST W21 ESTJW21 TLNJW21
FANDAL’S KAP D’AMOUR
Omanikud Pia Jalomeri ja
Kristiina Laurell (Soome)
Kohtunik Gerard Jipping (Holland)

Rühm II võitja:
berni alpi karjakoer
Multi CH, Multi W
GOLDBEAR’S FRANK ZAPPA
Omanikud Arja Pietikäinen ja
Krista Tammi (Soome)
Kohtunik Svein Bjarne Helgesen (Norra)

Rühm IV võitja:
lühikarvaline küülikutaks
Multi CH, Multi W
MINIDOGLAND RENAISSANSE
Omanikud Albina Maistrenko ja
Irina Romashova (Eesti)
Kohtunik Roxana Liliana Opris (Taani)

Ajakiri KOER 3/2021

Rühm III võitja:
yorkshire’i terjer
Multi CH, Multi W
WONDERFORM ANDANTE VIVACE
Omanik Viktoria Baranova (Eesti)
Kohtunik
John Muldoon (Iirimaa)

Rühm V võitja:
siberi husky
BALT CH EST CH EST JCH EST VetW21 LTU CH LTU
JCH LVA CH TLN WCup15 TLN WCup16 TLN VetW21
TLNJW14 EKAJA OF SNIEGO ŠUNYS
Omanik Ingrida Gudoniene (Leedu)
Kohtunik Linda Reinelt-Gebauer (Saksamaa)

R AHVUSVAHELINE NÄITUS 10.09.2021
18

Rühm VI võitja:
dalmaatsia koer
Multi CH, Multi W
ALPHADIRATO NEW STAR
Omanik Leelo Ratas (Eesti)
Kohtunik
Carsten Birk (Taani)

Rühm VII võitja:
iiri punane setter
BALT J CH EST CH EST JCH LTU JCH LTU JW19
LVA JCH LVA JW19 TLN JWCup19 TLNJW19
GWENDARIFF UREMEMBERED ME
Omanikud Marika Kuusman ja Kelli Talving
(Eesti). Kohtunik George Schogol (Gruusia)

Rühm IX võitja:
must väike puudel
Multi CH, Multi W
CEN CLARENCE’S PARTY ANIMAL
Omanik Inga Siil (Eesti)
Kohtunik
Ozan Belkis (Türgi)

Rühm VIII võitja:
inglise kokkerspanjel
EST JCH ESTJW21 TLNJW21
TRIPLET STAND BY
Omanik Ulla Teppola (Soome)
Kohtunik
Tatjana Urek, Sloveenia

Rühm X võitja:
afganistani hurt
BALT CH EST CH EST JCH LVA CH LVA JCH
VENDI MAR GOLDEN NEELAKANTA LORD
Omanik Madara Matroze (Läti)
Kohtunik
Vija Klučniece (Läti)

R AHVUSVAHELINE NÄITUS 10.09.2021
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„BEST IN SHOW“ I kuni IV koht. Kohtunik Mile Aleksoski (Makedoonia)
1. koht lhasa apso Multi CH, Multi W CHIC CHOIX KUMI KIAN MARCO POLO. Omanikud Hedi Kumm (Eesti) ja Juha Kares (Soome)
2. koht airedale’i terjer Multi CH, Multi W SAREDON DELIVERANCE. Omanikud Jekaterina Kantijevskaja (Eesti) ja John Averis (Inglismaa)
3. koht siledakarvaline retriiver BALT J CH BALT W20 BALT W21 EST CH EST JCH EST W21 FIN CH LTU CH LTU JCH LVA JCH TLNJW20 TLNW21
CALZEAT CAUSIN HEADS TO TURN. Omanik Tiia Nyberg (Soome)
4. koht dalmaatsia koer Multi CH, Multi W ALPHADIRATO NEW STAR. Omanik Leelo Ratas (Eesti)

Parim beebi: Jack Russelli terjer
LET’S ROCK AM TO PM
Omanikud
Jasmin ja Karoliina Bly (Soome)
Kohtunik
Roxana Liliana Opris (Taani)

Ajakiri KOER 3/2021

Parim kutsikas:
kuldne retriiver
BELLA DORATA NOCE DI COCCO
Omanikud Margot Leedu ja
Katri Tõnisson (Eesti)
Kohtunik Kalvo Kriisk (Eesti)

Parim juunior:
beagle
EST JCH TLNJW21
AVIATRIX’S THE GAMBLER
Omanik Madeleine Bäck (Rootsi)
Kohtunik Gerard Jipping (Holland)

TALLINNA VÕITJA 2021 11.09.2021

Parim veteran: lakelandi terjer
CZE CH DNK CH EST CH FIN CH FINW13 HUN
JCH JWW13 LVA CH RUS CH TLN VetW21
RUS TERRIER CARDENAL LINDA LA REINA
Omanikud Olga Aleksashina ja
E. Sinyak (Venemaa)
Kohtunik Vija Klučniece (Läti)

Parim kasvataja:
Kennel FARLANDERS, basenji
Omanik Kerli Liivand (Eesti)
Kohtunik
Ozan Belkis (Türgi)

Parimad järglased : eesti hagijas
BALT W15 BALT VetW21 EST CH EST
VetW21 LVA CH SVN CH TLN VetW21
SAKSTE DELIKAATNE DOREL
Omanikud Made ja Marliis Eerits (Eesti)
Kohtunik George Schogol (Gruusia)

Parim paar: iiri hundikoer
BALT JW21 DNK JCH ESTJW21 LTU JCH
TLNJW21 RIVERWOLF BURNING TASTE
OF NAGA MORICH ja DNK JCH EST JCH
ESTJW21 RIVERWOLF SKY AFTER EIGHT
Omanikud Aki Sutinen ja
Riitta Lehto-Nevala (Soome)
Kohtunik Jadranka Mijatovic (Horvaatia)

Juuniorhändler,
vanuseklass 10–13 aastat
1. koht:
Lauriin Nõmmsalu (Eesti)
Kohtunik Dragana Vasiljevic (Serbia)

Juuniorhändler,
vanuseklass 14–17 aastat
1. koht,
parim juuniorhändler:
Anastassia Bondar (Eesti)
Kohtunik
Dragana Vasiljevic (Serbia)

TALLINNA VÕITJA 2021 11.09.2021 Ajakiri KOER 3/2021

Rühm I võitja: lühikarvaline collie
BALT JW19 BALT W20 EST JCH EST
W21 HeJW19 LTU CH LTU JCH TLNW21
CLINGSTONE’S CAPTAIN JACK
Omanik Dina Johansson (Soome)
Kohtunik Carsten Birk (Taani)

Rühm II võitja: saksa bokser
BALT W21 BLR CH DNK CH EST CH EST
W20 EST W21 LTU CH SWE W18 TLNW20
TLNW21 HELIOS DELLA CAPPASTORTA
Omanikud Anne Rikkilä ja Sinikka Pietilä
(Soome)
Kohtunik Marit Sunde (Norra)

Rühm IV võitja:
pikakarvaline küülikutaks
AUT JW19 BALT JW19 BALT W21 EST CH EST W20 EST
W21 FIN CH LTU W20 TLNW21 RODELS MAVERICK
Omanik Heini Stahlberg (Soome)
Kohtunik John Muldoon (Iirimaa)

Ajakiri KOER 3/2021

Rühm III võitja: airedale’i terjer
Multi CH, Multi W
SAREDON DELIVERANCE
Omanikud Jekaterina Kantijevskaja (Eesti)
ja John Averis (Inglismaa)
Kohtunik Linda Reinelt-Gebauer
(Saksamaa)

Rühm V võitja: alaska malamuut
Multi CH, Multi W
GALILAHI FIRST MINISTER OF COLONEL
Omanikud Egon Teder ja Berit Kirs (Eesti)
Kohtunik Vytautas Baranauskas (Leedu)

TALLINNA VÕITJA 2021 11.09.2021

Rühm VI võitja:
dalmaatsia koer
Multi CH, Multi W
ALPHADIRATO NEW STAR
Omanik Leelo Ratas (Eesti)
Kohtunik Jelena Kruus (Eesti)

Rühm VII võitja:
iiri punane setter
Multi CH, Multi W
NOBLETON CLOVER MOORS
Omanik Katrin Sirp (Eesti)
Kohtunik Tatjana Urek (Sloveenia)

Rühm IX võitja:
lhasa apso
Multi CH, Multi W
CHIC CHOIX KUMI KIAN MARCO POLO
Omanikud Hedi Kumm (Eesti) ja Juha Kares (Soome)
Kohtunik Uschi Eisner (Austria)

Rühm VIII võitja: siledakarvaline retriiver
BALT J CH BALT W20 BALT W21 EST CH EST
JCH EST W21 FIN CH LTU CH LTU JCH LVA
JCH TLNJW20 TLNW21
CALZEAT CAUSIN HEADS TO TURN
Omanik Tiia Nyberg (Soome)
Kohtunik Svein Bjarne Helgesen (Norra)

Rühm X võitja:
iiri hundikoer
EST CH FIN CH FINJW19 HeJW19 LTU CH TLNW21
RIVERWOLF JOHN D ROCKERDUCK
Omanik Elina Pajala (Soome)
Kohtunik Colette Muldoon (Iirimaa)
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„BEST IN SHOW“ I kuni IV koht. Kohtunik Svein Bjarne Helgesen (Norra)
1. koht lhasa apso Multi CH, Multi W CHIC CHOIX KUMI KIAN MARCO POLO. Omanikud Hedi Kumm (Eesti) ja Juha Kares (Soome)
2. koht hirvekoer BALT W21 EST W20 EST W21 ESTJW20 TLNW21 ANTONIUS VERTRAGUS RAMBOUILLET.
Omanikud Anki Lahtinen ja Marika Rautava (Soome)
3. koht bordercollie EST CH EST W21 TLNW21 YONDER OAKS ROVER. Omanikud Jasmine Rautapuro ja Kirsi Ruotsalainen (Soome)
4. koht siberi husky BALT CH BALT J CH CZE CH DNK CH EST CH EST JCH EST W17 EST W20 EST W21 ESTJW15 HeW16
LTU CH LTU JCH LVA CH LVA JCH GREYSTOKE OF SIBERIAN LADY. Omanik Ingrida Gudmoniene (Leedu)

Parim beebi:
pikakarvaline chihuahua
DIAMANTE BEBÉS RED DEVIL’S LEGACY
Omanik Marianne Paulasaari (Soome)
Kohtunik Uschi Eisner, Austria
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Parim kutsikas:
šoti terjer
MARLAND ALISON
Omanik Merle Mererand (Eesti)
Kohtunik Ozan Belkis (Türgi)

Parim juunior:
pikakarvaline bernhardiin
BALT JW21 EST JCH EST W21 ESTJW21
LTU JW21 TLNJW21 TLNW21
TRIUMPH FOR KALVANA VILNOJA
Omanikud Vadim ja Anna Kaljulaid (Eesti)
Kohtunik George Schogol (Gruusia)
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Parim veteran:
inglise buldog
Multi CH, Multi W
ALWAYS GUESS EL’ BARON BABY BOY
Omanik Marjo Sneck (Soome)
Kohtunik Colette Muldoon (Iirimaa)

Parim kasvataja:
kennel JUGER EDELWEISS,
skye terjer
Omanikud Julia ja Mihhail Knut (Eesti)
Kohtunik
Helen Tonkson (Eesti)

Parimad järglased:
saluki
Multi CH, Multi W
EL-UBAID’S SINCERITY ISIS
Omanik Annmari Seppä (Soome)
Kohtunik Viive Maranik (Eesti)

Parim paar: must kääbusšnautser
BALT JW21 EST JCH ESTJW21 BIG PAW’S
SECRET WEAPON ja
EST JCH BIG PAW’S SWEET AS A CANDY
Omanikud Eija Nurmela ja
John Nieminen (Soome)
Kohtunik Lilian Pajulaid (Eesti)

Juuniorhändler,
vanuseklass 10–13 aastat
1. koht:
Maria Putilo (Eesti)
Kohtunik
Jadranka Mijatovic (Horvaatia)

Juuniorhändler,
vanuseklass 14–17 aastat 1. koht,
parim juuniorhändler:
Arianna Vernik (Eesti)
Kohtunik
Jadranka Mijatovic (Horvaatia)
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I rühma võitja:
bordercollie
EST CH EST W21 TLNW21
YONDER OAKS ROVER
Omanikud Jasmine Rautapuro ja
Kirsi Ruotsalainen (Soome)
Kohtunik Mile Aleksoski (Makedoonia)

II rühma võitja:
kääbusšnautser, värvirühm must hõbedaga
BALT JW19 BALT W21 EST CH EST W21 FIN
CH FINJW19 HeJW19 TLNW21
MYSTERY LOVER BS OF RAINBOWLAND
Omanik Johanna Similä (Soome)
Kohtunik Carsten Birk (Taani)

IV rühma võitja:
lühikarvaline kääbustaks
Multi CH, Multi W
GYRFALCON DRAGON RI-RIU
Omanik Ilona Alla (Eesti)
Kohtunik Vija Klučniece (Läti)
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III rühma võitja:
staffordshire’i bullterjer
BALT JW20 BALT W21 EST CH EST JCH EST
W20 EST W21 ESTJW20 LTU CH LTU JCH
TLNJW20 MOONCRAFT’S ITS ME
Omanik Reili Rooden (Eesti)
Kohtunik Tatjana Urek (Sloveenia)

V rühma võitja:
siberi husky
BALT CH BALT J CH CZE CH DNK CH EST
CH EST JCH EST W17 EST W20 EST W21
ESTJW15 HeW16 LTU CH LTU JCH LVA CH
LVA JCH GREYSTOKE OF SIBERIAN LADY
Omanik Ingrida Gudmoniene (Leedu)
Kohtunik Maire Tõnurist (Eesti)
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VI rühma võitja:
eesti hagijas
Multi CH, Multi W
SAKSTE ELURÕÕMUS ELIISABET
Maris Siilmann,
Marika ja Tiit Hiiemaa (Eesti)
Kohtunik Kalvo Kriisk (Eesti)

VII rühma võitja: iiri punane setter
BALT CH BALT J CH BALT JW18 EST CH EST
JCH EST W18 EST W21 ESTJW18 LTU CH LTU
JCH LVA CH LVA JCH LVA W21
OgreW20 TLNW20 TLNW21
NOBLETON CLOVER MOORS
Omanik Katrin Sirp (Eesti)
Kohtunik Jelena Kruus (Eesti)

IX rühma võitja:
lhasa apso
Multi CH, Multi W
CHIC CHOIX KUMI KIAN MARCO POLO
Omanikud Hedi Kumm (Eesti) ja
Juha Kares (Soome)
Kohtunik Beata Petkevica (Läti)

VIII rühma võitja:
inglise springerspanjel
BALT JW19 EST JCH EST W21 ESTJW19
FINJW19 ALFALEX PURE CHOCOLATE
Omanik Riin Remma (Eesti)
Kohtunik Roxana Liliana Opris (Taani)

X rühma võitja:
hirvekoer
BALT W21 EST W20 EST W21 ESTJW20 TLNW21
ANTONIUS VERTRAGUS RAMBOUILLET
Omanikud Anki Lahtinen ja
Marika Rautava (Soome)
Kohtunik Gerard Jipping (Holland)
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„Maailma võitja 2021“ Brno, Tšehhi
29.09–03.10.2021
Üle mitme aasta kogunesid paljud koerasõbrad üle maailma
enam kui 12 000 lemmikuga Brno linna, et võistelda maailma
kauneima koera tiitlile.
Tekst ja fotod: Kaire Rjadnev-Meristo
Tšehhi Kennelliit on varemgi olnud “Maailma Võitja” näituse
võõrustajaks nii 1966. kui ka 1990. aastal. Samuti toimus seal
2014. aastal „Euroopa võitja“ tiitlinäitus. Ürituse tarbeks paikneb
seal suurepärane avar messikeskus, kus on piisavalt ruumi nii
näituseringidele siseruumides (seekord olid hõivatud viis eri
suuruses paviljoni), haljasalad koertega jalutamiseks, platsid
kohvikute ja suupistete jaoks ning mugavad parkimiskohad
näituseplatsi lähedal.
Kõige rohkemaarvuliselt oli näitusel esindatud ka Eesti
populaarseim tõug kuldne retriiver. Kokku oli registreeritud 203
koera. Isaseid koeri hindas Andrzej Stepinski Poolast ning emaseid
koeri FCI president Tamas Jakkel Ungarist. Andrzej ise on ka olnud
kauaaegne kuldsete retriiverite kasvataja kennelnime Oligarchia
all ning tema kasvandikest on tulnud 35 riigi tšempionid. Endiselt
on ta Poola retriiverite klubi president. Tema tõu parimaks valitud
Olvinglay Soothsayer (hüüdnimega „Tarot“, kasvataja Giovanni
Monteverde Itaaliast, omanik ja kasvataja Heather Morss
Inglismaalt) saavutas ka rühma võistlustel IV koha.
Teisele kohale paiknes arvuliselt staffordshire’i bullterjer 191
osalejaga. Ka siin hinnati suure osalejaarvu tõttu isaseid-

emaseid eraldi. Isaseid koeri (92) hindas Dave Manito
Inglismaalt (staffordshire’i bullterjerite kasvataja
kennelnime Dyna Staff all) ning emaseid (99 koera)
Fred Jones Iirimaalt. Fred armastab seda tõugu
ning on nendega tegelenud palju aastaid – esimese
staffordshire’i bullterjeri sai ta koolipoisina 1987.
aastal. Tema valitud juuniorvõitja Moonlight Black
Swan Berserker (kasvataja ja omanik Lukasz Kozlarek
Poolast) tuli ka kolmanda rühma juunioride „Best in
Show“ kolmandale kohale.
168 osalejaga võtsid kolmanda koha prantsuse
buldogid. Isaseid koeri (kokku 75) hindasid Jean-Paul
Kerihuel Prantsusmaalt ning emaseid (kokku 93) FCI
asepresident Gerard Jipping Hollandist.
Viimasel näitusepäeval, lõppvõistluste eel tutvustati
pealtvaatajatele Tšehhi rahvuslikke tõuge, kellest on
ehk ka Eestis tuntumad FCI poolt tunnustatud böömi
lambakoer (chodský pes), český fousek , tšehhi terjer
ja Praha rotipüüdja. Lisaks esitleti ka tõuge, mis veel
tunnustamist ootavad, nagu näiteks český horský
pes ja český strakatý pes.
Kokkuvõtteks peab mainima, et vaatama kaootilisele
pandeemiaajastule oli näitus hästi ning oskuslikult
korraldatud. Veidi jäi küll puudu infovahetusest, kuid
see oli mõistetav üleüldise riikidesisese ja -ülese
kaose taustal. Selle tegi mitmekordselt tasa kohalike
külalislahkus ning sõbralikkus.
Järgmisena ootab Ungari kennelklubi koerasõpru
uut aastat koos vastu võtma näitustel „Ungari võitja
2021“ ja „Euroopa võitja 2021“.

Rühm V võitja saksa spits pomeranian Dan-Star-Kom Fon Baron Barri
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„Best In Show“ võitja bedlingtoni terjer L’END SHOW METTI SURPRISE AT GLARE
Omanik ja kasvataja Elena Pykhtar (Venemaa)
Kohtunik Miroslav Vaclavik (Tšehhi)
Võitjast loe lähemalt lk 34-35

„Best in Show“ II koht
Lhasa apso SHUT UP AND KISS ME DELL`ALBERICO
Kasvatajad ja omanikud Stefano Paolantoni ja
Franco Prosperi.

„Best in show“ III koht
Karmikarvaline kääbustaks ALMARXILS TUATARA
Omanik ja kasvataja Noel Garrigós Mateo

Sama koer oli 2016. aastal Venemaal toimunud
„Maailma võitjal“ parim juunior.
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Esimene
maailmavõitjast
eesti hagijas
Ajalooürikutesse märgime esimeseks
„Maailma võitja“ tiitli pälvinud eesti hagija
Sakste Muhe Muhv,
omanikud Jana Meigas ja Andrei Tkatšenko (Eesti).
Kasvatajad Maris Siilmann ja Marika Hiiemaa,
Sakste kennel Eestis.
Tiitel anti välja 30.09.2021 „Maailma võitja“ näitusel
Brnos Tšehhi Vabariigis.
Palju õnne esimese „Maailma võitja“ tiitli puhul!
Räägime Janaga nende pere koerast nimega Jazz
(hääldatakse džäss). Milline koer ta on?
Tänan! Jazz on väga sõbralik ja hea koer. Armastab
oma peret ja hellitamist, ise küsib käpaga pai.
Käisime temaga kuulekuskoolitusel, ta õppis kiiresti
ja oli väga usin. Aga vahet oskas kohe teha – kui kool
läbi, siis aitab küll, hakkame mängima!
Väga uudishimulik, veidi ka põikpäine, meeldib asju
omamoodi teha ja ajada. Siiani võib öelda, et täidab
käsku veidi omapäraselt. Ta ei torma kohe ummisjalu
ülesannet täitma, vaid enne mõtleb natuke ja siis
teeb veidi omamoodi. Kui ikka lõhna metsast üles
võtab, siis on sirge siht silme ees ja mingit mõtlemist
ega kaalumist enam pole.
Üleannetu on mõnikord samuti, aga kui pahandus
on juba korda saadetud, siis on ta näoga, et tema ei
tea sellest küll midagi. Meil on kodus ka samojeedi
koerad ning nende käest õpib ta meelsasti
igasuguseid väiksemaid ulakusi tegema. Näiteks
noorem neist õpetas teda uksi avama ja sellega
saab ta nüüd väga hästi hakkama.
Kust ta sai sellise nime?
Me ei tahtnud tavalist hüüdnime, nagu Bobik
või midagi taolist. Kuna ise olen tegelenud ka
Foto: Jane Faizullin

Jana ja Jazz Brnos. Jazz suhtub tiitlisse filosoofilise rahuga.
Peaasi, et viinereid ikka jätkuks! Foto: Kaire Rjadnev-Meristo

muusikaga, siis oli kohe mõttes mingi muusikaline väljend.
Hüüdnimi Jazz tekkis kergesti – see oli lühike, hästi kuuldav ning
koer reageerib sellele kiiresti.
Tema pärisnimi on Sakste Muhe Muhv, kas ta on seda ka päriselt?
Alguses tahtsimegi teda kutsuda Muhviks, aga mees tahtis ikka
muusikaga seotud nime.
Kui vana on Jazz?
Eesti Vabariigi sünnipäeval 24. veebruaril tähistame ka Jazzi
sünnipäeva ning järgmisel aastal (2022) saab ta kaheaastaseks.
Mida Jazzile meeldib kõige rohkem teha?
Kõige rohkem meeldib talle meie pere samojeedidega (nad on 5ja 6-aastased) mängida ja jahikoerale omaselt metsas käia.
Kuidas tuli otsus eesti hagijas endale koju võtta?
Mees soovis saada endale koera, kes oleks keskmist kasvu ja
lühikese karvaga ning kelle puhul ei oleks vaja teha mingit
karvahooldust ja pidevat pesemist. Kindlasti pidi koer olema
sõbralik, soovima piisavalt liikuda (mitte liiga palju) ning sobima
ka korterisse, mitte ainult eramajja. Alguses vaatasime ka Jack
Russelli terjerit, aga see tundus ikka liiga energiline. Youtube’is
leidsime eesti hagija filmi ning seda vaadates oli kohe selge, et
tegemist on meie tõuga.
Kui läksime kutsikat vaatama, siis just tema jooksis kohe meie
juurde. Koos oma õega olid nad pesakonna suurimad kutsikad
ning hakkasid hästi silma. Ise on Jazz selline, et mõned inimesed
meeldivad talle kohe ja tuleb juurde. Teiste puhul tahab veel
omaette mõelda, kas nad talle ikka meeldivad. Aga üldjuhul küll.
Kas sõidu planeerimine näitusele ja sõit ise olid keerukad?
Kuna tegelen omajagu näitustel käimisega (varem käinud
ka näiteks 2018. aastal Hollandis „Maailma võitjal“, Poolas
„Euroopa võitjal“, Birminghamis Cruftsi näitusel), siis näitusele
registreerimise ja reisi ettevalmistamise suhtes ei olnud midagi
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erilist. Erinev varasematest
et koroonapandeemia tõttu
millistele tingimustele peab
peavad olema täidetud. Sõit
Leedu ja Poola.

on kõige tähtsam. Üldiselt ta ongi näituseringis ja
väljapool seda täiesti erinev koer. Ringis ta teab, et peab
töötama, väljaspool ringi tahab ikka ringi nuuskida nagu
normaalsed koerad.

sõitudest oli muidugi see,
tuli eelnevalt palju uurida,
vastama, millised ankeedid
ise oli normaalne läbi Läti,

Pärast näituseringi käisid mitu pealtvaatajat huvi tundmas
ja küsimas, kas see on eesti hagijas.

Kuidas Jazzile sõit sobis?
Tema jaoks oli see vahva seiklus, esimene suur reis.
Ta suhtus sellesse väga rahulikult, magas põhilise aja
sõidust. Vahepeal tõstis pead, vaatas „ah ikka sõidame?“
ja siis magas edasi.

Eesti hagijaid hindas kohtunik František Šimek Tšehhist.
Kui astusin ringi, ütles ta kohe: „Ahaa, eesti hagijas tuli!”
Küsis veel üle, kui palju neid nüüd on Eestis. Mulle jäi mulje,
et ta ei hinnanud tõugu sugugi mitte esimest korda, vaid
on seda ka varem teinud. Hakkas silma, et eriti hoolega
jälgis ta koera liikumist.

Kuidas ta käitus nii suurel näituseplatsil ja -ringis?
Jazz on ikka keskendunud temaga koos olevale inimesele
ning autod, teised inimesed ja koerad teda väga ei mõjuta.
Enne ärasõitu tegime trenni oma koduõues. Igaks juhuks
käisime meeldetuletuse korras eelnevalt ka jahikoerte
näitusel. Aga kõik oli ikka nii nagu tavaliselt – viiner

Kas on näituseplaane väljaspool Eestit ka järgmiseks
aastaks?
Suurematest näitustest plaanime minna järgmise aasta
aprillis Prantsusmaale „Euroopa võitja“ näitusele.

Esimene maailma võitjast eesti hagijas pärineb
Eestist, Sakste kennelist.
Koerast ja tema tõust räägib kasvataja Maris Siilmann.

Küsis Kaire Rjadnev-Meristo
Palju õnne, esimene eesti hagija „Maailma võitja“ tiitel
kuulub teie kasvandikule. Milline kutsikas oli Sakste
Muhe Muhv ja kuidas ta endale sellise nime sai? Millised
on tema vanemad?
Aitäh! Eks suure töö ja vaeva selle tiitli saamiseks nägid
siiski Jazzi – just nii on tema kodune nimi – omanikud Andrei
ja Jana. Meile jääb rõõm neile kaasa elada ja uhke olla.
Jazzi ametlik nimi sai alguse tema värvist. Oma
kahevärvilistele kasvandikele oleme alati püüdnud panna
nime, mis viitaks nende värvile. Jazzist ongi kasvanud
Naksitrallide Muhvi ruske karvaga võrdväärselt ilusa
kasukatooniga kahevärviline eesti hagijas. Omadussõna
muhe tuli aga tema olemusest – ta oli lahe ja mõnus
kutsikas. Lisaks sobisid need kaks sõna omavahel ideaalselt
nii pikkuselt kui vormilt.

Maris ja Jazzi isa
Sakste Direktne Derek.
Foto: Jane Faizullin

Jazzi isa Sakste Direktne Derek elab täisverelise jahikoera
elu. Tal on küll ka mõni näitusetiitel, mis saadud tänu
sellele, et tema omanik lubas meil Derekit näitustele kaasa
võtta. Jazzi ema Zateyka (kodus Marfa) on pärit Venemaalt
ning tõime ta eesmärgiga lisada aretusse värsket verd.
Marfa on üks vähestest eesti hagijatest, kes Eestis tõugu
võetud, kuna tema kasvataja ei pea FCI-d ega RKF-i
oluliseks ning vormistab oma kasvandikele vaid jahiklubi
tõutunnistused. Ka Marfal on mitu näitusetiitlit, kuid tema
esimeseks armastuseks jäävad samuti jahipäevad.

paremad. Tööomadusi on hetkel hinnata natuke raskem,
kuna jahikoju läks sellest pesakonnast vaid kaks kutsikat.
Milline koer on eesti hagijas? Kellele ta sobib?
Eesti hagijad on järjekindlad jahikoerad. Tegemist on
isepäiste koertega, kes omaniku sõna alati ei kuula. Vahel
suisa tundub, et kui hagija nina registreerib huvitava lõhna,
blokeeritakse aju ja kõrvade vaheline kanal täielikult.
Nad sobivad ka korterikoeraks eeldusel, et saavad väljas
piisavalt tegevust. Hagijat oma majas pidades peab
aga olema koerakindel aed. Seda, kas aed ka tegelikult
hagijakindel on, saab teada küll alles siis, kui naabri kass
või metsatukas elavad jänes ja/või rebane on aia taga
ennast tutvustamas käinud.

Üldiselt võib öelda, et M-pesakond on tõeline kasvataja
rõõm. Kõik kutsikad, kellega oleme pärast päris oma koju
kolimist kohtunud, on oma vanematest välimiku poolest
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tõus palju muutunud? Kui palju muutis olukorda tõu
eeltunnustamine FCI poolt 2019. aastal?
Võrreldes 2010. aastaga on muutunud palju. Internet on
andnud rohkem võimalusi info saamiseks ja jagamiseks ning
teinud lihtsamaks suhtluse teiste riikide kasvatajatega.
Tõug kui selline on saanud palju meediakajastust ning
muutunud populaarsemaks.
Eesti hagijad saavad nüüd osaleda rahvusvaheliste näituste
rühmavõistlustel ning jäävad silma ka välismaistele
kohtunikele – värskeim näide on tuua septembri viimase
nädalavahetuse Palanga (Leedu) näituselt, kus esimesel
näitusepäeval pidas Poola kohtunik pea kümnekohalise
hagijarühma tõugude hulgast eesti hagijat kolmanda koha
vääriliseks.
Kas meie rahvuslik tõug vajaks ka riiklikul tasemel
rohkem tähelepanu ja toetust? Või hoopis EKL-i tasemel
(sh ajakirjas Koer) kajastamist? Kas pole ohtu, et liigse
tähelepanuga võiks kaasneda populaarse tõu tavapärane
needus – paberiteta pesakonnad ning koerte sattumine
kutsikavabrikutesse?
Riiklikul tasandil toetamise varianti on raske välja mõelda.
Nii nagu ENSV aegadel Purilas eesti hagijaid kasvatati,
ei ole tänases maailmas enam mõeldav ega mõistlik.
Eesti Kennelliidu tasemel on toetus täiesti olemas –
olen kasvatajana tänulik võimaluse eest eesti hagijaid
EKL-i korraldatavatele näitustele tasuta registreerida.
Sama võimalust on pakkunud ka Pärnu klubi. Oleme
oma kenneli koerte ja kasvandikega püüdnud võimalikult
paljudel näitustel ka osaleda. Kurvaks teeb vaid see, et
teised kasvatajad seda võimalust praktiliselt ei kasuta –
näitustel ei ole eriti näha ei nende enda koduseid koeri
ega ka kasvandikke.

L-pesakonna väikesed pätajalad õues müterdamas.
Foto: Marliis Eerits

Kui sooviks on saada pilkuköitva välimusega aktiivne,
uudishimulik, intelligentne, kuid omakasupüüdlikult tark
ning vahel üsna põikpäine koer, siis on eesti hagijas selleks
igati sobilik.

Kasvav populaarsus on käesoleva aasta läbiv teema
– juba aastaid pole sündinud nii palju pesakondi kui
tänavu. Saadaolevate kutsikate piiripealset arvu näitab
ka see, et kodusid otsitakse neile pikalt. Õnneks ei ole
„paberiteta” eesti hagijad tõus hetkel teemaks. Jahil
käimiseks peab koeral olema tõutunnistus ning pesakonna
registreerimiseks erinõudeid ei ole. Kasvatajana ei näe
me hetkel erinõueteks ka vajadust, kuna kasvatajateks on
peamiselt jahimehed ning meie jahimeeste mõttemaailma
teades võib õnneks kindel olla, et vähegi jahikoerana
kasutuses olev koer läheb aretusse vaid juhul, kui ta on
füüsiliselt ja psüühiliselt võimeline tööd tegema.

Sakste kenneli pesakondade kutsikatel on üldse väga
vahvad nimed. EKL-i tõuregistri andmetel on eesti hagijate
puhul tõesti populaarsed just eestikeelsed nimed (nagu
ka mitmete jahikoerte kennelite puhul), näiteks Ruudit ja
Rikit on kasutatud kaheksa korda, Täpi ja Semu kuus korda
jne. Kuidas tekivad sinu ja Marika kasvandike nimed? Kui
palju nad kajastavad koerte olemust? Näiteks kas Sakste
Elurõõmus Eliisabet paistab silma eriti lustaka iseloomu
poolest ja Sakste Jutukas Juta on tõeline lobamokk?
Sakste kenneli kutsikate nimed on tiimitöö. Nii mõnigi
õhtu on möödunud pereringis, abiks „Eesti keele seletav
sõnaraamat“ või „Võõrsõnade leksikon“. Eri variandid
pannakse paberile ning püütakse leida sobivad paarid
omadussõnast ja Eesti juurtega (lihtsalt eestipärane või
seotud kirjanduse või filmimaailmaga) eesnimest. Siis
lastakse asjadel paar päeva settida ning võetakse nimed
uuesti ette. Sobitame omavahel kutsika olekut ja nime,
aga nagu mitmel korral kogetud, siis on nimemaagia koerte
puhul tõsiseltvõetav. Eedust kasvas tõesti Eriline, Leemet
on Leplik ning Benno oli Bravuurikas. Eliisabet kannab oma
Elurõõmsa nimelisandi auga välja ning Jutukas Juta on
Eesti koerandusmaastikul palju jutuainet pakkunud. Jutale
nime pannes polnud see meil Marikaga kindlasti plaanis!

Kas eesti hagijas on jahimeeste seas populaarne?
Ikka on. Seda näitab ka see, et enamik käesoleval aastal
sündinud pesakondadest on jahimeeste kasvatatud.
Mida peavad teadma pidama inimesed, kes tahaksid
endale võtta eesti hagija?
Jahile! Jahile! Jahile! Kui jahimaitse suus, siis ei aita ei ussiega püssirohi. Tegelikult on see tore, sest jahikoerteks nad
aretatud ongi.
Kutsikahuvilistele ütlen esimese asjana, et kui võtate
eesti hagija, siis peate valmis olema selleks, et kuni koera
elu lõpuni ei ole võimalik jalutada temaga ilma rihmata.
Kui see mõte on vastuvõetav, alles siis võime tõust ja
koeravõtust edasi rääkida.

Olete Marikaga tegelenud eesti hagijate aretusega
kennel Sakste nime all aastast 2010. On selle aja jooksul
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EESTI KENNELLIIDU
PEASPONSOR

ROHKEM LIHA, MITTE NISU
PrimaDogi tootevalikust leiate nisuvabad kuivtoidud,
täiesti teraviljavabad kuivtoidud, konservtoidud,
vorstid ning maiused ja närimiskondid kõik, mida koera õigeks toitmiseks vaja.
Lisainfot toodete kohta leiad prima.dog ja telli mobec.ee e-poest tooted koju kätte!
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„Maailma võitja 2021“
kauneimaks koeraks valiti
kuuekordne maailmavõitja
bedlingtoni terjer Matvey
Tekst: Elena Pykhtar, kokkuvõtte kirjutanud Kaire Rjadnev-Meristo
Kuus korda järjest on Elena (kasvataja ja omanik Elena
Pykhtar, kennel L’End Show omanik) osalenud oma
bedlingtoni terjeri Matveyga (täisnimi L’End Show Metti
Surprise At Glare) „Maailma võitja“ näitusel ning tulnud
koju võitjatiitliga: WW-21, WW-19; WW-18; WW-17; WW16; WW-15). Varasematel aastatel on nendele lisandunud
veel rühmavõidud, näiteks 2016. aastal Venemaal toimunud
„Maailma võitja“ näitusel valiti ta rühmas kolmandale
kohale ning 2019. aastal Hiinas teisele kohale. Samuti on
nad Cruftsilt kaasa toonud neli korda võitjatiitli, millele ühel
korral lisandus ka rühma neljas koht, lisaks veel mitmed
„Euroopa võitja“ tiitlid läbi aastate. Elena on uhke oma
kasvandiku üle, kes on toonud nii palju ilusaid võite mitte
ainult suurtelt rahvusvahelistelt, vaid ka erinäitustelt. Alates
detsembrist asub Matvey võistlema juba veteraniklassis (ta
on sündinud 23.12.2013) ning kasvataja loodab, et ta jätkab
oma näitusekarjääri sama edukalt.
Matvey „Best in Show“ võitjaks valinud Tšehhi kohtunik
Miroslav Václavík ütles, et selline võit on väärikas
lõpptulemus ühele imelisele näitusekoerale, kes on
aastast aastasse olnud suurepärases vormis ning
saavutanud kõrgetasemelistel näitustel stabiilselt
suurepäraseid tulemusi. Eelnevaks rühma võitjaks valis ta
tõsises konkurentsis skye terjerite kasvataja ning terjerite
spetsialist Robert Kanas Slovakkiast.

Foto: Pavel Razov

imetletakse, ning hakkab lausa tantsiskledes liikuma,
demonstreerides tõelise bedlingtoni temperamenti ja ilu.
Matveyl on elavad mustad silmad, suurepärane
karakullkasukas ja rõõmsameelne iseloom. Kasvataja
ja omaniku Elena sõnul on ta kodus diivani valitseja ja
„koduse haaremi“ kuningas. Matvey on enesekindel ning
täiesti veendunud oma erilisuses ja ainulaadsuses.

Kuigi Matvey on peaaegu kaheksa-aastane, on ta Elena
sõnul endiselt elav, mänguline ja uudishimulik nagu
kutsikas. Talle meeldivad väga näitused, reisid ja pikad
jalutuskäigud. Nad võivad Elenaga koos kõndida pikki tunde
ning ikka tormab Matvey väsimatult üle põldude ja läbi
metsade. Samuti armastab ta mängida mänguasjadega
ning hullata teiste koertega. Kasvataja ja omanik Elena
võib teda rahulikult jätta väikeste kutsikate lapsehoidjaks,
ta ei kiusa kunagi, aga samas piisab vaid ühest pilgust, kui
on vaja kedagi korrale kutsuda.

Matvey on Elena varasema, samuti väga eduka bedlingtoni
terjeri Merlini (täisnimi Airis Blue Volshebnik Merlin)
järglane. Ka Matvey isa Merlin oli kuus korda „Euroopa
võitja“, mitmekordne „Maailma võitja“ ning palju kordi
rühma ja „Best in Show“ võitja, lisaks paljude riikide
tšempion. 2014. aastal Brnos toimunud „Euroopa võitja“
näitusel oli ta parim veteran.

Hoolimata mängulisusest ja mõningasest pehmusest on
Matveyl tõeline terjeri iseloom koos kõige kaasnevaga
– särtsakus ja jooksuarmastus. Oma kiiruse tõttu on ta
osalenud ka maastikujooksudel ning on praegu ainus
bedlingtoni terjer, kes on saavutanud maastikujooksus
RKF tšempioni tiitli.

Matvey mõlemad vanemad (Airis Blue Volshebnik Merlin
ja Ah Fortuna S Dolgih Prudov) on pärit Venemaalt. Selles
pesakonnas oli lisaks Matveyle veel kaks emast kutsikat,
kes on samuti näitusel väga edukad. Neil järglasi pole, kuid
nad elavad õnnelikku elu koos neid armastavate peredega.
Kuigi Matvey jäi kasvatajale kohe silma oma perspektiivika
välimiku ja hea iseloomu poolest, ei plaaninud ta esialgu
koera endale jätta. Matvey isa Merlin oli sel ajal alles
üheksa-aastane ning suurepärases vormis. Seetõttu

Üldse meeldivad Matveyle igasugused võistlused ning
ta armastab aplausi. Talle meeldib olla tähelepanu
keskpunktis. Kui ta on näituseringis ning selle ümber
hakatakse aplodeerima, siis ta mõistab, kuidas teda
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otsis kasvataja kutsikale sobivat kodu kaasomandi
võimalusega, kuid ideaalselt lahendust ei tekkinudki.
Kui viie kuu vanusele koerale ei olnud ikka veel sobivat
kodu leidunud, otsustas Elena ta endale jätta ega
ole seda tänini kordagi kahetsenud. Kohe esimesel
suurel rahvusvahelisel näitusel saavutas ta näituse
parima beebi tulemuse, valituna võitjaks Elena poolt
väga hinnatud kohtuniku Revaz Khomasuridze poolt.
Järgmisel näitusel („Eesti võitja“ 31.05–01.06.2014)
oli ta samuti parim beebi (kohtunik Branislav Rajic
Sloveeniast) ning järgmisel rahvusvahelisel näitusel
Tallinnas (24.08.2014) oli ta veidi enam kui kuue
kuu vanusena juba parim kutsikas (kohtunik Cindy
Kerssemeijer Hollandist). Edaspidi võitis ta peaaegu
alati, osaledes paljudel näitustel eri riikides. Kokku on
ta võitnud 163 CACIB-d 25 eri riigis.
Kasvataja ja omaniku jaoks on kõik tema koerte võidud
olulised ja meeldejäävad. Elena sõnul mäletab ta neid
kõiki. Mõned on olulised tänu hindavale kohtunikule,
teised
osalejate
arvu,
kolmandad
põnevate
konkurentide ning neljandad tulemuste pärast. Alati on
selliseid näitusi, mis jäävad eriliselt meelde. Näiteks
esimene bedlington, kes võitis Inglismaal Windsori
meistrivõistlustel terjerite rühma. Esimene bedlington,
kes võitis rahvusvahelisel näitusel Supreme BIS-i.
Esimene, kes võitis terjerite rühma „Maailma võitjal“
ja kindlasti esimene bedlington, kes võitis „Maailma
võitja“ näitusel BIS-1 koha.

õppida tõugu hooldama (sh tegema karvahooldust) või leiate
sobivad inimesed, kes oskavad seda teha.

Matvey on samuti mitme rekordi omanik: neli korda
Cruftsi võitja, kuus korda „Maailma võitja“, 27 korda
BIS-i võitja rahvusvahelistel näitustel, 163 korda
on talle omistatud CACIB 25 eri riigist. Lisaks 28
tšempionitiitli omanik.

Konkurentidele ja kaasvõistlejatele rühma ja BIS-ringides
soovitab Elena olla alati vastastikku lugupidav. Mitte kunagi
ärge pidage ühtki tõugu mittekonkurentsivõimeliseks. Nagu
nägite, võib ka bedlingtoni terjer olla „Maailma võitjal“ „Best
in Show“ võitja, kui ta on ilus ja tõuline koer.

Hoopis olulisem on omaniku ja kasvataja Elena
jaoks aga see, et Matvey kutsuti Inglise Kennelklubi
poolt filmivõtetele kui üht tõu parimat esindajat.
Tegemist oli õppefilmiga näitusekohtunike jaoks, kus
Matveyd kasutati tõustandardi illustreerimiseks. Olla
tõu kodumaal tunnustatud selle tippesindajana on
unustamatu tulemus iga kasvataja jaoks.

Loo lõpetuseks soovib Elena edu kõigile. Koertenäitused on
sport ja ta tahaks seda näha võimalikult ausana. Näituseringis
tuleb uskuda endasse ja oma koera, aga samas hinnata ka
objektiivselt oma võimalusi. Iga võidu ja võitja edu taga on
kuude, mõnikord aastatepikkune töö. Samuti soovib Elena
tänada kõiki kohtunikke, kes hindasid kõrgelt nii Matvey kui
ka tema teiste koerte väärtusi ning nägid selle tõu ilu ja
harmooniat. Bedlingtoni terjer ei ole BIS-võitja valikul just
tavapärane otsus.

Lisaks näitustele on Matvey ka väga hea aretusisane.
Tema järglased ja nende järglased osalevad edukalt ja
võidavad suurtel näitustel paljudes riikides. Mitu neist
on näitusetulemuste tabelites juhtivatel kohtadel,
näiteks parim terjer Venemaal, Ameerikas, Kanadas,
Austraalias, Taanis, Poolas jm.
Tulevastele omanikele soovitab Matvey kasvataja
Elena: enne kutsika ostmist peab endale hästi selgeks
tegema, milliseid eesmärke sellele kutsikale seate,
et tulevikus ei tekiks pettumusi. Millist karjääri
plaanite – kas soovite lemmiklooma või hoopis
näitusepotentsiaaliga koera. Kindlasti valige hoolikalt
kasvatajat ja ostke kutsikas selliselt inimeselt, kes
vastutab oma aretustöö eest. Selline kasvataja vastab
kõikidele teie küsimustele, räägib kutsikate vanematest
ja nende tervisest. Ärge lootke, et saate kutsika kohe,
hea koer on ootamist väärt. Selle aja jooksul saate
koguda piisavalt infot, uurida tõu ja kasvatajate kohta,

Foto: Kaire Rjadnev-Meristo

Samuti soovib Elena kõigile lugupeetud kohtunikele, kes asuvad
hindama BIS-ringides, et nad väärtustaksid koerte kvaliteeti
ja oskasid näha tõugude mitmekesisust. Nii kasvatajad kui ka
händlerid austavad ja peavad lugu kohtunike tööst ning nende
teadmistest, kuid paluvad hindamisel arvestada nüansse
eri tõugude anatoomias, nende liikumisstiilis või esitlemise
eripäras. Kõikidel tõugudel võiks olla lõppvõistlusel kohtunike
silmis võrdne võiduvõimalus olenemata nende suurusest,
karvkatte tüübist või jooksukiirusest. Lõpetuseks soovib Elena
tänada veel kord kõiki, kes elasid kaasa ning toetasid teda
ja Matveyd „Maailma võitjal“ ning leidsid aja, et tulla võidu
puhul õnnitlema või saatsid sõnumeid. Te võite uskuda, see
kõik oli Elena jaoks väga väärtuslik.

„Aitäh kõigile ja näeme taas
näituseringides!“
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Juuniorhändler
Jaana Saar
„Maailma võitja 2021”
näitusel Tšehhis
Eestit esindamas
Igal aastal toimuvad Eesti juuniorhändlerite meistrivõistlused, mille võitja saadetakse Eesti Kennelliidu poolt
võistlema „Maailma võitja“ näitusele juuniorhändlerite
võistlusele. Sel aastal käis Tšehhimaal Brnos võistlemas
2020. aasta parim juuniorhändler Jaana Saar.
Tekst: Jaana Saar
Fotod: Kaire Rjadnev-Meristo
Eelmisel aastal õnnestus mul võita Eesti juuniorhändlerite
meistritiitel – Best Junior Handler of Estonia 2020.
Selle aasta 29. septembrist kuni 3. oktoobrini toimus
ülemaailmne koertenäitus „World Dog Show 2021“ Tšehhi
vabariigis Brno messikeskuses, mis muide kuulub maailma
suurimate messikeskuste hulka. Tänu eelmisel aastal
võidetud tiitlile oli mul suur au ja õnn esindada Eestit just
sellel tähtsal näitusel Brnos.

Pärast võistlust koos Randomiga poseerimas.

unistused ja sihid kõrged olema. Nii ka mul, sest soov
oli jõuda vähemalt esikolmikusse, kuid kokkuvõtteks võib
tulemusega igati rahul olla.

Alustuseks ütlen kohe ära, et võistlustel läks üldiselt
hästi ning mind valiti maailma esikümnesse kuuluva
parima juuniorhändleri hulka. Loomulikult peavadki

Kogu näitus oli suurejooneline ja hästi korraldatud.
Isiklikult pole ma varem nii suurest ja kaalukast võistlusest
osa võtnud ei võistlejana ega ka pealtvaatajana.

Jaan ja Random peaareenil võistlemas.

Osalemine andis palju kogemusi ja pakkus hulgaliselt
positiivseid
emotsioone.
Finaalvõistluse
tähtsust
rõhutasid nii uhke valgus- show kui ka ürituse läbiviijate,
kohtunike ja osalejate kaunid tualetid. Ise osalemine nii
uhkes finaalis tekitas väga erilise ja piduliku meeleolu.
Kuna võistlesin parima juuniorhändleri tiitlile, siis olid
minu konkurentideks paljude riikide parimad esindajad.
See andis võistlusele kaalu juurde ja üldine tase oli
ootuspäraselt kõrge. Kogu võistluse ajal oli väga huvitav
jälgida kõrvalt kaasvõistlejate tegemisi ja toimetamisi
ning ammutada uusi kogemusi. Väga põnevaks elamuseks
oli ka suhtlemine teiste riikide esindajatega.
Juuniorhändleri võistlus koosnes kahest osast. Kõigepealt
toimus eelring ja eelhindamine oli väga põhjalik. Lisaks
tavapärastele tegevustele soovis hindav kohtunik oma
äranägemise järgi vahetada koeri riikide esindajate vahel
ja pidime ka täiesti võõra ( ja lisaks võõrkeelse!) koeraga
oma oskusi näitama. Sellele järgnes võistlus ning parima
kümne valimine suurel areenil, kus iga näitusepäeva lõpus
toimus „Best in Show“.
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Vaatamata sellele, et olin esimest
korda nii suurel ja kaalukal näitusel,
tundsin end kogu võistluse aja hästi
ja enesekindlalt. Palju enesekindlust
andis mulle ka koer, Jack Russelli
terjer koduse nimega Random (täisnimi
Huoleton Estro, omanikud Kristine
Maria ja Henri Siitan), kellega koos
Brnosse sõitsime. Tegime enne võistlust
kodus veel hoolega trenni ja arvan,
et mõistame teineteist päris hästi.
Nautisime koostööd võistluste ajal
ringis ja meie mõlema rõõmuks jäi see
ka pealtvaatajatele silma.
Suure üllatuse tegi mulle treener
ja juhendaja Kristine Maria Siitan,
kes
saabus
ootamatult
Brnosse
võistluspäeva eelõhtul. See oli minu
jaoks väga oluline ja positiivne ning
andis täiendavat enesekindlust ka
järgnevaks päevaks. Kristine on alati
olnud mulle suureks toeks ja nii ka
seekord. Suur aitäh sulle!

Kokkuvõtteks võib öelda,
et oli väga emotsioonide ja
kogemuste rikas võistlus!

Jaana koos juhendaja Kristine ja võistluskaaslase Randomiga.
Viimase näoilmest võib välja lugeda, et tegemist on raudselt võitjatega!

Juhendaja ja treeneri Kristine Maria Siitani kommentaar
Tutvusime Jaanaga paar aastat tagasi näitusel,
kui ta võistles veel Canis Majori tiimis. Jaana
küsis minu käest Randomit (seesama Jack
Russelli terjer, kellega ta seekordki osales)
juuniorhändleri võistluse jaoks. Kuigi ma kergel
käel koeri ei jaga, siis seekord tegi otsuse
kergeks Jaana ja Randomi kohene hea klapp. Nii
nad võistlema suundusid ning tulemus oli minu
mäletamist mööda päris hea.

sobib maius, mänguasi või midagi uut. Jaana
on ise väga positiivne ja tasakaalukas ning
kiirgab seda koertele. Sõltumata näituseringi
tulemusest jääb ta alati rahulikuks ning
rõõmsaks ning jagab oma positiivset suhtumist
ka koerale.
Ise olen samuti koertega tegelenud juba
palju aastaid (alustasin 2004) ning olin Eesti
juuniorhändlerite meistrivõistluste võitja 2008.
aastal. Esindasin Eestit 2009. aastal siberi
husky ’ga Slovakkias, Bratislavas toimunud
„Maailma võitja“ näitusel.

Hiljem pöördus juba Jaana ise minu poole, et
hakata trennis käima. Kuna soovijaid oli veelgi,
siis panime grupi kokku ja alustasime tööd. Pean
ütlema, et Jaanal ja Randomil on tõesti imeline
omavaheline kontakt ning nad hakkasid rohkem
koos esinema, mitte ainult juuniorhändlerite
võistlusel, vaid ka näituseringis.

Minu jaoks on koerte esitamine eelkõige meeldiv
töö. Teiste koeri ma enam kuigivõrd palju ei
esita, kuna omasidki jagub piisavalt. Siiski
on põnev väljakutse aeg-ajalt mõni uus koer
näpu otsa võtta, temaga kontakti saavutada ja
proovida tema parimad omadused näituseringis
välja tuua.

Mulle
meeldib
Jaana
juures
tema
tähelepanelikkus ja keskendumisvõime, lisaks
kiire õppimisvõime ning oskus luua kiiresti
koeraga hea kontakt. Ta kohe tunnetab, kellele
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Reis USA-sse
IGPmeistrivõistlusi
hindama läbi
suletud maailma,
COVID-19
piirangute kiuste
Parima jälje omanik Wallace Payne koeraga
Mavrik z Udoli Upy.

Tekst ja fotod: Aivo Oblikas, FCI IGP kohtunik

tööd ja ka üksjagu raha. Võistluste peakorraldaja oli James
Honda, USA-d korduvalt edukalt MM-idel esindanud ning
sealses spordimaailmas väga austatud inimene. Ta leidis,
et nad ei jäta seda nii, ning kuna ka ülejäänud tiim oli nõus,
otsustati võtta võistluste korraldus uuesti ette sel aastal.
Kartes viiruse mõjusid, tõsteti võistlus traditsioonilisest
aprillikuust üle jaanipäeva kanti.

USA IGP (IPO) meistrivõistlused on maailmas ühed
suurimad ja tugevaima konkurentsiga võistlused kohe
maailmameistrivõistluste järel. Võistlejate arvu ja
taseme poolest on nendega võrreldavad vaid Saksamaa
maailmameistrivõistlused.
USA IGP maailm on üsna kirev. Seal on mitu konkureerivat
organisatsiooni, kes on juba aastaid kembelnud teemal,
kellel on õigust korraldada maailmameistrivõistlusi, mis
oleks ühtlasi FCI IGP MM-i kvalifikatsioonivõistluseks.
Ameerika kennelklubi on FCI lepinguline partner, aga
pole ametlik liige. Samas kaasneb lepingulise partneri
staatusega õigus osaleda oma võistkonnaga MMvõistlustel. USA on MM-idel osalenud aastaid ja on olnud
vaieldamatult üks stabiilsemalt tugevaid võistkondi, kes
on koju viinud suure koguse medaleid nii meeskondlikult
kui ka individuaalselt. Ameerika Kennelklubi (olles FCI
lepinguline partner) on aga deklareerinud, et nemad IGP
(IPO)-ga ei tegele.

Maailm pöörles oma loperdavat pöörlemist edasi ning
mai teises pooles oli selge, et koroona valitseb koos
sellega edasi ja loodetud avanemist toimuma ei hakka.
USA oli endiselt lukus nagu seif ja sissepääs sinna näis
võimatuna. Korraldajad aga ei jätnud jonni ning soovisid
mind igal juhul sinna hindama saada. Siis algaski kadalipp,
millist ma polnud küll enne ühtegi reisi läbinud. USA oli
endiselt põhimõtteliselt lukus ning lasi sisse inimesi vaid
kategooria järgi, mida nimetati lühendiga NIE (nationally
important exception, ’riiklikult oluline erand’).
Selline sissesõiduõigus antakse valitud poliitikutele,
sõjaväelastele ja muudele riiklikult tähtsatele tegelastele.
Korraldajad arvasid, et mul tasuks üritada. Tõsi, USA-s oli
just toimunud saksa lambakoerte aasta olulisim näitus
ja näiteks Saksamaalt sinna planeeritud kohtunikule NIEstaatust ei antud. Vastava kirja ja avaldusega toetasid
minu minekut saatkonna ees USA politsei ning loomulikult
Ameerika Töökoerte Assotsiatsioon. Kirjades põhjendati
minu tulekut USA turvalisusega, kuivõrd minu hindamine
on oluline, säilitamaks tööks vajalikke koeri.

See kõik ongi tekitanud olukorra, kus meeskonna peab
komplekteerima ja valima mingi teise organisatsiooni
võistlusel. USA-s on selleks olnud AWDF (American
Working Dog Federation). Seda õigust on neilt üritanud ära
võtta mõned alternatiivsed organisatsioonid, nagu näiteks
USCA (United Schutzhund Clubs of America), kuid siiani on
FCI otsustanud, et õigus peab säilima AWDF-l. See on ka
põhjus, miks need võistlused on alati kõige tugevamad.
Nimetatud organisatsioon soovib tagada kõrget taset ja
kutsub oma võistlusi igal aastal hindama tippkohtunikke
Euroopast.

Hiljem mainisid korraldajad, et 98% taotlejatest saavad
äraütleva vastuse. Läks aga hoopis nii, et sain vajaliku NIE.
Tõsi, see eeldas, et oleksin saabunud Ameerikasse juba
nädal enne võistlust. Kuigi korraldaja oli valmis mind seal
varem kenasti vastu võtma, ei tundunud selline lahendus
mulle mõistlik. Seetõttu otsustasime teha uue taotluse.
Hinges küll kripeldas, et kas teist korda veel antakse,
aga samas pole ju tõenäoline, et seetõttu esimene luba
tühistatakse. Seekord ootasime palju kauem, aga lõpuks
saabus siiski positiivne vastus.

Oli tõeliselt suur au, et mulle selline kutse esitati. Esiotsa
kutsuti mind hindama 2020. aastaks. Maailm pöörles oma
tavapärast tempot ja elu kulges nagu ikka. Korraldaja oli
teinud imelise ettevalmistuse, alustades kodulehest, info
liikumisest ja kogu võistluse haldamisest. Lennupiletid
USA-sse olid olemas ja kohvrid sisuliselt pakitud. Kui
sõiduni jäi vaid kaks nädalat, saabus koroona ja maailm
pandi lukku. Korraldajal läks vastu taevast väga suur hulk
Ajakiri KOER 3/2021
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Turismibüroo, kes sealtpoolt piletitega tegeles,
hakkas lende otsima. Selgus detail, et mina võin
Eestist minna küll, aga kuna siit otselendu ei lähe,
siis läbi Saksamaa või Inglismaa ma saabuda ei tohi.
Jälle olime lõhkise küna ees. Siis aga tulid valitsuste
poolt uued otsused ning avanes võimalus minna
Müncheni kaudu. Aega äralennuni oli selleks ajaks
jäänud neli päeva. Tallinna lend sinna oleks Air
Balticuga ning sealt edasi Unitediga Washingtoni
ja sealt juba Philadelphiasse. Kui aga asusin kokku
panema vajalikke dokumente, mida küsivad füüsiliselt
läbitavad lennujaamad, lennufirmad ja riigid, siis
avastasin ennast nagu sall silmadel pimedas ruumis
peitust mängimas. Kusagilt ei olnud võtta ühest
infot, mida on siis ikka vaja. Kui dokumentide hulk
hakkas korraliku kausta mõõtu võtma, siis kuulsin
veel tuttavalt lennujaamatöötajalt, et kui ma USAsse lähen, peab mul kindlasti veel üks dokument
olema, mida mitte kuskil polnud mainitud. Tegin siis selle ka veel.
Lennujaama minnes selgus, et see oli just see paber, ilma milleta mind
Air Balticu pardale poleks lastudki. Einoh, äge!
Läksin lennukile teadmisega, et mul on vaja läbida neli lennujaama ja
kolm lendu ning see, kas pärale ka jõuan, pole üldse kindel. Reis ise
kulges ses mõttes huvitavalt, et peale Tallinnast lennukisse astumist ei
küsinud minult rohkem mitte keegi mitte ühtegi dokumenti ja USA piiril
ei küsitud ka mitte seda n-ö „olulist paberit“, mis mu peaaegu Tallinna
oleks jätnud. Tõsi, koroonatesti paberit tuli teel olles siiski näidata.
Võistlused toimusid Pennsylvania osariigi väikeses linnas Harrisburgis,
mis paikneb kuulsa šokolaadilinna Hershey kõrval. Võistlustele oli
registreerunud 70 osalejat ning oodata oli igati põnevat võistlust. Stardis
olid sellised spordi suurnimed nagu Ivan Balabanov, Frank Phillips,
Wallace Payne, Dean Calderon, John Soares, kes kõik MM-võistlustel USA-d
esindanud ja medaleid võitnud. Kuna võistlus toimus suvisel pööripäeval,
kartsid korraldajad üksjagu kuumust, mida oligi kõikidel võistluspäevadel
selgelt üle 30 kraadi. Sellest lähtuvalt olid võistluspäevad määratud
algama juba üsna vara ehk kella kuue ajal hommikul. Omamoodi naljakas
USA meistrivõistluste kohtunikud.

Jäljepõllu iseloom.

oli tõusta iga päev kell 3.30 ning mõelda,
et tänu sellisele ajakavale ei teki mul isegi
ajavahega probleeme, sest ma sisuliselt ju
püsin kogu aja nagu oma ajavööndis.
Staadionile oli korraldaja organiseerinud
suure koguse jääd ja külma veeauru
puhuva ventilaatori. Nendega jahutati koeri
hinnangute andmise ajal. Olles hinnanud
ja võistelnud päris paljudel suurematel
võistlustel maailma eri paigus, ei olnud
ma enne midagi taolist jäljepõllul kogenud,
et loosil võib olla nii suur jõud. Jäljepõld
oli üsna raske – madal, kõva põhjaga ning
hõre heinamaa. Instrueerides jäljetegijaid,
soovitasin natukene samme toonitada, et
koertel oleks võimalus neis oludes töötada.
Hommikul esimeses grupis startijatele
aga pakuti 17-kraadist soojust, põld oli
kastest nii märg, et sissejalutatud jälg nägi
välja nagu tunnel, tuul oli täiesti olematu.
Esimesed kuus koera saidki võistelda
sellistest
tingimustes.
Edasi
tõusis
temperatuur sisuliselt minutitega, kaste
auras hetkega ja tõusis tuul. Põllu iseloom
muutus 20 minutiga totaalselt. Irooniline
on küll see, et n-ö parimaid jälgi tegid just
viimaste gruppide võistlejad. Kuidagi oli
loosiga nii juhtunud.
Kuivõrd mul oli laupäeval vaja minna tegema
uuesti koroonatesti ja pühapäeval tuli
auhinnatseremoonia peale, siis olid jäljed
jaotatud ebaproportsionaalselt selliselt,
et reedel oli kokku 24 jälge ehk selgelt
rohkem kui teistel päevadel. Kokku sai siis
põllul viibitud jutti kaheksa tundi ning pean
tunnistama, et palavus väänas üsna tühjaks
ja polnud aega isegi midagi suhu pista.
Jäljetegijad olid tõeliselt professionaalsed
ja töötasid nagu masinad. Need 24 jälge
panid maha kolm jäljetegijat. Üldiselt
oligi nii planeeritud, et igaks päevaks oli
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Igas päevas oli olnud mõni võrratu jälg, kuid ikkagi oli
mõnus, et minu silmis n-ö parim jäi võistluste viimaseks.
Tõsi, samad 99 punkti sai ka võistluste võitja Laurie
Scweizer koeraga Argo von Scweizer. Tolle parima jälje
suhtes käis korra peast läbi isegi mõte, et see oleks 100
punkti vääriline, kuid paraku tulid sisse mõned väikesed
vead, mis eraldi võetuna olid küll väikesed, kuid koos
kaalusid just selle 1 punkti välja. Need, keda huvitavad
tulemused, saavad neid vaadata võistluse kodulehelt
https://www.awdf2021.net/.

kolm jäljetegijat. Instrueerida oli vaja üsna vähe, sest
nad teadsid väga hästi, mida teha. Jäljed sai planeeritud
15 minuti takka ning neli koera rühmades, et kõik jäljed
oleksid loosimise hetkeks maas. Üks jäljetegija tegi järjest
neli jälge ning sel ajal, kui tema töötas jälgi üles, pani
teine jäljetegija järgmised neli ning niimoodi kordamööda.
Võistlejad olid väga professionaalsed. Tõeliselt äge oli
hinnata, jälgides inimeste korrektset tööd.
Isegi need, kes olid oma elu esimeses stardis, tegid
tööd tõeliselt kõrgel tasemel. Samuti läks vägagi hinge
inimeste siiras rõõm õnnestumiste üle, seda nii algajate
kui ka staažikate võistlejate poolt. Väga mõnusalt elati
üksteisele kaasa ja jäädi vaatama ka konkurentide jälgi.

Mulle jäi sellest võistlusest, korraldusest ja võistlejatest
hinge väga soe tunne. See, kuidas kogu see seltskond
seal ühte hingas, oli väga-väga mõnus kogeda. Eks
meelt rõõmustas ju ka asjaolu, et pärast võistlust käidi
hinnangute eest kättpidi tänamas. Väidetavalt oli see
olnud üks detailsemaid hindamisi, mida ka staažikamad
tegijad on kuulnud. Eks ju omamoodi iseloomustab seda ka
asjaolu, et koju jõudes ootas mind juba kutse minna tagasi
hindama USA malinois’de IGP meistrivõistlusi oktoobris.
Kahjuks jääb see käik käimata, sest samas ajaaugus on
juba ees FCI IGP – FH MM ja Ukraina IGP MV hindamine.

Pühapäevane ehk viimase päeva viimane jälg oli põllu
kaugeimas nurgas künka otsas. Eelviimane võistleja oli
kahjuks läbi kukkunud ja seetõttu olime lõpetanud varem.
Kaugelt lähenes raskel ja rahulikul sammul mäest üles
vanem härrasmees, USA dress seljas, käeotsas mõnusalt
enesekindel ja võimas saksa lambakoer. Mees, kes minu
jaoks võistlused Ameerikamaal alla joonis, oli Wallace
Payne koeraga Mavrik z Udoli Upy – legend, keda jäljel
teavad ja tunnevad kõik. Ta tuli ja tegi 99 punkti jälje.
Väga-väga äge oli seda kogeda ning oma silmaga näha.
Kuidagi hea tunne jäi hinge, et just sellise jäljega see
võistlus lõppes.

Kojureisi ajaks oli mul teisest vaktsineerimisest möödas
juba üle 14 päeva ning vaatamata asjaolule, et 1. juuli oli
veel kauguses, oli see tõend nagu kuldvõtmeke, mis kõik
uksed avas.

Vaade jäljepõldudele.
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Võistlustiim. Fotod Jelena Brõljova ja Ivi Triin Vahera. Kujundus Regina Suup

Sõnakuulelikkuse
maailmameistrivõistlused
12.–15. augustil 2021 Šveitsis
Võistluspaare oli kokku 99, kokku esindatud 19 riiki.
Tõugudest oli kõige rohkearvulisemalt esindatud
traditsiooniline SK tõug bordercollie (86). Väikesearvuliselt
oli kohal belgia lambakoer malinois (5 koera), labradori
retriiver (2 koera) ning üks esindaja igast järgmisest tõust:
yorkshire’i terjer, austraalia lambakoer, staffordshire’i
bullterjer, siledakarvaline retriiver, kelpie ja belgia
lambakoer tervueren.

Tekst: Anne Tammiksalu
Nii nagu kogu maailma on mõjutanud COVID-19-st tingitud
olukord, ei jäänud sellest mõjutamata ka sõnakuulelikkuse
maailmameistrivõistlused (SK MM). 2020. aastal Hispaanias
toimuma pidanud SK MM jäeti ära ning pikka aega oli õhus
küsimus, kas aastal 2021 midagi üldse toimub?
Müts maha šveitslaste ees, kes siiski suutsid selle
suursündmuse kõiki raskuseid trotsides ellu viia. SK MM 2021
toimus Šveitsis Wichtrachis Sagibachi agility -spordihallis.
Sõnakuulelikkuse fännide suureks pettumuseks peeti
üritus ilma pealtvaatajateta. Siiski oli see hetkeolukorda
arvestades ainuõige võimalus MM-i korraldamiseks.

Võistlused toimusid kunstmuruga kaetud platsil, kus
olid kõik tingimused suurepärasteks sooritusteks.
Pealtvaatajad (kelle hulka kuulusid vaid meeskondade
liikmed) said kaasa elada halli ülaosas asuval rõdul, mis
tähendas, et mitte mingisugused välised häirijad ei saanud
koerte sooritusi segada, v.a aplausid ja rõõmuhõisked.

Eestit esindasid kolm võistluspaari, kuhu kuulusid Naima
Margus ja bordercollie Rodion „Rodi“, Regina Suup ja
siledakarvaline retriiver Bersifjor Vizenca „Pepsi“ ning
Anne Tammiksalu ja bordercollie Tending Bonfire „Iti“.
Naimale ja Rodionile oli see esimene osalemine MM-il.
Tiimi kapteniks oli Anne Tammiksalu.

Soovida aga jättis olukord väljaspool võistlusplatsi.
Võistluse toimumise ajal olid ilmad väga-väga palavad
– kõikidel päevadel üle 30 kraadi. Autode parkimiseks
ja telkide jaoks oli ette nähtud muruplats võistlushalli
kõrval. Kui ei olnud võimalust koeri hotelli jätta, siis pidid
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• Kõrvalkõnnil oli väga palju nüansse, mida arvesse võeti.
Jällegi, reeglites on kõik kenasti kirjas, kuid ridade vahel
on asju, mida teavad vaid kohtunikud.

võistlejad ise lahenduse leidma, kuidas oma koeri kuumuse
eest kaitsta. Kõikidel tiimidel ei olnud telke kaasas (ehkki
ka need ei pakkunud sellises kuumuses suurt kaitset) ning
koerad pidid olema autos. Hea, kui oli olemas spetsiaalne
autokate, mis veidigi vähendas ja kaitses koeri kuumuse
eest. Kõik tundsid puudust korralikust katusealusest
ja loomulikult otsisid koertele jahedamat kohta. See
õnnestus vähestel, sest selliseid kohti jätkus üksikutele.
Kõrval olevas jäähallis olid väga head tingimused, kuid
koeri kahjuks sinna ei lubatud. Puudus võimalus ka koeri
veega jahutada, ei mingit kraani ega voolikut. Hoolimata
kõigest olid inimesed rõõmsameelsed ja sõbralikud. Kõige
tähtsam oli, et sõnakuulelikkuse suursündmus sai teoks
ja oli taas võimalus näha tipptasemel sooritusi, kohtuda
vanade tuttavatega ning sõlmida uusi tutvusi.

Tegelikult ei olnud hindamises midagi uut, vaid järgiti
rangelt eeskirjades olevaid juhendeid. Arvestati kõike ning
ka seda, mida otseselt ei ole võimalik välja lugeda ehk
mis jääb ridade vahele. Kahe päeva jooksul näidati kolmel
korral ka kollast kaarti, mis alandab lõplikku punktisummat
10 punkti võrra.
Eesti tiimile seekordne MM edukas ei olnud, finaali uks
jäi kõigile suletuks. Meie võistluspaaride tulemused olid
järgmised:
• Regina ja Pepsi – 220 punkti, kolmas järk,
kvalifikatsioonipäeval 32. koht ning üldkokkuvõttes 61.
koht. Reginal ja Pepsil ühtlane tase läbi kõigi võtete, kus
keskmine hinne oli 6,5–7,5 punkti.
• Anne ja Iti – 204,25 punkti, kolmas järk,
kvalifikatsioonipäeval 40. koht ning üldkokkuvõttes 75.
koht. Annel ja Itil ebaõnnestus esimene võte, kus Iti
haaras väga halvasti hantlit ja tulemuseks oli tõkkest
mööda jooksmine.
• Naima ja Rodion – kahjuks lõppes nende esimene
osalemine MM-il katkestamisega, sest pärast esimese
individuaalvõtte sooritamist märkasid kohtunikud koera
lonkamist ja võistlus katkestati.

Veidi ka võistlustest

Võistluste peakohtunik oli Hanspeter Jutzi Šveitsist.
Kohtunikeks olid Carina Savander-Ranne Soomest, Nadine
Hess Šveitsist, Uwe Wehner Saksamaalt ja Pedro Marques
Rebollo Hispaaniast. Carina Savander-Ranne ja Uwe
Wehner on Eestimaal üsna tuntud kohtunikud, teised
nimed on ehk veidi vähem teada.
Kui tavaliselt on võistlustarbed (näiteks hantlid) korraldaja
poolt, siis seekord pidi iga osavõtja kõik ise kaasa võtma,
et vältida nakatumise võimalusi. Kõik osalejad said
käepaelad, kui olid esitanud nõutud COVIDi-tõendid või siis
teinud nõutud testid kohapeal.

Meeskondlikus arvestuses käis tihe heitlus Soome, Venemaa
ja Rootsi vahel. Esikoha saavutas Venemaa meeskond
799,25 punktiga, teisele kohale tuli Rootsi meeskond 792,50
ning kolmas koht kuulus Soomele 785,75 punktiga.

Kolmapäeval toimusid treeningud, neljapäeval püsivõtted
ning reedel ja laupäeval kvalifikatsioonivõistlused.
Kahe viimase päeva 20 parimat võistluspaari pääsesid
pühapäevasesse finaali. Vaid veidike segadusi tekitasid
päikeselaigud platsil ning mõned korralduslikud detailid.
Ehkki headeks sooritusteks olid olemas kõik tingimused,
ei kajastunud see tulemustes. Seega tekib vägisi
küsimus: kas sõnakuulelikkuse tase maailmas on niivõrd
langenud? Reedel saavutati 8 esimese järgu tulemust
ning 8 võistluspaari ei saanud üldse tulemust. Laupäeval
saavutati 5 esimese järgu tulemust ning 4 võistluspaari ei
saanud üldse tulemust. Finaalis tehti aga lausa ajalugu. Ei
mäleta varasemast ajast, et finaalis oleks keegi jõudnud
poodiumile teise järguga, mis tähendab, et finaalis suutsid
esimese järguga tulemuse saada vaid kaks võistluspaari
ja needki väga minimaalse punktisummaga: I koht 259,25
punkti ja II koht 259 punkti (esimene järk 256–320 punkti).
Jälgisin ka ise hoolikalt kõiki sooritusi ja kuna olen ise ka SK
kohtunik, siis hakkasin tasapisi kaasa mõtlema kohtunike
hindamise loogikale. Iga järgneva sooritusega sai selgeks,
et kohtunikud tahtsid näha ideaalsooritusi ja seega läksid
käiku kõik reeglites ette nähtud punktide alandamised.
Seetõttu ka nii madalad hinded. Mõned märksõnad, mis
hinnete alandamise põhjustasid:
• Koera rahulikkus võtte algpunktis, rahulikkus enne ruutu
või hantli järele saatmist. Reeglites on tegelikult kõik
kenasti kirjas, kuid nüüd nägin ka nüansse, mida reeglites
pole.
• Igasugused trikid (siin hoiatus neile, kes õpetavad
koertele mitmeid peatumisi läbi hüpete).
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Pühapäevases finaalis selgitati käesoleva aasta
maailmameister. Seal olid lausa nelja võistluspaariga
esindatud Soome ja Itaalia. Rootsi ja Venemaa olid
esindatud kolme võistluspaariga. Heitlus maailmameistritiitlile käis nende riikide vahel ja tihedas konkurentsis
võitis maailmameistritiitli 259,25 punktiga Maarit
Hellmann ja bordercollie Unlimited Star Gwen Soomest.
Teisele kohale tulid 259 punktiga Maria Brandel ja
bordercollie Bryggarskogens App Rootsist ning kolmandale
255,5 punktiga Oili Huotari ja bordercollie Tending Breezy
Soomest. Kuna finaalis jõudsid esimese järguni vaid kaks
võistlejat, siis tekitas selline tulemus paraja sumina ja
hämmingu pealtvaatajate hulgas.
Eesti tiimi poolt suur tänu sponsor BERRA-le
ja Esa Vanhanenile tiimi särkide eest.
Kohtumiseni aasta pärast Riias, kus 21.–24.
juulil 2022 toimub järgmine SK MM!
Kõik tulemused on leitavad siit:
https://www.wcobedience2021.ch/english/ranking-lists/
ranking-list-13-8/
https://www.wcobedience2021.ch/english/ranking-lists/
ranking-list-14-8/
https://www.wcobedience2021.ch/english/ranking-lists/
ranking-list-final-15-8/
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Veganlus – kas tõusev
trend koeraomanike seas?
Tekst: Ingrid Hang, DVM, PhD
Veganlus on inimeste seas üha kasvav trend ja seda väga erinevatel
põhjustel: tervis, eetika, tahetakse säästa produktiivloomi, loodust ja
keskkonda, lisaks usulised tõekspidamised jpm. Paljud omanikud tahavad
muuta ka lemmikloomad enda sarnaseks, sealhulgas toitumise mõttes.
Juba mõnda aega on müügil tööstuslikult valmistatud spetsiaalsed
koertele mõeldud veganitoidud, mille toitainete koostis ei pruugi alati
vastata liigispetsiifilistele nõuetele.

Kas veganlus on koertele ohutu?

ja fosfori sisalduse suhtes, et ei tekiks luustumishäireid
ega muid püsivaid tervisekahjusid. Seetõttu on neile väga
raske pakkuda kõiki eluks vajalikke toitaineid pelgalt
taimetoiduga.

Vastutustundlikud loomaomanikud peaksid endale
kindlasti selgeks tegema koertele füsioloogiliselt
vajalikud toitained ning tagajärjed, kui mõnda toitainet
on liiga palju või vähe ehk kui toit ei ole tasakaalustatud.
Ka loomakaitseseaduse § 3 ütleb, et loomapidaja peab
tagama igale loomale liigiomase toidu. Koer kuulub küll
karnivooride* hulka, aga toitumiselt on ta omnivoor. Olgu
mainitud, et karnivooride hulka kuulub ka hunt, kes on
toitumiselt valikuline karnivoor ehk ta ei söö üksnes liha
ja enda saakloomi, vaid aeg-ajalt ka taimset materjali
(nt marjad), samuti kass, kes on toitumiselt obligatoorne
karnivoor, ning ka näiteks pandad, kes on toitumiselt
hoopiski herbivoorid.

Kvaliteetne täisväärtuslik ja
tasakaalustatud koertele
mõeldud toit sisaldab sobivas
koguses kõrgekvaliteetset valku ja
süsivesikuid, rasvu (eriti loomseid!),
vitamiine ja mineraale.

Koer, kes kodustati umbes 33 000 aastat tagasi ja sai
toiduks tihti ka inimeste toidujääke, on pidanud aja
jooksul palju kohastuma, sealhulgas tema seedesüsteem,
mistõttu koer suudab nüüd süsivesikuid väga hästi seedida
tänu erinevatele protsessidele (rohkem sünteesitake
süsivesikuid lõhustavat seedeensüümi amülaasi, suudavad
maltoosi muuta glükoosiks) ning võrreldes huntidega
vajavad seetõttu toidus palju vähem valku.

Kvaliteetne, tasakaalustatud ja sobiv toit konkreetsele
koerale tagab tervise ning on väga tähtis osa ka haiguste
ennetamises ja ravis. Kvaliteetne toit on kõrge bioloogilise
väärtusega, kergesti seeditav ja maitsev.
Mida kõrgem on seeduvus, seda paremini on toitaine
omastatav. Mida suurem on valgu bioloogiline väärtus, seda
rohkem sisaldab nimetatud valguallikas asendamatuid
aminohappeid. Valk on otsene asendamatute aminohapete
(organism ise neid ei sünteesi, vajalik saadakse toiduga,
nt arginiin, histidiin, metioniin) ja lämmastiku allikas,
millest viimast on vaja mitmesuguste eluks vajalike ainete
sünteesimiseks. Asendatavaid aminohappeid suudab
organism ise sünteesida, eelduseks on nende prekursorite/
eellaste piisav olemasolu toidus.

Lemmikloomade toitu ja toitmist reguleerivad vastavad
institutsioonid (AAFCO – Association of American Feed
Control Officials, NRC – The National Research Council,
FEDIAF – European Pet Food Industry Federation), mis
koostöös teadlaste ja erialaspetsialistidega on kindlaks
määranud eluks vajalike toitainete (valk, süsivesikud, rasv,
vitamiinid, mineraalid) miinimum- ja maksimumnormid
toidus. Need sõltuvad looma vanusest, eluetapist ja
aktiivsusest (kutsikas, täiskasvanud, imetav loom). Lisaks
peab kindlasti arvestama ka koera tervisliku seisundiga.
Kutsikad (eriti suurt tõugu koerad) ning noored ja kasvavad
koerad on eriti tundlikud toitainete sisalduse, eeskätt
loomse rasva, valgu, vajalike mineraalide ning kaltsiumi

Valku on põhiliselt vaja kasvamiseks
ja füsioloogiliste funktsioonide
säilitamiseks (nt tiinus, laktatsioon).
Valku leidub nii taimedes kui ka loomsetes saadustes.
Enamik kommertstoite sisaldavad nii taimset kui ka loomset

* Väljend karnivoor võib olla eksitav, kuna kõik karnivooride
hulka kuuluvad loomad ei ole ainult lihasööjad.
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imendumiseks soolestikus ning elutähtsate rasvhapete
allikaks. Loomsest rasvast (kalaõli) saadakse kergemini
kätte koerale eluks vajalikke asendamatuid rasvhappeid
(oomega-3, eriti alfa-linoleenhape, ning oomega-6, eriti
linoolhape). Täiskasvanud koer suudab ise sünteesida
ülejäänud oomega-3- ja oomega-6- rasvhapped, kui toidus
on piisavalt alfa-linoleenhapet ja linoolhapet.

Kutsikad, tiined ja imetavad koerad
peavad aga kohe toiduga saama
kõiki rasvhappeid.

Rasvhapetest
tähtsaimad
on
alfa-linoleenhape,
mida vajatakse aju ja silma võrkkesta normaalseks
funktsioneerimiseks, ning linoolhape, millest koerad
suudavad sünteesida arahhidoonhapet, mida organism
kasutab adekvaatse põletiku reaktsiooni tekkeks. Samuti
aitab see rasvhape reguleerida naha uuenemist ning on
vajalik normaalseks vere hüübimiseks, mao-sooletrakti ja
sigimisorganite funktsioneerimiseks. Rasvhapete defitsiit
võib pidurdada haavade paranemist, tekitada tuhmi
karvkatet ning naha ketendamist. Taimedest sisaldavad
eelmainitud rasvhappeid vetikad, vähesemal määral sojaja päevalilleseemneõli.

valku, mille seeduvus on 75–90%. Tähelepanuväärne on, et
taimse valgu seeduvus ja bioloogiline väärtus on kordades
madalamad võrreldes loomse valguga, kuna ei sisalda
kõiki vajaminevaid asendamatuid aminohappeid või ei ole
neid piisavas koguses. Näiteks kanamunal on kõige kõrgem
bioloogiline väärtus ja seeduvus (100%), järgnevad liha ja
lihasaadused ning viimasel kohal on taimsed produktid.
Sojast saadud valgul on samuti väga hea seeduvus,
ligilähedane loomse valgu omale.

Peab nentima, et mitte ükski toiduaine, olgu loomne või
taimne, ei sisalda piisavas koguses kõiki vajalikke toitaineid
(eeskätt vitamiine ja mineraale) ning seega tuleb neid
juurde lisada. Uuringud on leidnud, et võrreldes loomset
päritolu toiduga on taimetoit tihti madalama või üldse
puuduliku toitainete sisaldusega. Eriliseks murekohaks
on taimetoidust saadav asendamatute aminohapete osa
(selle koostis ja hulk) ning teised vajalikud ained, mida
saadakse põhiliselt loomsest toidust: lüsiin, tauriin ning
väävlit sisaldavad aminohapped metioniin ja tsüsteiin,
lisaks oomega-3-rasvhapped, A-vitamiin, B12 (kobalamiin),
B9 (foolhape) ja D-vitamiin.

Valgu bioloogilist väärtust ning seetõttu ka seeduvust ja
imendumist mõjutab lisaks algallikale ka toidu töötlemise
protsess. Tasub teada, et koerad võivad teatud aja
tõsisemate tervisehädadeta elus püsida ka ilma toidust
saadud valguta. See aga ei tähenda, et nende toit ei
peaks üldse valguallikat sisaldama. Samuti võib vähene
kogus kõrge bioloogilise väärtusega valku põhjustada
valgupuudusest
tingitud
vaevuseid:
aeglustunud
kasv noortel loomadel, kehvveresus ehk aneemia,
kaalukadu, lihaste kõhetumine, tuhm karvkate, isutus,
sigimisprobleemid, soolestiku bakterite ja parasiitide püsiv
invasioon, ebapiisav immuunsuse teke vaktsineeritud
haiguste suhtes, ebapiisav allumine ravile haiguste korral.
Nagu eespool mainitud, suudavad koerad väga hästi seedida
süsivesikuid. Põhilised süsivesikute allikad on teraviljad:
mais, riis, nisu, oder, kaer, aga ka kartulis sisalduv tärklis.
Süsivesikute ja rasvade osakaal toidus on väga oluline,
eeskätt energia saamiseks, mida vajatakse normaalseks
elutegevuseks. Kui lemmiku toit ei sisalda piisavalt rasvu
ja süsivesikuid, kasutatakse energia saamiseks hoopis
toidus olevat valku ning seega ei jagu valku, et organism
saaks kasvada ja sünteesida eluks vajalikke aineid. Lisaks
on rasv vajalik ka rasvlahustuvate vitamiinide (A, D, E, K)
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ja tsinki. Ülemaailmse väikeloomaarstide ühenduse
toitumise komitee (WSAVA Global Nutrition Committee) on
seisukohal, et hetkel turul saadaolevaid taimetoite tuleks
hinnata kriitiliselt, sest taimetoit ei pruugi sisaldada kõiki
koerale eluks vajalikke toitaineid piisavas koguses ning
võrreldes loomsete toitainetega ei pruugi mitmed taimsed
toitained olla nii kergesti seeditavad ja imenduvad.

Aminohapet tauriini suudab koer ise sünteesida, kui toidus
on piisavas koguses väävlit sisaldavaid aminohappeid
metioniini ja tsüsteiini. Tauriini on koertel vaja loote
arenguks, kasvamiseks, südame ja närvide normaalseks
funktsioneerimiseks. Teatud põhjustel võib koertel esineda
ka tauriini vähesusest tingitud tervisemuresid (nõrkus,
isutus, dilatatiivne kardiomüopaatia), näiteks kui toit
sisaldab liigselt taimset kiudainet. Uuringud on tuvastanud,
et taimedest sisaldavad tauriini vetikad. A-vitamiin on
vajalik rakkude jagunemisel ja diferentseerumisel. Seda
vitamiini leidub suures koguses loomsetes saadustes.
Taimedes esineb A-vitamiini mitteaktiivne ühend beetakaroteen, mida koerad on võimelised muutma aktiivseks
A-vitamiiniks. Vitamiin B 12 on vajalik mitme ainevahetusliku
protsessi läbiviimiseks ning on ainus B-grupi vitamiin, mida
ei sisalda ükski taim! D-vitamiin on vajalik eeskätt noortel
kasvavatel koertel, kuna osaleb luude mineraliseerumise
protsessis ning kaltsiumi ja fosfori tasakaalu säilitamises.
D-vitamiini leidub eriti kalaõlis, taimedest on leitud seda
teatud määral maismaataimedes, vetikates ja samblikes.

Kokkuvõtteks peab tõdema, et kui lemmikule antakse
vastavalt
eespool
nimetatud
organisatsioonide
soovituste kohaselt kõrgekvaliteedilist, täisväärtuslikku
ja tasakaalustatud toitu, siis üldjuhul ei esine toitmisest
tingitud tervisehäireid. Küll aga tulevad viimased
meie lemmikuid kimbutama, kui antakse pikema aja
jooksul tasakaalustamata toitu (sh taimetoitu, liigselt
või liiga vähe valku, süsivesikuid või rasvu) või kui
lemmikloomadele söödetakse teatud toiduaineid (sibul,
avokaado, pähklid, rosinad, küüslauk, šokolaad jne), mis on
sobilikud vaid inimestele. Alati tuleks pöörduda loomaarsti
või väikeloomade diplomeeritud toitumisspetsialisti poole,
kes aitab valida neljajalgsele sõbrale õige toidu, mis vastab
tema vajadustele igas olukorras, tervena või haigena!

Lisaks on tõdetud, et taimetoidus võib leiduda vähem
mineraale, eriti kaltsiumit, fosforit, kaaliumit, rauda

Bakalaureusetöö
„Omanike harjumused koerte söötmisel ja selle seos
koerte optimaalse kehakonditsiooniga“
Kokkuvõtte koostanud töö autor Anette Toodo, Eesti Maaülikool
koerte toitmisel ja selle seost koerte optimaalse
kehakonditsiooniga. Info saamiseks koostati küsimustik,
kus oli küsimusi koerte objektiivsete tunnuste kohta,
nagu sugu ja vanus, ning oli ka subjektiivseid küsimusi,
kus omanik pidi ise hindama, kui aktiivne tema koer on ja
milline on koera kehakonditsioon. Samuti olid küsimused
toitmise kohta. Sotsiaalmeedias levitatud küsimustiku abil
saadi andmed 1608 koera ja nende söötmise kohta.

Iga päevaga jõuavad meieni uued toitumistrendid
nii inimestele kui ka lemmikloomadele: valmis- ja
toortoidud, kodune söök või nende põhjal kombineeritud
toidusedel. Artiklis kajastatud bakalaureusetöö raames
uuriti küsimustiku alusel (vastused hõlmasid 1608 koera
andmeid) omanike eelistusi koerte toitmisel ja selle seost
koerte kehakonditsiooniga.
Sissejuhatuseks tuleb rääkida terminoloogiast. Koerte
söötmisest rääkides on õigem kasutada termineid sööt ja
koerasööt , kuid koeraomanikele kõlab see sageli võõralt
ja koera kaussi pannakse ikka koeratoitu. Seetõttu on ka
edaspidises tekstis lugemise lihtsustamiseks kasutatud
sõnu toit ja koeratoit .

Tulemustest selgus, et omanike arvates olid optimaalses
kehakonditsioonis 85% protsenti emastest ja 88% isastest
koertest ning ülekaalulised 13,6% emastest ja 10,8%
isastest koertest.
• Steriliseeritud emastest koertest olid omanike hinnangul
ülekaalus 23,2% ja kastreeritud isastest koertest 22,7%, mis
viitab probleemile, et omanikud ei arvesta steriliseerimise
ja kastreerimise mõju koera ainevahetusele ega korrigeeri
koerte söötmist vastavalt. Steriliseeritud või kastreeritud
koerte energiavajadus sageli väheneb ning neile peaks
andma toitu, mille energiasisaldus on väiksem, või
vähendama koera ööpäevast toidukogust.

Tänapäeval on omanikel oma koerte söötmiseks üha
rohkem eri võimalusi. Omanik võib koera sööta tööstuslikult
toodetud valmistoitudega, toortoiduga, kodus valmistatud
toiduga või neid variante kombineerides. Koeratoidu
valimisel on oluline, et koer saaks sobivas koguses
vajalikke toitaineid ja toit kataks ära koera ööpäevase
energiavajaduse. Enamik valmistoitudest sisaldab koerale
vajalikke toitaineid sobivas koguses. Söötes koera
toortoiduga või kodus valmistatud toiduga, on oluline, et
omanikul oleks selge ülevaade, mida see sisaldab ja mis
toiduaineid ta vajaduse korral juurde peab lisama.
Bakalaureusetöö raames sooviti uurida omanike harjumusi
Ajakiri KOER 3/2021

• 636 koera omanikud pakuvad oma koerale valmistoitu
ja nendest järgis koeratoidu pakendil olevat infot 52,6%.
13,9% koertest, keda toideti valmistoiduga, olid omanike
hinnangul ülekaalulised. Ülekaalu põhjuseks võis olla see,
et paljud omanikud ei ole teadlikud, kui palju nende koer
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söötmiseks. Kõik kokku suurendabki riski sööta koerale
liiga suuri toidukoguseid, sest ta ju tahab!
• Kodutoitu (sh toortoitu) annab oma koerale 112 omanikku.
Nendest vaid 17 märkis, et teab, milline on koerale antava
toidu energiatihedus, kuid ainult 10 omanikku pani selle
ka kirja. Võib järeldada, et paljud omanikud siiski ei ole
teadlikud koerale antava toidu energiatihedusest. Kui infot
oli vastuses piisavalt, oli võimalik arvutada koera päevane
energiavajadus ja toidu hinnanguline energiasisaldus.
Keskmiselt andsid omanikud kodus valmistatud toitu
arvutuslikust kogusest 129,2 grammi vähem. Samas
on siinkohal tegemist vaid arvutustega ning lisaks
energiasisaldusele on oluline ka toitainete sisaldus ja
tasakaalustatus.
• Üks koeraomanik kasutab toortoidu koostamiseks
vastavat mobiiltelefoni rakendust. Samas arvutuste
tulemustega võrreldes annab omanik oma koerale 302,7
grammi rohkem toitu, kui koer tegelikult ööpäevas vajaks,
ja koeral on suur risk ülekaalulisusele. Kelle arvutused
on õigemad? Selle mobiiltelefoni rakenduse kvaliteedi
hindamiseks võiks võtta ühendust spetsialistiga, kellega
koos saaks tulemusi võrrelda ja koostada koerale täpsema
toitmiskava.
Piisavate teadmiste puudumisel peaks omanikud oma
koerte toitmisel kodus valmistatud toiduga kasutama
toitumisnõustaja abi. Samas koerte toitumisnõustajaks
saab hakata igaüks, kes asja vastu huvi tunneb, sest
internetis on võimalik läbida vastavaid kursuseid, kus
läbimise korral väljastatakse toitumisnõustaja sertifikaat.
Iseasi, kas sellise kursuse läbimine annab ka adekvaatseid
teadmisi. Eestis on olemas veterinaare, kes tegelevad
toitumisnõustamisega, kuid samas on palju neid inimesi,
kes on ise teema vastu huvi tundnud ja hakanud teistele
nõu andma. Vastav kutsestandard Eestis puudub.

tegelikult ööpäevas toitu peab saama. Samuti on koerad
erinevad nii oma ainevahetuselt kui ka aktiivsuselt ning
toidukottidel olevad juhendid ei vasta iga individuaalse
koera vajadustele. Pakendi soovitus on üldine ning õigem
on vaadata oma koera ja korrigeerida toidukoguseid
vastavalt vajadusele.
• Vastanud koeraomanikest 859 annab oma koerale nii
valmistoitu kui ka kodutoitu ja selline toitmisviis oli ka
kõige populaarsem. Valmistoidule lisati juurde tavaliselt
enda toidu ülejääke: kastet, kartulit, tangu, makarone, riisi,
tatart, liha, maksa, neere, muna, puljongit, võid, hapukoort,
kodujuustu, piima, juurvilju, porgandit, õuna. Toidule
millegi lisamine suurendab ka toidu energiasisaldust ning
seetõttu suureneb koera risk ülekaalulisusele.

Mitu omanikku mainisid, et sooviksid toita oma koera
toortoiduga, kuid üleminek tundub keeruline ja puudub
vastav eestikeelne juhendmaterjal. Seetõttu pakutakse
koerale valmistoitu, sest nii ollakse kindlad, et koera
toitainete ja energiavajadus saab kaetud.
Kuna koerte kehakonditsiooni hindamine põhines omanike
isiklikul arvamusel, siis võis esineda valesti hindamist.
Tulevikus võiks sarnaste uurimustööde koostamisel
kaasata veterinaarid, kes annavad koera kehakonditsiooni
kohta täpsema hinnangu.

• Koera toitmisel tuleks arvestada ka juurde antavate
maiustega. Näiteks omanik, kelle koera hinnanguline
ööpäevane energiavajadus on 671 kcal, pakub koerale
lisaks kuivtoidule ka ühe kuivatatud seakõrva päevas.
Ühe seakõrva energiasisaldus on 261 kcal, mis moodustab
selle koera ööpäevasest energiavajadusest juba 32,2%.
Omaniku sõnul oli tema koer ka ülekaalus. Ülekaalu
lihtsaks põhjuseks võiski olla see, et omanik ei arvestanud
lisatoidu energiasisaldust.

Kokkuvõtteks on koerte söötmisel kuivtoiduga oluline
valida koera füsioloogilisele seisundile ja aktiivsusele
vastav kuivtoit. Samas ei saa alati usaldada pakendil olevat
toitmisjuhist ja omanikul peavad olema teadmised sobiva
toidukoguse leidmiseks. Valmistoidule kodutoidu lisamisel
tuleb arvestada lisatavate toiduainete energiatihedusega
ning vajaduse korral vähendada valmistoidu kogust. Koerte
toitmine kodutoiduga, sealhulgas toortoiduga, on järjest
populaarsem, kuid sageli puuduvad omanikel teadmised
koertele valmistatud toidu toitefaktorite sisalduse
kohta. Samas puudub Eestis koerte toitumisnõustajate
kutsestandard ning teaduspõhise info saamine koerte
söödaratsioonide koostamise kohta on piiratud.

• Kaks küsimustikule vastanud koeraomanikku toitsid
oma koeri kassitoiduga. Kassitoidu andmine koerale ei
ole kahjulik, kuid sageli on selles suurem proteiini- ja
rasvasisaldus, mistõttu need lõhnavad paremini, on
maitsvamad ja koerale ahvatlevamad. Samuti puudub
kassitoidu pakendil info soovitusliku koguse kohta koera
Ajakiri KOER 3/2021

48

Koerte toortoitmine –
		 tagasi juurte juurde
Nagu palju muidki asju maailmas, on ka koerte
toitmine käinud spiraali mööda. Pärast vahepealset
kuivtoiduvaimustust on paljud koeraomanikud ja
-kasvatajad jõudmas ringiga tagasi paarikümne
aasta tagusesse aega.
Küsis Elo Malmberg
Kuigi praegu oleme koerte toitmise suhtes teadlikumad
kui nõukogude aja lõpul, on oma koera hakklihaga
segatud makaronidega toitev memm põhimõtteliselt
rehabiliteeritud ja peaaegu et toortoitjate seltskonda
vastu võetud. Peaaegu, kuna ka toortoitjate sees on mitu
eriarvamusel koolkonda. Näiteks küsimuses, kas kodutoit
ja toortoit on üks ja seesama või kas toortoitu ja kuivtoitu
tohib anda sama toidukorra ajal segamini?

säilitamine, haiguste ennetamine. Olen harjunud mõtlema,
analüüsima, esitama küsimusi ja leidma vastuseid.

Eesti Maaülikoolis käesoleva aasta algul läbi viidud
uurimusest (vt lk 47-48) selgus, et ligikaudu pooled
koerapidajad toidavad oma koeri vähemalt osaliselt
kodutoiduga/toortoiduga. Mida see aina trendikamaks
muutuv toitmisviis endast kujutab, räägivad toortoitmise
entusiast ja koolitaja Piret Kannike ning labradori
retriiverite kasvataja, kenneli My Brand omanik HaitaMaarit Zahharov.

Olen lähedalt näinud ka veterinaarkliiniku tööd. Ideaalis
peaks seal olema patsientideks vaid noored kutsikad
seoses vaktsineerimistega ja siis juba vanemad koerad
mõne vananemisega seotud tervisehädaga. Lisaks väike
protsent erakorralisi juhtumeid. Paraku on päriselu hoopis
teine. Kliinikus on järjekord vahel nädal ja rohkem, sest nii
palju on haigeid loomi. Miks need loomad haiged on ja mis
haigused need on?

Palun rääkige alustuseks endast. Kuidas jõudsid oma
koerte toortoitmiseni? Kust oled selle kohta teadmisi
ammutanud?
Piret: Olen meditsiiniharidusega ja töötanud inimestega
üle kahekümne aasta. Seega on mulle tuttavad mõisted
tervis (nii vaimne kui ka füüsiline), tervise hoidmine,

Aina sagedasemad on kroonilised degeneratiivsed
haigused, autoimmuunhaigused, allergiad, neeruhaigused.
Kõhunäärme- ja maksahaigused on meie lemmikloomade
populatsioonides ohjeldamatud ning vähktõve määr
kasvab sellise kiirusega, nagu see oleks nakkushaigus.

Kõige selle kõrval on mul alati olnud koerad ja ma jumaldan
koeri! Olen õppinud koerte koolitajaks, praktiseerinud eri
koeraspordialasid ja lõpuks jõudnud ka koera terviseni.
Olen ennast koolitanud koerte toitumisspetsialistiksdietoloogiks Inglismaal ja Kanadas.

Väikestel koertel jooksevad silmad, mille kohta kasvataja
ütleb, et see on normaalne. Kas tõesti ? Kui sinul jookseksid
silmad vett, siis kas sa usuksid, kui keegi ütleb, et nii
peabki olema, see on normaalne? Kui nüüd natuke mõelda,
millega me igapäevaselt ise kõige rohkem mõjutame oma
tervist? Just, see on toit. Täpselt sama on koertega. Koer
on nagu inimene ning see, mida ta sööb, selline ta ka on.
Steve Job ütles: „Söö toitu nagu ravimit, vastasel juhul
sööd ravimeid nagu toitu.“ Need on kuldsed sõnad. Sellest
algas minu maailmapildi muutumine, uuesti õppimine ja
nüüd juba mitte inimese, vaid koera ja tema tervise kohta.

Piret Kannike neljajalgsete sõpradega.
Foto: Meeli Tulik

Haita-Maarit: Hakkasin koertele toortoitu andma umbes
2004. aasta paiku. Ühelt poolt tundus mõte koerale
toortoidu andmisest kuidagi loomulik ja looduslik. Teiselt
poolt nägin, kuidas toortoidu peal kasvavad koerad olid
paremas vormis ja parema karvaga kui need, kes olid vaid
kuivtoidu peal. Ma ei mäleta, et tollal oleks koerateemalises
meedias olnud väga palju juttu teadusuuringutest, aga
igasuguseid teooriaid toortoidu kaitseks levis küll. Näiteks
arvati, et alates 1950ndatest, kui hakati tootma koerte
kuivtoite, on düsplaasia ja allergiate esinemisprotsent
kasvanud. Kui palju selles tõde on, on ilmselt kirjas
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et nad on kiskjad. Nende hambad, soolestiku ja seedetrakti
füsioloogia toetavad seda fakti tugevalt:
• tugevad lõualuud kolmnurksete karnassiaalsete hammastega liha rebimiseks, lõhkumiseks ja luu purustamiseks;
• molaarid (mälumishambaid) on teravate äärtega;
• suur kõht, lühikesed seedetraktid ja väga lühike pimesool,
mis viitavad suure koguse ja suure valgusisaldusega toidu
tarbimisele lühikese aja jooksul ning kiireks seedimiseks ja
toitainete kiireks imendumiseks.
See kõik on mind viinud veendumusele, et koera toit peab
olema värske toit ja see peab sisaldama liha. Järgmine
teelahk seisneb eri koolkondades. Jah, neil kõigil on
oma tõde, mina lähtun BARF (Biologically Appropriate
Raw Food Diet) -toitmisviisidest. BARF seisneb selles, et
jälgitakse saaklooma dieeti ja sinna lisatakse köögiviljad
ja puuviljad, mis on peamiselt antioksüdant ja pakub koera
immuunsüsteemile toetust.

Haita-Marit Zahharov oma koertega.
Foto: Mari-Liis Rihkrand

teaduslikes uuringutes, mida on viimase 15 aasta jooksul
tehtud mitu, aga minu eksperimenteerimine oma koerte
peal näitas, et toortoit neile sobis, nad olid vitaalsemad
ja heas vormis. Neil oli vähem kõrvapõletikke ja jooksvaid
silmi. Mul oli tollal selline periood töö- ja eraelus, et sain ise
igasuguseid toortoidu segusid kokku „mäkerdada”, valmis
segusid sel ajal kuskilt igapäevaselt saada ei olnud. Nüüd
on saada erinevaid toortoidu variante, nii et kasutan neid.
Kõigile siiski sama puuga mõõta ei saa, olen näinud ka
koeri ja pesakondi, kellele toortoit ei sobi. Palju sõltub ka
sellest, milline peaks kutsika areng olema ja kas tema toit
klapib retseptiga, mille peal tema esivanemad on hästi
kasvanud. Koerad on erinevad ja igale koerale peabki
lähenema erinevalt.
Toortoitmise viise, lausa koolkondi, on erinevaid, ja nende
esindajad vaidlevad teinekord päris ägedalt. Kes paneb
lihatükkidest raudse kindlusega „saaklooma” kokku,
kes võtab vabamalt. Mitu protsenti toidust peaks olema
taimne, kas 20% või 33%, selle üle võidakse ägedalt
vaielda. Kõige äärmuslikum, mis ma olen kuulnud, on see,
et magu lüüakse naelaga seina külge kinni, et anda koerale
saagi murdmise tunnet. Kus oled sina oma toortoitmise
viiside ja tõekspidamistega?
Piret: Mina kasutan alati loogikat, arutlust ja faktipõhisust.
Koera eelkäijaks oli ja jääb hunt, hunt on ja jääb kiskjaks.
Seega ei ole vahet, kui palju evolutsiooni käigus on koer
muutunud inimese nägu ja tegu, sest tema sees elavad
ikka hundi geenid (hundi ja koera DNA on 98% identsed).
Ajalooliselt pole küpsetatud toit kunagi olnud osa koerte
ja kasside toitumisest, vaid nad on elanud ja toitunud
elusast saagist, käärinud/kõdunenud toit (raiped) ja lisaks
kõik muu söödav, mida looduses leidub. Alles viimase 80
aastaga on meie lemmikut harjutatud sööma küpsetatud
ja töödeldud toitu. Vaadates tagasi koerte ja nende
esivanemate huntide ajaloolisele toitumisviisile, on selge,
Ajakiri KOER 3/2021

Haita-Maarit: Toidan oma koeri vaheldumisi kuiv- ja
toortoiduga, 100% toortoidul on olnud vähesed koerad.
Mõned saavad rohkem kuivtoitu ja vähem toortoitu, teised
jälle vastupidi. Püüan anda nii, et kõik koerad saavad aegajalt krõbinaid ja siis jälle toortoitu.
Kui ma alustasin toortoidu andmisega, siis alguses olin
kutsikate puhul ettevaatlikum. Esimeseks lisatoiduks
on nad alati saanud veisehakkliha ja kodujuustu. Edasi
lisan iga nädal midagi juurde, kana, kala, muna, juurvilju
kindlasti. Putru ma kutsikatele ei keeda. 6-nädalaselt
hakkan andma kondiga kanatükke.
Mul on kasvandikke, kes uude koju minnes jätkavad 100%
toortoiduga, aga see pole alati kõigile jõukohane ja
võimalik. Kui elatakse korteris, on keeruline ette kujutada
koerale kondi või suure toore mao andmist. Sellisel
juhul on olnud abiks valmis segatud toortoit, mida saab

Liha, kontide söötmine võiks ka järgida sellist skeemi, mis
oleks tasakaalus. Internetis leiab palju häid soovitusi selle
kohta, kui palju peaks koera toortoidus olema proteiini,
rasva, vitamiine ja mineraale, tasub otsida selline retsept,
mida just oma koer vajab.

külmutatud kujul osta, säilitada külmikus ja mugavalt
koera kaussi panna.
Ma ei arva, et koer on hunt. Nad on geneetiliselt lähedased,
aga koer ei ole enam päris hunt. Nii et ma ei pea vajalikuks
midagi seina külge kinni lüüa.

Kas võib koerale anda samal toidukorral kuivtoitu ja
lihakraami?
Piret: Pigem mitte, aga mõni koer kannatab selle välja.
Toortoit seedib kiiresti ja kergelt. Toortoidu seedimisel
vajab organism palju ensüüme ja maohapet. Kuivgraanuli
eesmärk on tekitada täiskõhutunne terveks päevaks, seega
seisab graanul seedesüsteemis pikalt. Seedesüsteem
uinutatakse, ensüümide tootlus langeb ja samuti langeb
maohappe tootlus. Kuivtoit on seedimises nagu tropp,
samas kui toortoit tahaks liikuda seedesüsteemis
edasi kuni imendumiseni. Kui aga toortoit seguneb
kuivgraanuliga seedesüsteemis ja seisab seal kolm-neli
tundi, ongi käes gaasid ja kõhuhädad. Kui neid kahte toitu
segada, võib tekitada koerale seedimisprobleeme. Kuivtoit
kuivatab pikapeale soole limaskesta, kus elavad ensüümid.

Pean tunnistama, et ma esiteks ei viitsi saaklooma
kokku panna ja teiseks ei raatsi ka. Fileetükke ei söö ju
isegi iga päev. Kui ma annan oma koertele veisehakkliha
(loomatoiduks mõeldut), kõri ja konte koos pudru ja
keedetud juurviljadega, kas minusugustel oleks parem
siis oma koeri juba kuivtoiduga sööta, kui et toortoita
neid kuidagi poolikult?
Piret: Toortoit ei ole raketiteadus, nagu graanultoidu
tootjad seda reklaaminud on. Et kui sa annad koerale
toortoitu, siis kindlasti jääb su koeral puudu vitamiinidest
ja mineraalidest, nad kahjustavad oma neere ja maksa
„kange“ proteiiniga jne.
Jah, nii nagu inimese enda toitumine saab olla läbi
mõeldud ja tervislik, saab seda olla ka koera oma. Julgen
kindlalt väita, et sinu nimetatud toiduvalik pakub koerale
palju suurema toiteväärtusega toitu kui kuivgraanul.
Ainuke, mida ma sinu koera menüüs vahetaks, on keedetud
juurviljad värske juurviljaga ja lisaksin kuni 30% tooreid
organeid (maks, kops, neer, udar, magu, aju jne).
Suur vaidlusteema koerainimeste seas on ka kontide
andmine, kas ja kuidas neid anda. Kuidas oleks õige: kas
konte üldse anda ning kui anda, siis milliseid konte ja
mil viisil?
Piret: Kondi närimine on koerale hädavajalik, kuna koer
on kiskja ja ta vajab närimist. Närimine pakub koerale
rahuldust, sest see on tema loomulik käitumine. On kaks
põhjust miks koer konti närib.
1. See pakub talle füüsilist tegevust, sellega kaasnevalt
toodab ta sülge, milles on palju ained, mida organism vajab.
Näiteks ensüüm amülaas, mis toetab toidu imendumist
ja aitab põletada organismist adrenaliini, mida on meie
kodukoertel liiga palju.
2. Et organism saaks mikromineraali kaltsiumi, mida saab
peamiselt toorest kondist.
Mina soovitan toorest konti ja mitte kunagi töödeldud
konte. Töödeldud kont on kuiv ja temas puuduvad toitained.
Toorest kont tuleks alati anda koos liha ja/või nahaga.
Kondid närimiseks võiks olla suured, näiteks looma (toru)
luud, mida koer saab närida pikalt ja korduvalt. Kui kont
on puhtaks näritud, tuleks paljas luu ära visata. Kont
kui kaltsiumi allikas – kont võiks olla väike, koos liha ja
nahaga, nii et konti närides segunevad luutükid liha ja
nahaga ega kahjusta soole seinu. Kindlasti annan ka n-ö
pehmet konti (lehmakõrvad, lehmasaba, kõri jne), mis
sisaldab glükoosamiini.

Ensüümid on elu alus. Seega kui ensüüme jääb vahemaks,
on koera enda immuunsus väiksem ja seedimine nõrgem.
Küll võib segada toortoitu ja külmpresstoitu, mis seedib
sama kergelt ja käivitab organismis sama seedeprotsessi
nagu toortoit.
Haita-Maarit: Ma ei anna samal toidukorral. Kuivtoit ja
toortoit seedivad ikkagi erinevalt.
Üks suur argument kuivtoidu kasuks on, et selle sees
on palju vitamiine. Kui koer saab ainult toortoitu või ka
pooltel päevadel toortoitu, kas peaks andma talle lisaks
vitamiine või toidulisandeid?
Piret: See on müüt. Graanuli tootmisel kuumutamise käigus
jäävad kuiva toidumassi järele vaid denatureeritud valgud
ja mitteaktiivseks muudetud ensüümid. Looduslik, kasulik
mikrofloora ehk head bakterid pole enam elujõulised.

Haita-Maarit: Annan koertele konti, aga ainult toorelt
ja alati koos sarnase saaklooma lihaga! Liha võiks olla
koguseliselt kaks korda rohkem kui konti, siis tekib ka
optimaalne kogus seeduvat massi. Kui anda juurde
veel juurvilju, siseelundeid, muna jne, on pilt palju
mitmekesisem.

Toidutootjad üritavad sünteetiliste vitamiinide ja
mineraalidega kaotatud toiteväärtusele osa tagasi lisada,
et nende toitesegud vastavad AAFCO standarditele ja
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Mis puudutab kutsikatele ja noortele koertele toidulisandite
andmist, siis olen oma vaatenurka muutnud ja piltlikult
öeldes vahetanud koeraomaniku prillid kasvataja prillide
vastu. Olen saanud välismaalt kutsika koos kilekotitäie
toidulisandite ja A4 paberilehega, kus kirjas nimekiri
tablettidest ja õlidest, mida kutsikas peaks kasvuperioodil
saama. See tundus natuke juba nagu doping. Pani mõtlema,
kas on õige kasvatada selliseid koeri, kes terveks ja
tubliks kasvamiseks vajavad pidevat dopingut? Tahaksin
kasvatada selliseid koeri, kelle söötmisega saab hakkama
ka tavaline, ilma erihariduseta pere.

nad saavad oma toitu oma sildil nimetada „täielikuks
ja tasakaalustatuks“. Uuringud näitavad siiski, et need
sünteetilised vitamiinid võivad meie lemmikloomadele
tegelikult rohkem kahju kui kasu tuua, sest keha ei suuda
neid täielikult ära kasutada ja selle asemel töötleb ta
neid võõrkehana, põhjustades maksale ja neerudele
rohkem stressi.

Koera eelkäijaks oli ja jääb hunt, hunt on
ja jääb kiskjaks. Seega ei ole vahet, kui palju
evolutsiooni käigus on koer muutunud
inimese nägu ja tegu, sest tema sees
elavad ikka hundi geenid (hundi ja koera
DNA on 98% identsed).
				Piret Kannike

Kas sa teed vahet toortoidul ja kodutoidul?
Piret: See ei ole sama juhul, kui kodutoit on töödeldud:
küpsetatud, keedetud, praetud jne. Kui kodutoiduks
peetakse oma kanamune, oma kasvatatud köögivilju jne
ning neid pakutakse koerale toorelt, siis on kodutoit ja
toortoit sama.
Haita-Maarit: Kodutoit ja toortoit ei ole sama. Ma annan
küll ka vahel koertele oma toidu jääke, aga see pole
nende põhitoit. Kodutoit on rohkem vahelduseks, et nende
seedesüsteem oleks kohanenud võimalikult erinevate
toitude seedimisega. Toit peab olema mitmekülgne. Ma
usun tugevalt sellesse, et mida rohkem kutsikas juba
noorena saab kogemust erinevate toitudega, seda parem.
Olen märganud, et kui mu koerad saavad pikema aja jooksul
üht ja sama toitu, jääb nende immuunsus ja seedimine
nõrgemaks. Kui vaadata viimastel aastatel tehtud
uuringuid nii inimeste kui ka näiteks koerte mikrobioomi
kohta, siis need kinnitavad seda. Mida mitmekesisem
on soolestiku mikrobioom, seda vastupidavam on see
viirustele, nakkustele ja teistele probleemidele. Seega
püüan nii toor- kui ka kuivtoite andes jälgida, et oleks
vaheldust – kord üht, kord teist. Alati on koertele pidupäev,
kui mul on olnud aega käia turul ja sealt midagi head kaasa
haarata, millest jälle mingi uus segu kokku teha.

Toortoidus on olemas kogu loodus: vitamiinid, mineraalid,
rasvad, valgud. Kõik, mida koera organism vajab. Ja tervele
täiskasvanud koerale ei ole midagi juurde vaja, sest ta
saab kõik toidust kätte. Kutsikale ma annaks juurde vaid
looduslikku kaltsiumi, kuna kutsika organism vajab palju
kaltsiumi kasvamiseks. Samuti annaksin tiinele koerale
juurde kaltsiumi (kuid mitte liiga palju ) ja sõltuvalt koera
tervisest veel mõnda toetavat mineraali.
Kui koeral on mõni haigus, siis tuleks kindlasti enne toidu
vahetust saada nõustamist, mida ja kui palju anda.
Kui on tegemist sportkoeraga, siis kindlasti ei ole vaja
koerale uhada purkide kaupa toidulisandeid, küll aga
tuleb läbi mõelda koera energiavajadus (millal ja kui suure
rasvasisaldusega toitu annan, millal oleks vaja anda juurde
oomega-rasvhappeid, millal tuleks lihtsalt rakkudele
vedelikku pakkuda jne). Mida ma täiesti välistaks, on
süsivesik energiaallikana.

Palun anna ka soovitusi, kust koerale toortoitu
hankida. Kui on minikoer ja palju raha, võib muidugi
osta supermarketist inimtoiduks mõeldud kaupa. Aga
kui on suurem koer ja raha mitte üleliia?
Piret: Jään vastuse võlgu, kuna toortoidu tootluse
taga on Eestis palju juriidilisi takistusi. Seega hetkel
saabki toortoitu osta turult, talunikult, ka mõnedes
lemmikloomakauplustes on müügil külmutatud toortoit.
Kes otsib, see leiab veel võimalusi.

Rõhutan: toortoit on elustiil, mitte ravim. Me ei saa haiget
koera terveks ravida, hakates talle toortoitu andma. Küll
saame toortoiduga säilitada tervist, ennetada nõrgestatud
immuunsüsteemi ja pakkuda organismile vajalikke
toitaineid, vältides sellega ainete defitsiiti.
Haita-Maarit: Annan toidulisandeid aeg-ajalt ja vastavalt
vajadusele, mitte kogu aeg ja kõigile koertele. Kui toortoit
on mitmekülgne ja tasakaalustatud ega koosne ainult
lihast ja kontidest, siis on ehk vajadus toidulisandite
järele väiksem. Pigem püüan anda igale koerale tema
põhitoiduna sellist toitu, mis tema vajadustele sobiks.
Lähtun loogikast, et organismi jaoks loomulikust toidust
omastab ta endale vajalikud vitamiinid paremini kui
toidulisandist, mis võib olla tehtud liigile mitteomasest
toitainest. Erandiks on pro- ja prebiootikumid, mida püüan
siiski lisaks toidule anda.
Meie karjas on alati eri vanuses kutsikaid ja noorukeid,
aktiivseid ja spordis startivaid koeri, vanakesi. Neil kõigil on
erinevad vajadused ja seda peab loomulikult ka toortoitu
andes arvestama.
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Britta Puusepp (lemmikloomakauplus
Minu Koer, rawfood.ee)
Kui alustasime toortoidu müügiga, siis oli
see pigem väga nišitoode, mille järgi tulid
pigem sellised koera- ja kassiomanikud, kelle
koerale lihtsalt muud toitmisviisid ei sobinud.
Toortoit oli neile abiks looma allergiate või
nahaprobleemide lahendamiseks.

Haita-Maarit: Peamiselt ostan rawfood.ee toite, sest seal
on alati hea valik eri segusid, mõne sisudeklaratsioon
paneb endalgi suu vett jooksma (näiteks ulukiliha, part,
kilud, porgand, õun, brokoli, spinat, kõrvits, mustikad).
Aeg-ajalt käin ise turul ja haaran midagi kaasa. Kutsika
ja noore koera söötmisel lähevad valmis toortoidusegud
ilmselt kallimaks kui kõrge kvaliteediga kuivtoit, aga kui ise
endale toortoitumise põhimõtted selgeks teha ja on aega
ise neid valmistada, siis võib-olla ka mitte. Täiskasvanud
koera puhul peaks hinnad olema samas klassis.

Praegu tulevad juba kutsikaomanikud ja
küsivad koerale toortoitu, sest nad on
kuulnud, et see on koera jaoks loomulikum
ja nad tahavad pakkuda oma koerale
mitmekülgset menüüd. Suurem osa toidab
siiski oma koera kombineeritult – antakse nii
kuivtoitu kui ka toortoitu.

Palun andke ka paar allikat, kust huvilised saaksid
toortoitmise kohta ise juurde lugeda!
Piret: Infot on internetis palju. Pane aga Google’isse
märksõnad raw food, barf food for dog, natural food for dog.
Mul on veebileht HerbalDog.ee, kus räägin toortoidust.
Teen ka koerte toitmise loenguid, kus räägime kõik need
põnevad teemad lahti, õpime koos mõtlema ja aru saama
toidu olemusest kui kütusest kehale. Minu koolitusi leiab
kodulehelt www.kutsikas.ee.

Meie
poes
on
müüa
külmutatud
toortoidusegud eri tootjatelt Euroopas.
Saadame e-poes tellimuse teinud klientidele
toortoitu külmaautoga koju kohale, see
võimaldab ka Eestimaa kaugemates paikades
pakkuda oma koerale toortoitu ilma liigse
vaevata. Viimase kümne aastaga on
toortoidu müük kuuekordistunud ja huvi on
viimasel aastal hüppeliselt tõusnud.

Haita-Maarit: Minu teadmised on tulnud peamiselt
koolitustelt siinsamas Eestis või teiste kasvatajate juures
välismaal. Ma soovitan käia eri lektorite toortoitmise
loengutel ja webinaridel. Info peab olema mitmekülgne,
siis saad teha endale sobiva valiku, sest teadmised ja
uurimused toortoidu kohta pidevalt muutuvad.

Eesti hagija skulptuur
2019. aastal sai ametlikult rahvusvahelise tunnustuse
ainuke Eesti oma koeratõug – eesti hagijas. 65 aastat
tagasi kirglike koeraarmastajate alustatud aretustöö on
jõudnud väärika finaalini tõukoeraorganisatsiooni MTÜ
Eesti Kennelliit 30 aasta juubeliks. Rahvuslikke koeratõuge
loetakse osaks kultuuripärandist.
Eesti Kennelliidu liikmed on käivitanud eraalgatusliku
projekti, mille eesmärk on eesti hagija kuju loomine ja
paigaldamine linnaruumi.
Igal Eesti Kennelliidu liikmel, koerasõbral ja Eesti kultuuri
toetajal on võimalus anda oma panus selle mõtte
teostamisse.

Annetada saab sihtotstarbelisele arvelduskontole.
Saaja Eesti Kennelliit MTÜ
arvelduskonto EE831010220035300228 SEB Pank
https://kennelliit.ee/eesti-hagija-skulptuur/
Kutsume teid kõiki toetama eraalgatuslikku projekti,
mille eesmärk on anda au eesti hagijale ning
väärtustada koera ja inimese suhet.
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ABILISED JA AKSESSUAARID.
KOERAD RENESSANSI KUNSTIS
Tekst: Anu Allikvee, kunstiajaloolane,
Eesti Kunstimuuseumi kuraator-koguhoidja
Fotod: internet

LOHUTUS RASKEL AJAL

Reformatsioonijärgsel varauusajal olid lisaks hobustele
ilmselt kõige sagedamini kujutatud loomad just inimesi
pidevalt saatvad koerad. Nad esinesid pea kõikidel
žanrimaalidel ja paljudel portreedel, kuid sattusid ka
pühapiltidele. Kunagi ei puudunud nad üheltki paradiisi
kujutiselt ega jäänud maha Noa laevast. Ning kui te näete
mõnda 16. sajandi püha laudkonda, olge tähelepanelikud –
sageli piilub kuskilt välja mõni koon või istub pildinurgas
mõni priske kutsikas (ill 1). Lisaks demonstreerisid
koerad kunstis, nagu eluski, enda kasulikkust, pakkusid
modellidele seltsi ning saatsid eluteel kõiki – vanu ja noori,
rikkaid ja vaeseid.
Ill 1. Jacopo_da_Ponte (Bassano) (1510–1592). Kristus Emmauses.
U 1538. Õli
Ill 2. Hieronymus Bosch (u 1450–1516).
Teekäija. (Kadunud poeg). U 1494. Õli

ILU OTSINGUTEL

Ometi oli ajastu algus ilus ja lootusrikas! Suured
muutused algasid Itaalias juba 1420ndatel, alles tärkava
vararenessansi perioodil, mil hakati taas avastama antiiki
ja väärtustama inimesekeskset maailmapilti. Järjest enam
otsiti elamusi meeltele ning ilu ja harmoonia muutusid
tähtsamaks kui kunagi varem. Tunnetades suuri muutusi,
nägid inimesed oma kõike vana selja taha jätvat epohhi kui
teed uude, õnnelikku ühiskonda. Kõik oli veel ees!
Varase renessansi otsinguid ja saavutusi peegeldab
hästi Paolo Ucello jahistseen, milles kõik tegelased,
Ill 3. Bartolomeo Passarotti (1529–1592).
Mehe portree koeraga. Pärast 1585. Õli

Viimaste arvu suurendas järsult üha süvenev kliima
külmenemine, pikad ja verised sõjad, näljahädad, üha
enam luksust vajav ja seega makse tõstev aadelkond ning
epideemiad. Maailma allakäik vajas süüdlaste otsinguid ja
nõidade näol need leitigi. Aeg oli tõesti „liigestest lahti“,
nagu tõdes hilisrenessansiaegne tegelaskuju Hamlet.
Muidugi tekitas üldine pingeseisund agressiivsust ka
loomade, eriti kasside suhtes. Samas polnud poolnäljas
hoitud külakrantsidki ohutud ning nende tõrjumiseks tuli
ränduritel kaasas kanda kaasa toekat keppi (ill 2). Paistab,
et vähemalt Hieronymus Boschi teose tegelasel on läinud
hästi, sest ohtlikud olevused on jäänud tagaplaanile.
Inimese põline sõprus koeraga jäi aga siiski püsima ning
tundub, et nii mõnelgi raskel hetkel võis just neljajalgne sõber
pakkuda lohutust ja hingetuge. Lausa demonstratiivselt
esitleb sellist suhet oma portreel kunstniku kodulinna
Bologna eliiti kuuluv noor mees (ill 3). Ta pöördub vaataja
poole vaid korraks, justkui vastuseks tervitusele, ning
loodab kohe oma lähedushetki lemmikuga jätkata.
Ajakiri KOER 3/2021
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Ill 4. Paolo Uccello (1397–1475). Jaht metsas. U 1470. Tempera

VÕIMU SÜMBOL, ARMSUSE ATRIBUUT

inimesed, ratsud ja jahikoerad tormavad pildisügavusse
justkui helgesse tulevikku (ill 4). Ühelt poolt peegeldub
selles ajale omane progressiusk, teisalt äsja avastatud
perspektiiviõpetuse demonstreerimine. Ja – last but not
least – kui palju ilu on sportlikes inimestes, täisverelistes
ratsudes ja lausa voolujoonelistes hurtades!

Sama mehelikkust idealiseerivat mentaliteeti, kuid
itaaliapärases vormis, väljendab Tiziani maalitud tundmatu
(ill 7). Elusuuruses portree on täis modelli iseloomustavaid
märke. Uhke kiiver tõestab, et ta on kõrges auastmes
sõjamees, Amor – et ta on armuasjades edukas ning koer… ?
Ei, seekord pole tegemist truudusega, see on hoopis viide
jahikirele.

Kuna renessansi kõrgeim väärtus oli harmoonia, on
paljud varasemad tööd vormilt täiuslikud, kuid staatilised
ja tõsised. Piero di Cosimo kreeka mütoloogia kütitari
Prokrise surma kujutavas maalis on pealegi tajutav
vaikne kurbus, mis täidab kogu maa (ill 5). Nagu kulissid,
ümbritsevad lahkunu keha loodusjõude tähistav saatür
ning jahikaaslane, võluvõimetega Laelaps. Kuna müüdi
järgi jäi Prokrise oma asjatult armukadedale abikaasale
surmani truuks, nähakse temas just abielutruuduse
sümbolit. Samas on see vist küll kõige esimene oma
omanikku leinav koer kunstis.

Ill 7. Tizian
(1490–1576). Mees
militaarses kostüümis.
U 1550–1552. Õli >

Ill 5. Piero di Cosimo (1462–1522). Prokrise surm. U 1495. Õli

Hoopis teises ehk siis võitlevas meeleolus möödus
renessanss Saksamaal, kus usupuhastus tõi koos kõige
heaga kaasa vältimatuid vastuolusid. Justkui saabuvate
sündmuste aimuses ratsutab 16. sajandi alguse
kõrgrenessanssi esindava Albrecht Düreri rüütel julgelt
mööda teda varitsevast kuradist ja surmast (ill 6). Ta
ratsu kõrval jooksev peni viitab ratsaniku vaprusele ja
põhimõttekindlusele, olles omamoodi ta „teine mina“.
Mõlemad, nii mees kui ka koer, kehastavad aga ajastuomast
vita activa’t – aktiivset, võitlevat elu, mis ei põrku tagasi
ühegi ohu eest.
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Ill 6.
Albrecht Dürer
(1471–1528).
Rüütel, surm ja kurat.
1513. Vasegravüür >
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Suur või ülisuur koer, kellest tihti mahtus pildile ainult
hiiglaslik pea, oli läbi kogu varauusaja aadlimehe võimu
võrdkuju. Esiteks võis vaid tema endale lubada tõelist
mastifit, teiseks aga valitseda teda, nagu ta hoiab vaos
oma alatasa rahutut rahvast. Pealegi muutsid võimsad,
kuid allutatud loomad mehed veelgi tugevamaks ja
mehisemaks (ill 8). Erandiks on üksikud naisvalitsejad,
kes omasid ja demonstreerisid meestega võrdset võimu.
Nii toetub printsess Doña Juana, kes asendab Hispaanias
asehaldurina oma Inglismaal elavat venda, käe dogi pea
peale (ill 9). Samuti on tähelepanuväärne ülilai kaelarihm,
mille kallid tikandid viitavad omaniku väärikusele. Sellised
hinnalised rihmad käisid lukus ning võti oli vaid omanikul.
See välistas nii hinnalise asja kui ka selle kandja varguse.
Ka komplekti kuuluvad jalutusrihmad olid kallid, mõned
koguni kullatud.

Ill 9. Alonso Sánchez Coello (1531–1588).
Dona Juana dogiga. 1557. Õli

Ill 8. Jakob Seisenegger (1505–1567).
Keiser Karl V koeraga. 1532. Õli

Ill 10. Agnolo Bronzino (1503–1572).
Naise portree punases. 1532–1533. Õli

Kõiki teisi daame kujutati otse vastupidi, just eriti pisikeste
ja nunnude koeratõust aksessuaaridega, mis muutsid
naised veel enam veetlevaks (ill 10). Üks loomake on aga
kujutatud isegi hauamonumendil oma perenaise kõrval (ill
11). Patjadele nõjatudes lugeva noore daami puhkusehetke
teeb siin veelgi meeldivamaks tema pisike lemmik. Elu
päikesepoole vastanduseks on sama isikut kujutatud
sarkofaagi seinal, mis peegeldab sisu ehk vana naise laipa.
Ebatavalise kompositsiooni mõtteks on carpe diem ehk
naudi päeva, kuni sa oled veel elus ( ja su kutsu on sinuga!).
Mis puutub lastesse, siis näeme vahel suurt koera mõne
poisi portreelgi. Sel juhul on aga kindlasti tegemist kas
lapsvalitseja või troonipärijaga! Üldjuhul on tulevastel
võimumeestelgi eakohased kaaslased, väikesed ja lõbusad
koerakesed. Eriti armastatud olid kääbusspanjelid, kellest

Ill 11. Germain Pilon (u 1537–1590).
Valentine Balbiani hauamonument. 1583. Marmor
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ühte kohtame kaheaastase aadlisoost tüdruku kujutisel (ill
12). Asjaolu, et ta jagab oma lemmikuga poolikut kringlit, lisab
seisusekohaseid atribuute (marmorreljeefiga laud, hinnaline ehe
jt) täis pildile lapselikku armsust ja soojust.

ÜLLATAV, VASTIK VÕI KUMMALINE?

Kui portreedel on koerad, nagu inimesedki, rahulikud ja väärikad,
siis nii mõneski teises vormis oli nende ülesanne pakkuda
vaatajale hoopis põnevaid elamusi, üllatusi või – mis oli eriti
vahva! – kerget vastikust. See kummaline suund sai alguse
hilisrenessansi ehk manerismi ajastul, mis kestis umbes 1520.
aastast kuni 17. sajandi alguseni. Nüüd tellisid oma mugavates
puhastes kodudes mõnulevad rikkurid kunstnikelt väikeseid
ebameeldivaid pronkskujusid, sh konni, krabisid ja end kratsivaid
kirpe täis krantse. Nende funktsioon on vaieldav, aga üks oli kindel
– niisuguse figuurikese mängutoomine tekitas seltskonnas elevust.
Veelgi erutavamad olid vaatajale muidugi armulood, milles
kujutati moraalinorme järgides vaid antiikmüüte. (Nii sisendati
moralistidele, et kõik toimuv on pelgalt mütoloogia, mitte elu
ise). Kuid sajandi pinged kandusid neilegi teostele ning ikka
kippus midagi viltu minema. Nii näeme, et mees maalil teeb
tuliseid lähenemiskatseid, kuid ta kire objekt pirtsutab. Või
vastupidi, naine püüab lahkuvat armsamat kinni hoida, aga
asjatult. Juhul kui ollaksegi üksmeeles, asi edeneb ja riided
langevad, võib õnnehetke segada tähelepanu otsiv Amor-laps
oma lemmikkoeraga! Otse loomulikult peab ta emme Venus talle
silmapilk pai tegema… (ill 13).

Ill 12. Tizian (1490–1576).
Clarissa Strozzi portree. 1542. Õli

Veel üks asjastu iseärasus on maalid kui mõistatused,
mille lahendamisel sai oma sõpru proovile panna.
Mõned neist on reebused, milles kujutatud motiivid
andsid kokku näiteks mõne vanasõna. Teised vihjasid
aastaaegadele, naeruvääristasid inimlikke nõrkusi
jne. Mis tähendus võib olla kahel ületoidetud
koeral ning kolmel inimesel, kellest ühel on käes
veiniklaas ja teine mängib flööti? Ehk on tegemist
vihjega viiele meelele, sest naine katsub looma, kes
omakorda nuusutab midagi. Vein tähistaks sel juhul
maitsemeelt jne. Õiget lahendust siiski ei teata, sest
töö, nagu paljud teisedki sel ajal loodust, esitab
küsimusi, kuid ei vasta neile (ill 14).

Ill 14. Bartolomeo Passarotti (1529–1592).
Kolm figuuri ja kaks koera. 1529. Õli

Ill 13. Paolo Veronese (1528–1588).
Venust lahti riietav Mars Amori ja koeraga. U 1580. Õli

Samuti võib mingi aimatav tagamaa olla maalil kahe suure,
enamikku pinda täitva koeraga (ill 15). Tundub, et lisaks asjaolule, et
nad on pärast jahti puu külge seotud, on neil kitsas ja pildiääredki
mõjuvad lausa ahistavalt. Ometi talub üks neist ebameeldivat
olukorda stoiliselt, teine seevastu kannatab ja läheks meelsamini
minema. On see äkki erinevate inimkarakterite vastandamine
sümbolite abil? Või salajane vihje vabaduste piiramisele? Või
on see hoopis varane loomaportree, sest vaid eliidile kuuluvad
jahikoerad olid uhkuse allikas? Jällegi võime ainult oletada, kuid
üks on selge – selle teose kaudu on meieni jõudnud kaks koera,
kes elasid ja aitasid oma peremehi ligi 500 aastat tagasi. Ning
kindlasti oli inimestel koos nende ja teiste selliste kaaslastega
isegi liigestes lahti ajastul pisut kergem.
< Ill 15. Jacopo_da_Ponte (Bassano) (u 1510–1592).
Kaks puutüve külge seotud koera. XVI saj keskpaik. Õli
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Aegade hämarusest
on rubriik, milles Rahvusarhiivi teadus- ja publitseerimisbüroo peaspetsialist
Margus Lääne toob meieni arhiividesse talletunud, koertega seotud lugusid.

HAMMUSTAJAD KOERAD
Allikas ja fotod RA.ERA.4447.1.464

kallalt ei läinuvad, kui Sookalduse naine tuli ja ajas koerad
minu kallalt ära ja ütles minule: „ära sa kellelegi räägi, et
koerad sind kiskusivad, Sadula talu rahvas on minu peale
vihased, ütle et oks kriimustas jala ära.””

Mõned probleemid koertega on püsivad ajast aega.
Nende hulgas on tänapäevalgi pahandusi tekitav koerte
hulkumine.
Üheks selliseks näiteks on säilik 1923. aastast. Juhtum
puudutas last, keda koerad hammustasid.

Gustav Sookalduse enda jutu järgi oli karjas olnud tema
tütar Alide. „Minul on küll kolm koera, vana koer on
pime ja kodust välja ei lähe ja kaks kutsikad käivad küll
karjas, kuid ennemalt nad kedagi kiskunuvad ei ole.” Linda
olevat kutsikatega mänginud „ja siis olla kutsikas teda
hammustanud, sest kui kutsikad torgitakse, siis ta vahel
hammustab ka kui haiget saab.”

Väljavõte protokollist (tekst muutmata): „1923 a., oktobri
kuu 22 päeval, Pala valla politsei raiooni ülemale Sei’le.
Pala vallas Sadula talus elutsev Elistvere valla kodanik
Davet Karli p. Mölder, 37 a. vana, abielus, tööline, tema
üteluse järgi karistamata, andis üles: 19 oktoobril s.a.
peale lõuna, kui minu 8 aastane tütar Linda Mölder Villem
Laumetsa odra kõrres viimatse loomi hoidis, jooksnud seal
temale kallale kolm Sookalduse koera ja kiskunuvad temal
parema jala sääre ära. Mina süüdistan sookaldust kiskjate
koerte pidamises vabalt. Palun temale kohtuliku karistust
ja peale selle kohustada süüalust Sookaldust kõik kulud,
mis selle asja läbi tekkivad, minu kasuks välja maksma.”
Arsti tunnistuse järgi Linda „parema sääre peal tagumises
alumises osas olid kolm nahahaava, mis arvatavasti koera
hammustamise läbi tekkinud olid.”
Linda enda jutu järgi, kui ta hoidis Laumetsa „karielajaid”,
oli läheduses Sookalduse naine karjas oma loomade ja
kolme koeraga. Ühel hetkel kaks koera ründasid tüdrukut –
üks hammustas säärde ja teine rebis riideid. „Enne koerad

Kohus arutas
asja ja otsustas
Sookaldust „...
süüdi tunnistada
koerte läbi
õnnetuse mitte
ära hoidmises”,
mille tagajärjel
Linda hammustada
sai. Sookaldusele
määrati
1000-margane
trahv või kolme
ööpäevane arest.
Sookaldus valis
trahvi maksmise.
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VÄLIMIKUKOHTUNIKUKS
OLEMISE VÕLU JA
VALU...
Loodan anda siin ülevaate, mismoodi saab Eestis
välimikukohtunikuks. Kuidas toimub ning kui kaua kestab
kohtunikuks saamise protsess ning milliseid piiranguid
see endaga kaasa toob.
Tekst: Inga Siil,
EKL-i välimikukohtunike kogu eestseisuse esimees
Foto: Jane Faizullin
2020. aastal tekkis olukord, kus ainus viis näituste läbiviimiseks
oli kasutada Eesti välimikukohtunikke, kuna koroonaviirus piiras
reisimist. Mõned osalejad olid rõõmsad, et näitused hakkasid
üldse uuesti toimuma, aga oli ka neid, kelle jaoks muutusid
kohtunikurosetiga kaunistatud ja korduma kippuvad kaasmaalased
tüütuks. Korduvalt sai lugeda sotsiaalmeediafoorumitest
arutelusid näituste ning Eesti kohtunike kohta, seda mitte just
positiivses toonis. Sellega koos tõusis päevakorda mitmeid
küsimusi – kas Eestis on piisavalt välimikukohtunikke ja kuidas
üldse Eestis välimikukohtunikuks saab? Kas Eesti kohtunikud ikka
on piisavalt pädevad, et hinnata kaasmaalaste koeri?
Proovin siinkohal lahti kirjutada protsessi, kuidas Eestis saab
välimikukohtunikuks. Seejärel saavad lugejad ise otsustada, kas
see on nii lihtne ja kiire ning kas selle jooksul saab kohtunik siiski
omandada piisavalt teadmisi, et hinnata teie koeri näituseringis.
FCI poolt on kehtestatud liikmesriikidele minimaalnõuded, millele
peaks isik vastama, et üldse välimikukohtunikuks kandideerida.
Iga riigi künoloogiline katusorganisatsioon saab kehtestada lisaks
oma nõuded, mis võivad olla rangemad kui FCI minimaalnõuded.
Eestis on välimikukohtunikuks saamiseks vaja läbida kolm etappi:
1) välimikukohtunike algkoolitus,
2) välimikukohtunike põhikoolitus,
3) tõu harjutushindamine ja sellele järgnev eksam.
Algkoolitusi korraldatakse vastavalt vajadusele, neid saab läbi
viia Eesti Kennelliidu välimikukohtunike (EKL VKK) kogu üksi või
koostöös piirkondlike klubidega. Algkoolitusest võivad osa võtta
kõik huvilised, koolitus lõppeb lõputestiga.
Põhikoolitusi korraldatakse mitte harvem kui kord viie aasta
jooksul. Põhikoolituse eesmärk on avardada välimikukohtunikuks
pürgija künoloogilisi teadmisi ning muid tulevaseks kohtunikutööks
vajalikke teadmisi ja oskusi. Sellele kandideerimiseks peab
kandidaat aga juba vastama järgmistele nõuetele (väljavõte EKL-i
välimikukohtunike koolitusjuhendist p 3.2):
Ajakiri KOER 3/2021
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1. Valdama eesti keelt kõnes ja kirjas.
2. Valdama suhtlustasandil vähemalt ühte FCI
keeltest (inglise, saksa, prantsuse või hispaania keel).
3. Omama alalist elukohta Eestis.
4. Olema oma käitumiselt ja hindamisvõimelt
selleks ülesandeks sobiv isik.
5. Olema nii füüsiliste kui ka vaimsete omaduste
poolest võimeline välimikukohtuniku ülesannet täitma.
6. Omama selleks tööks loomupäraseid eeldusi.
7. Olema põhikursusele kandideerides vähemalt
25-aastane.
8. Olema vähemalt 10 aastat olnud tõukoera omanik
ja võimaluse korral ka kasvataja.
9. Olema läbinud EKL-i poolt tunnustatud kasvataja
algkoolituse.
10. Olema läbinud EKL VKK eestseisuse korraldatud
välimikukohtunike algkoolituse.
11. Olema kandideerimise ajal ja enne seda
vähemalt viis aastat järjepidevalt EKL-i liige ja
näitama jätkuvalt üles kenneltegevuse harrastust,
tundma EKL-i ülesehitust ja ajalugu.
12. Olema vähemalt viis aastat tegutsenud oma
tõu tõuühingus aktiivselt, tõuorganisatsiooni
puudumisel osalenud aktiivselt kenneltegevuses.
13. Olema vähemalt kaks aastat atesteeritud
ringikorraldaja ja töötanud vähemalt kümme korda
atesteeritud ringikorraldajana.
14. Olema laitmatu reputatsiooniga künoloogilises
maailmas, st muu hulgas, et viimase kolme aasta
jooksul ei ole talle määratud EKL-i juhatuse
poolt karistusi ning ta ei ole rikkunud EKL-i
tõuraamatumäärust.
15. Omama vähemalt keskharidust.

Kui kohtunikuks pürgija vastab nimetatud nõuetele, on tal
õigus kandideerida välimikukohtunike põhikoolitusele. Kõik
nimetatud dokumendid tuleb esitada koos ja õigeaegselt.
Kui dokumendid on korras, siis korraldatakse teadmiste
kontrolliks taotlejale sobivustest.

järgmises tõus. Iga järgneva tõu eksami hindamine toimub
samamoodi nagu esmase tõu hindamise puhul.
Tegelikult on väga palju tõuge, mis ei ole riigiti üldse
esindatud. Need on niinimetatud haruldased tõud,
mida ei ole kuidagi võimalik stažeerida, sest neid tõuge
siinkandis lihtsalt ei esine. Sellistele tõugudele on
kohtunikul võimalik saada hindamispädevus teoreetilise
koolituse kaudu. See koolitus kujutab endast tõustandardi
detailselt läbirääkimist vastava lektori poolt (tegemist
on kogenud ja tõu pikaajalist hindamispädevust
omava välimikukohtunikuga) koos rohke pildimaterjali
käsitlemisega. Haruldaste tõugude nimekiri võib muutuda
iga viie aasta tagant, sest tõugude populaarsus muutub
kogu aeg. Näiteks võib tekkida olukord, kus viis aastat
tagasi oli näitustel arvestatav arv selle tõu esindajaid ja
nüüd osaleb neid üliharva. Sama võib juhtuda ka vastupidi
– viis aastat tagasi üliharuldane tõug saavutab äkitselt
piisava arvu ning teda on võimalik näitusel stažeerida.
Sellisel juhul liigub see tõug haruldaste tõugude
nimekirjast välja ning temale hindamisõiguse saamiseks
tuleb taas stažeerida minimaalselt 20 koera vähemalt
kahe kohtuniku juures ning sooritada eksam.

Välimikukohtunikuks taotleja sobivustest koosneb kahest
osast: vestlus-intervjuu ja koerasilmatest. Vestlusintervjuu eesmärk on veenduda, kas soovija sobib
välimikukohtunikuks ja kontrollida tema teadmiste taset
vestluse vormis. Koerasilmatesti eesmärk on kontrollida
välimikukohtunikuks pürgijate proportsioonitunnetust,
vormide, liikumise ja kehaehituse taju ning nende kirjaliku
kujutamise oskust.
Koerasilmatesti tegemiseks kasutatakse kümmet eri
koera. Koerad peavad esindama erinevaid tüüpe nii, et testi
eesmärgiks seatud välimikukohtunikuks pürgija vormitaju
hindamine saaks teoks parimal võimalikul moel. Testi
sooritajad peavad kirjeldama koerte välimikku võimalikult
täpselt ja detailselt, vältides hinnangute andmist.
Kirjelduse ülesehitus on analoogne näitusekirjeldusega.
Välimikukohtunikuks
pürgija
kirjeldab
koeri
proportsioonide, vormide, kehaehituse ja liikumise põhjal.
Iga koera kirjeldamiseks on välimikukohtunikuks pürgijal
aega maksimaalselt kümme minutit. Kui kohtunikuks
pürgija läbib positiivselt mõlemad sobivustesti osad,
pääseb ta põhikoolitusele.

Nii nagu on olemas eespool mainitud haruldaste tõugude
nimekiri, on olemas ka kohustuslike tõugude nimekiri ehk siis
loetelu tõugudest rühmade kaupa, mille hindamispädevus
peab olema saadud kindlasti eksamihindamise teel.
Kogenud välimikukohtunikud (need kohtunikud, kes on
vähemalt kümme aastat olnud kohtunikud ning pidevalt
ka näitusel hindavad ning end täiendavad), saavad teha
ringi ääres eksamikomisjonile ka suulisi eksameid. Kuid
siiski – suulist eksamihindamist saab taotleda kohtunik,
kellele on taotletava tõu tõurühma kohustuslike tõugude
hindamispädevustest vähemalt 50% kinnitatud kirjaliku
eksami tulemuse alusel.

Põhikoolitusel käsitletakse järgmisi teemasid: kodumaine
tõug eesti hagijas, tõustandardi tõlgendamine ja
näitusekirjelduse terminoloogia, sh eksamil hindamisele
tulevate tõugude hindamisjuhised ja standardid, hindamise
põhimõtted ja põhjendused, kohtunikueetika, kohtunikke
puudutavad rahvuslikud ja rahvusvahelised eeskirjad,
koera anatoomia, kehaehitus, liikumine ja geneetika,
nende tähtsus praktilisel hindamisel, hindamisharjutused
koolitajate juhendamisel ja rühmatööna ja koerte
esmaabi alused. Põhikoolitus lõpeb lõpueksamiga. Kui
kohtunikukandidaat saab eksamil positiivse tulemuse,
saab ta õiguse hakata stažeerima esimest tõugu.

Kuidas saab kohtunik rühma hindamise õiguse?
Rühmakohtuniku staatust võib taotleda tõukohtunik,
kes on ametlikult ja korrapäraselt vähemalt nelja aasta
jooksul hinnanud rahvuslikel ja rahvusvahelistel näitustel
ning kellel on rühmast, mille kohtunikuks ta kandideerib,
vähemalt 75% FCI nomenklatuuris registreeritud tõugude
hindamise pädevus, sh kõigi kohustuslike tõugude
hindamise õigus selles rühmas.

Esimest tõugu peab kohtunikukandidaat stažeerima
vähemalt viie eri kohtuniku juures (võimaluse korral tõu
erikohtunike), käsitledes minimaalselt 50 koera. Esimene
tõug on üldjuhul välimikukohtuniku kandidaadi enda
poolt omatav ja/või kasvatatav tõug. Pärast stažeerimist
pääseb kandidaat tõu hindamiseksamile, mis on sarnane
koera hindamisega: kandidaat peab hindama ja andma
kirjaliku kirjelduse kolmele kuni kümnele koerale (koerte
arvu otsustab eksamit korraldav komisjon). Võttes
arvesse ka kohtunikukandidaadi koerte käsitlemise
oskust ning suhtlemisoskust koeraomanikega, otsustab
komisjon eksamineeritava koostatud kirjelduste alusel,
kas kohtunikukandidaat saab selle eksami alusel
välimikukohtunikuks või veel mitte. Kui kohtunikukandidaat
saab positiivse tulemuse, on tal õigus alustada uusi
stažeerimisi järgmistele tõugudele, kuid mitte rohkem
kui kahes rühmas korraga. Järgmiste tõugude minimaalne
stažeerimiste arv on kaks korda ja vähemalt 20 koera.
Pärast seda on tal õigus eksamihindamisele igas

Kuidas saab kohtunik kõikide tõugude kohtunikuks
ehk allrounder ’iks? Allrounder ’iks võib kandideerida
rühmakohtunik,
kes
ametlikult
ja
korrapäraselt
vähemalt kümne aasta jooksul on hinnanud rahvuslikel
ja rahvusvahelistel näitustel, kellel on esmasest
rühmakohtunikuks saamisest möödas vähemalt kümme
aastat ja kellel on vähemalt kuue FCI tõurühma, sh kahe
rühma FCI põhirühmadest (FCI põhirühmad on 1., 2., 3., ja
9. rühm) hindamise pädevus ning ülejäänud rühmadest sel
ajahetkel kehtiv kohustuslike tõugude hindamispädevus.
Nagu eeltoodust võib lugeda, siis välimikukohtunikus
saamise tee on üsna pikk, aega ja enesekoolitust nõudev
protsess. Seetõttu ongi Eestis vaid 38 välimikukohtunikku,
kellest vaid 3 on allrounder ’id ehk kõikide tõugude
kohtunikud.
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Tooksin ära ka kohtunikustaatuse teise poole ehk
mida koerainimene (enam) teha ei tohi, kui ta saab
välimikukohtunikuks.
• Tõlgendada tõustandardit viisil, mis oleks kahjulik koera
tervisele. Näiteks kui siiani võis mulle koeraomanikuna või
kasvatajana meeldida ülimalt madalajalgne basset , kellel
nahk liikudes puudutab maad, siis nüüdsest kohtunikuna
sellisele koerale kõrget hinnet näitusel anda ei tohi!
• Hinnata koeri FCI või EKLi poolt tunnustamata maade
või organisatsioonide üritustel, nt Match Show’d, mida
korraldab klubi või MTÜ, kes ei ole EKLi liige, kohtunik
hinnata ei tohi!
• Võtta vastu hindamiskutseid ühel ja samal ajal toimuvatele
näitustele/üritustele – kõik kuupäevad tuleb korrektselt
üles märkida, kuhu kutsed vastu võetakse, vältimaks
topeltbroneerimist. Selle nõude vastu eksimise eest on
kohtunikel karistuseks lausa hindamisõigusi peatatud!
• Ilma mõjuva põhjuseta loobuda eelnevalt antud kirjalikust
nõusolekust näitusel hindamisest. Kuhu on kutse vastu
võetud, sinna tuleb ka hindama minna! Sõbranna pulm vms
ei ole piisav põhjus hindamisest loobumiseks!
• Hilineda hindamisele ega lahkuda näituselt enne, kui
ta on täitnud kõik korraldajatega kokkulepitud ülesanded
(sissemagamine, liiklusummikutesse jäämine vms ei ole
kohtunikele lubatud).
• Teisi välimikukohtunikke avalikult kritiseerida, laimata
ega solvata – suu tuleb nüüdsest kinni hoida ja näpud
arvutiklaviatuurist eemal!
• End kohtunikuks kutsumiseks välja pakkuda. See punkt
ilmselt kommentaari ei vaja!
• Ametlikel näitustel hinnata tõuge ja võistlusi (BIG, BIS),
mille hindamispädevust ta ei oma – iga hindamisõigus
tuleb välja teenida!
• Tutvuda kataloogiga enne kõigi temale pandud ülesannete
täitmist – kohtunik peab hindama koeri erapooletult ning
taustainfot teadmata!
• Hindamise ajal ega näituseringis suitsetada.
Elementaarne!
• Hindamise ajal ega näituseringis tarbida alkohoolseid
jooke. Elementaarne!
• Kasutada hindamise ajal mobiiltelefoni. Siin on mõeldud
helistamist ja lobisemist, telefonist tõustandardit jms võib
kohtunik siiski vaadata. Standardi kasutamine hindamise
ajal on lubatud!
• Esitada koera näitusel, millel ta on ise kohtunikuna
tegev. Muudel näitustel võib esitada vaid tema omanduses
olevaid või tema poolt kasvatatud koeri. Händlerikarjäär
saab siinkohal otsa, kui koeraharrastajast saab
välimikukohtunik!
• Kuuluda selle näituse toimkonda, millel ta koeri hindab.
Elementaarne, sest nagu eespool öeldud, kohtunik ei või
teada kataloogi ega koeri, kes näitusele on registreeritud!
• Olla harjutuskohtunikuks samas ringis, kus ta näitusel
töötab sekretärina või ringikorraldajana. Igale poole ei
jõua!
• Registreerida ise või lubada registreerida tema
omanduses, kaasomanduses või majapidamises elavat
koera Eestis toimuvatele näitustele, kus ta on kohtunikuna
tegev. Kui kohtunik hindab, siis tema koerad osaleda ei
või! Näiteks kui tegemist on kahepäevase näitusega ja
kohtunik ise hindab vaid ühel päeval, siis ka sama näituse
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teisele päevale (kus kohtunik ise ei hinda) ei või lubada
tema omanduses, kaasomanduses, majapidamises elava
koera registreerimist.
• Välimikukohtunik ei tohi näitusel hinnata koera, kes on
kuue kuu jooksul enne nimetatud näitust temale kuulunud,
kelle kaasomanik ta on olnud, keda ta on treeninud,
vahendanud või müünud. Taas kord kohtuniku erapooletuse
säilitamiseks! Seda sätet peaksid teadma ja arvestama ka
näitustel osalejad, et alles ringis ei tekiks ebameeldivat
olukorda. See kehtib ka tema perekonnaliikmete ja isikute
kohta, kellega elatakse samas majapidamises.
• Välimikukohtunik ei või olla majutatud või sõita näitusele
koos näitusel osalejatega, kelle koeri ta sel konkreetsel
näitusel hindab, samuti suhelda aktiivselt vahetult enne
näituse algust osalejatega, kelle koeri ta hakkab hindama.
Vabandust, sõbrad, peate aru saama, et kui kohtunik,
keda te muidu tunnete hästi, näitusepäeval veidi imelikult
käitub – vaatab mujale, liigub teisele poole, kui vastu
tulete, või hoopis vaatab maha! Nüüd siis teate, miks…
• Välimikukohtuniku perekonnaliikmed või isikud, kellega
elatakse samas majapidamises, ei või esitada tõuge, mida
välimikukohtunik sellel näitusel hindab – endiselt taas
kord selleks, et kohtunik teeks erapooletuid ja õiglaseid
hinnanguid!
• Välimikukohtuniku tegevuse eesmärk ei tohi olla omakasu
saamine ükskõik millisel moel – kohtunikuks olemine on
omakasupüüdmatu hobi!

Katrin Lahi
(1962-2021)
Teatame kurbusega, et on lahkunud
EKL-i suure kuldmärgi kavaler,
pikaaegne Vabariikliku Koertekasvatajate Klubi
eestvedaja ning kohtunik Katrin Lahi.
EKL avaldab kaastunnet lahkunu omastele.
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Martin Karindi
tutvustus
EKL-i usaldusarst
koerte liigeste
düsplaasiauuringute
(HD/ED) alal
(1.09.2021–31.12.2026)
Olen töötanud eri väikeloomakliinikutes
alates 2010. aastast. Esialgu abilisena, pärast
2017. aastal Maaülikooli veterinaarmeditsiini
lõpetamist
juba
loomaarstina.
Minu
magistritöö teemaks oli „Ülevaade koerte
piimanäärme uusmoodustistest Eestis“. Juba
Maaülikoolis õppimise ajal läbisin hulga
eesti- ja välismaiseid koolitusi. Konkreetselt
usaldusarsti positsiooni tarbeks sain personaalse
täiendkoolituse (Knee Joint’s Clinical Examination, Dogs
HIP Dysplasia Evaluation according to FCI Rules, Dogs Elbow
Dysplasia Evaluation according to IEWG Proceedings, Dog
Humerus OCD Evaluation – Vilnius, 2021) Lätis ja Leedus
kauaaegse usaldusarstina töötava Jakov Šengauti käe all.

üliõpilastele läbi kirurgia- ja ortopeediaalaseid loenguid
ning praktikume.
Paariks ebaharilikumaks ettevõtmiseks oleks ehk 2018.
aastal Tallinna loomaaias elevandi kirurgilise operatsiooni
läbiviimine ning osalemine jääkaruga tehtud veterinaarsetel
protseduuril ning tema kolimisel uude polaariumisse.

Ortopeediliste patsientide ja nende probleemidega
olen tegelenud peaasjalikult alates 2015. aastast. Minu
töökoormus on viimaste aasta jooksul järk-järgult tõusnud
ja sõltuvalt kuust tuleb hetkeseisuga keskmiselt töötunde
umbes pooleteise kuni kahe täiskoha jagu. Peaasjalikult
tegelen kirurgia ja ortopeedia alal, öövalves olles vähemal
määral ka erakorraliste patsientidega.

Publikatsioonidest olen avaldanud artikli „Uudismoodustis
koera õlavarrepõimikus – haigusjuhtumi kirjeldus“ Eesti
Loomaarstide ühingu väljaandes „Eesti loomaarstlik
ringvaade“ (2018/2).
Kodusest elust niipalju, et kasvatame koos abikaasaga
kolme tütart. Lisaks lastele on meil veel kolm hobust, koer
ja kass. Töövälisel ajal püüan tegeleda tervisespordiga
ning oma kätega kodu remontida. Kui aega jaguks rohkem,
siis tegeleksin meelsasti ka puutööga.

Lisaks värskele EKL-i usaldusarsti ametikohale töötan
veterinaarina Eesti Maaülikooli väikeloomakliinikus ja
Tartu Väikeloomakliinikus. Samuti viin veterinaarmeditsiini

Registreeritud
kennelnimed
vahemikus
29.06-25.10.2021

AISHANIYA HSIUNGKOU

HUNTER STORY

ST. IFFERINI

AMICUS REGIS

MARMARELLA

STARFALL LISTAR

ANSONBELLE

MEREOLEONA

STORY DRAGON

BORNTOWINWISE TITAN

MO ISLAND

TULIHÄND

ELVITA CANES

OLD SOULS

ZEMAR GLORY

EUROHUND

RÄNDAJAD

FALKORLAND

REIGNING LEGACY

FORGOTTENDREAMS

ROYALEYES DARLINGS

Eestisse

HAPPINESSLAND

RUSTIC SOUL

registreeritud algselt

HERDING CREW

SHINING SAMWISE

Soomest pärit kennel

HUNDIMURDJA

SPETSIAL DEMUSE

ROTTWOOD.
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FCI teated ja uudised

tulemustest erinesid algsetest senise EKL-i usaldusarsti poolt
antud hinnangutest.

Ringkiri 48/2021, välja antud 25.10.2021

Otsus: Kanda 13 tulemust Eesti Kennelliidu registrisse.

Eesti Kennelliit informeerib FCI liikmeid
ning lepingulisi partnereid (contract partners), et alates
16.09.2021 (EKL-i juhatuse otsus, protokoll nr. 9-2021)
on määratud Signe Stoljarile eluaegne aretuskeeld ning
tühistatud tema kennelnimi TRUSTYADMIRER. Kennelnimi on
eemaldatud FCI kennelnimede registrist.

Aretuskeelu määramine ning kennelnime tühistamine.
S. Stoljari yorkshire’i terjerite pesakonnas ilmnes pärast
DNA teste, et kahe kutsika vanemad olid märgitud
registreerimislehele, kolmel kutsikal oli sama isa, aga erines
ema, ning kolmel kutsikal ei olnud märgitud ei ema ega isa.
M. Proover kommenteeris, et kasvatajal ei olnud mingit huvi
lahenduse otsimiseks. Kasvataja on aru saanud, et Kennelliit
ootab juhatuse koosoleku toimumise (16.09) hommikuni tema
tegevusplaani.

Eesti Kennelliidu
üldkoosoleku otsuse
protokoll nr 1

Otsus: Määrata eluaegne aretuskeeld ja saata FCIsse kennelnime tühistamise taotlus vastavalt TRM p
8.6. Informeerida valeandmete esitamisest ka Soome
Kennelliitu.

Alajaama 8, 11314, Tallinn, 14.10.2021
Protokollija: Marika Proover
Hääled luges üle Eesti Kennelliidu juhatus.
Eesti Kennelliidu volinike koosoleku liige Juta Haranen on
avaldanud soovi tagasi astuda volinike koosoleku liikme kohalt,
kuhu ta valiti 15.10.2020 üldkoosoleku hääletusel.
Mittetulundusühingute seaduse § 19 lg 1 p 3 sätestab, et volinike
tagasikutsumine kuulub üldkoosoleku pädevusse. Vastavalt
mittetulundusühingute seaduse §-le 221 saatis juhatus otsuse
eelnõu kõigile liikmetele, et võtta vastu otsus üldkoosolekut
kokku kutsumata.

Merike
Kalle
juuniorhändleri
võistluse
korralduse
muudatusettepanek.
Merike Kalle palub viia EKL juuniorhändlerite võistluste
korraldamise üldeeskirja punkt 2.1 kooskõlla EKL-i näituste
eeskirja punktiga 4.6. On esinenud juhtumeid, kus
juuniorhändlerid on esinenud mittetunnustatud tõuregistri
koeraga.
p 2.1. Juuniorhändlerite võistlustel võib osaleda noor,
kes on saanud 10-aastaseks, kuid pole veel 18-aastane,
tõutunnistusega koeraga.
p 4.6. Näitusel esitatav koer peab olema registreeritud F.C.I.
liikmesriigi või F.C.I. poolt tunnustatud mitteliikmesriigi
tõuregistris või selle lisas (eriregistris).

24.09.2021 liikmetele väljastatud otsuse eelnõu: kutsuda tagasi
Eesti Kennelliidu volinike koosoleku liige Juta Haranen vastavalt
tema tagasiastumise avaldusele.
E-kirja teel teavitatud liikmete hääletustähtaeg 04.10.2021, posti
teel teavitatud liikmete hääletustähtaeg 08.10.2021.
Hääletustulemused:
Poolt: 194		
Vastu: 0		

Otsus: Kinnitada punkt 2.1: Juuniorhändlerite võistlustel võib
osaleda noor, kes on saanud 10-aastaseks, kuid pole veel
18-aastane, tõutunnistusega koeraga. Juuniorhändleri poolt
esitatav koer peab olema registreeritud F.C.I. liikmesriigi
või F.C.I. poolt tunnustatud mitteliikmesriigi tõuregistris või
selle lisas (eriregistris).

Erapooletuid: 0

Otsus: kutsuda tagasi Eesti Kennelliidu volinike koosoleku
liige Juta Haranen vastavalt tema tagasiastumise avaldusele.

EKL-i juhatuse uudised

Koosolek
29.09.2021,
EKL-i
juhatuse
erakorraline
elektrooniline hääletus nr 22-2021.
EKL-i
kodulehe
arendamiseks
on
pöördutud
eri
teenusepakkujate poole, pärast esialgset suhtlust olid kaks
ettevõtet nõus tegema pakkumise. Otsuste tegemisel võeti
arvesse teenuse hinda, koostöövalmidust ja paindlikkust.
Otsus: Kinnitada EKL-i uueks veebilahenduste arendajaks
AIO Web OÜ pakkumine nr. 21188.

EKL juhatuse korralise koosoleku protokoll
nr 9-2021, 16.09.2021
Düsplaasia hindamise küsimused.
EKL-i usaldusarst Marti Lasn on esitanud avalduse lõpetada
temaga sõlmitud leping alates 01.09.2021. Moodustada
töögrupp liigesehaiguste reglemendi ülevaatamiseks ning
vajadusel vastavusse viimiseks FCI reglemendiga.

14.10.2021 koosoleku protokoll 10/2021
Arutleti „Jõulu-show “ ja „Gala-show “ toimumise võimalikkuse
üle. Leiti, et kui vabariigi piirangud seda lubavad, siis üritused
toimuvad, küll tõenäoliselt tuleb rakendada osalejatele
piiranguid arvu, vaktsineerituse jm suhtes.

Otsus: Kinnitada M. Lasni avaldus lõpetada EKL-iga sõlmitud
käsundusleping 01.09.2021 seisuga 01.09.2021.
Martin Karindi on läbinud koolituse, talle on väljastatud
düsplaasia hindaja sertifikaat ja temaga on sõlmitud leping
düsplaasia hindamiseks EKL-i usaldusarstina. M. Karindile on
väljastatud ka põlveuuringute teostamise diplom. EKL-il on vaja
uusi liigeste düsplaasia uuringu usaldusarste ja EKL on valmis
ka sobivate kandidaatide koolituskulusid katma.

Otsus: Kinnitada „Jõulu- show “ toimumine 11.12.2021 ja
„Gala- show “ toimumine 12.12.2021.
Otsus: Määrata Marika Šõtsile eluaegne aretusega
tegelemise keeld TRM 8.6 järgi.
Juba sündinud või kuni 20.12.21 sündivad pesakonnad
registreeritakse hinnakirja alusel eeldusel, et kasvataja
tõestab DNA põlvnemise. Kennelliidu juhatus määrab kliiniku
ja saadab oma esindaja proovide võtmise juurde, vaadatakse
üle pesakondade pidamistingimusi. Kõiki kuni 20.12.21 sündinud
pesakondade sünnist, kutsikate arvust ja vanematest tuleb
teavitada Kennelliitu 7 päeva jooksul. Varasemalt esitatud
valeandmetega kaks pesakonda, kelle vanemad on praeguseks
hetkeks tõestatud, registreeritakse TRM 8.6 rikkumisega ja
registreerimine tasutakse hinnakirja alusel.

Otsus: Välja kuulutada konkurss täiendavate EKL-i liigeste
düsplaasia uuringu usaldusarstide leidmiseks. Vajadusel
katab nende koolituskulud EKL.
Seoses rahulolematusega düsplaasia hindamisel saadeti
juhusliku valiku alusel 13 pilti Leetu Jakovi Veterinaaria
Keskusesse dr Jakov Šengautile hinnangu andmiseks. Kõik
tulemused kantakse EKL-i registrisse, omanikke teavitatakse ja
kui koera omanik soovib tulemuse sertifikaati, siis tuleb tasuda
hindamise tasu vastavalt EKL-i hinnakirjale. Osa hinnangute
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