
30  

Toimetaja Sash Uusjärv

N|võta või jäta

Kogenud koolitaja ütleb, 
et kui enamik inimesi 
ikka teab, mida kuju-

tab endast koertekool ja mida 
seal õpetatakse, siis tegeli-
kult ei olda kuigi hästi kursis, 
et mõned seisukohad koerte 
koolitamisel on muutunud. 
Eriti suure arengu on teinud 
läbi seisukoht, kuidas nähak-
se koera ja inimese vahe-
list suhet. Varem üldlevinud 
arvamus, et koer vaatab oma-
nikku karjajuhina ning looma 
ohjamiseks on vajalik range 
distsipliin ja karistamine, on 
nüüdseks ümber lükatud. Eli-
ko ütleb, et üldiselt keskendu-
takse tänapäeva koertekoolis 
pigem koostööle ning kooli-
tatakse omanikku isegi roh-
kem kui kutsikat, kuigi leidub 
ka traditsioonilisi koolitusi. 

Oluline on kontakt

Eliko selgitab, et tihtipeale 
pole lihtsalt käskude selgeks-
õppimisest kasu −  koer õpib 
trenniplatsil need selgeks, 
aga väljaspool trenniplatsi ei 
kuuletu. Eriti siis, kui tal on 
juba puberteet kätte jõud-
nud. “Eelkõige peab omanik 
mõistma, et ta peab sedasama 
tööd tegema edasi ka kodus ja 
muudes kohtades, erinevates 
olukordades, siis kuulab koer 
ka igal pool mujal,” selgitab 
Eliko.

See tuleneb asjaolust, et 
kui inimene on oma loomult 
üldistaja, siis loom kesken-
dub pigem detailidele. Kui 
koer oskab ühes kohas midagi 
teha, ei tähenda see, et ta suu-
dab sama teha igal pool mujal. 

Sellepärast tuleb seda teha eri 
kohtades erinevat moodi, et 
loom saaks aru peamisest 
mõttest − tema ülesanne on 
kuulata inimest ja keskendu-
da inimesele. 

“Esimene ja kõige tähtsam 
õppetund on teha loomale 
selgeks, et kui inimene otsib 
temaga kontakti, ütleb ta 
nime, siis peab koer minema 
tema juurde ja vaatama talle 
otsa,” ütleb Eliko. “Kui sul on 
koera tähelepanu, võid talle 
õpetada kõike, aga just tähe-
lepanu saamine on raske.” Kui 
side on saavutatud, on käsklu-
si juba lihtne õpetada. Kunst 
on selles, et loom keskenduks 

inimesele ja täidaks käsku 
igas olukorras. Just seda üri-
tatakse ka koolitusel inimese-
ni viia. Eliko naerab, et tegeli-
kult võibki öelda, et kutsika-
kool on rohkem omanike kui 
koerte kool. 

Koer kuulab seda, 
kes räägib tema keelt
Väga levinud on arvamus, et 
koer valib perekonnast enda-
le peremeheks ühe inimese 
ja kuulab kõige rohkem teda. 
Eliko sõnul oleneb see pal-
juski tõust. On selliseid, kes 
keskenduvad pigem ühele ja 
kuuletuvad rohkem talle, aga 
kõige enam on see ikka kin-
ni inimesest endast. “Kui oled 
liidri tüüpi − räägid koeraga 
konkreetselt, annad selgeid 
signaale, oled enesekindel ja 
rahulik –, saab loom sinust 
paremini aru. Koer kuulab 
inimest, kes oskab temaga 
rääkida.” 

Kui omanik on ebakindel 
ega tea, mida tahab, ja annab 
vastakaid signaale, siis on ka 
koer segaduses. Koerad loe-
vad inimesi ja nende emot-

Koerad kooli ja 
omanikud kah!
Kutsikas on nagu pisike laps − maailm on 
alles uus ja suur, kõik on lõpmata põnev. Loom 
alles õpib, kust piirid jooksevad ja mida tohib, 
mida mitte. Koertekoolitaja Eliko Melbi sõnul 
on seda märksa lihtsam selgeks saada koos 
teistega koolis käies.
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sioone väga hästi, ega nad 
ole asjata inimestega juba 
tuhandeid aastaid koos ela
nud. Parimad omadused koo
litamisel on enesekindlus ja 
rahulikkus. “Uue omaniku 
ebakindlus kaob koolitamise 
käigus päris kiiresti,” julgus
tab Eliko kõiki koertega koo
li tulema. 

Koertekoolis võivad käia 
ka teised pereliikmed, ei pea 
olema kogu aeg üks ja sama 
inimene. Oluline on seejuu
res, et nad ei annaks vastakaid 
signaale.

Probleemid tekivad 
ebakindla loomaga
Eliko sõnul on aru saadud, et 
ka hundikari toimib rohkem 
pere tüüpi kooslusena, kus 
kõik muidugi austavad juh
ti, viimane aga ei suru oma 
õigust pidevalt peale, ei 
ole diktaator.

Koerte puhul 
on samamoo
di – tülid teki
vad asjade 
pärast, mis 
on konk
reetsele loo
male oluli
sed. See aga 
sõltub juba nii 
looma isiksusest 
kui ka tõust. “Mina 
lähtun sellest, et koeri tuleks 
kasvatada nagu lapsi – armas
tusega. Samas peab ta tead
ma oma piire,” selgitab Eliko. 
Kui su koer käib voodis ja see 
muudab ta ülbeks, ei pea teda 
ilmselgelt sinna lubama. Aga 
kui ta käitub täiesti normaal
selt ega hakka peremehetse
ma, pole see probleem, soovi
tab Eliko ka keelamisel lähtu
da kainest mõistusest. 

“Osa koeri on dominant
semad, nendega tuleb olla 
rangem ja seada rohkem pii
re,” nendib koolitaja ja lisab, 
et alfahunt on tegelikult väga 
rahulik ja enesekindel, tal ei 
ole vaja ennast kogu aeg kelle
legi tõestada. “Hammustavad 
just ebakindlad loomad.” 

Koera ebakindlus võib aga 
tuleneda päris mitmest fak
torist. “Esiteks geneetika, tei
seks keskkond − üleskasvami

se kogemused ja kuidas ta on 
nendega toime tulnud −, kol
mandaks ka kasvatus ja see, 
kas omanik on püüdnud talle 
enesekindlust anda.” 

Kõige hullem tegu on eba
kindla koera karistamine. 
Näiteks kui koer reageerib 
teiste koerte peale jalutuskäi
gu ajal agressiivselt, on selle 
põhjus enamasti hirm, mit
te ülbus. Kui aga karistada 
koera, kes kardab, hakkab ta 
veel rohkem kartma ega usal
da enam peremeest − kuidas 
saab usaldada kedagi, kes sind 
kartmise eest karistab?

Vääriti mõistetud 
karistus
Karistamine ei ole Eliko sõnul 
kuigi efektiivne, tegelikult 
tuleks hoopis kinnistada head 
käitumist − kui koer teeb 

midagi hästi, kiida teda 
ja anna maiust. Kui 

aga halb käitu
mine on kin

n i s t u n u d , 
aitab tihti 
kõige pare
mini igno
reerimine. 
Valet käitu

mist ignoree
ritakse ja soo

vitud käitumist 
premeeritakse. Kui ei 

ole võimalik koera käitumist 
ignoreerida (näiteks koer 
teeb inimesele peale hüpates 
haiget), tuleb seda ennetada. 
Variant on õpetada koera
le tähelepanu saamiseks 
hüppamise asemel 
istumist või panna 
ta inimestega tut
vumise ajaks rihma 
otsa. Oluline on, et ta 
ei saaks soovima
tut käitumist 
korrata, sest 
iga korraga 
kinnistub 
see aina 

rohkem. 
Järjekindlus ja jär

jepidevus on õige 

käitumise nõudmisel üliolu
lised − ei tohi järele anda ja 
lasta koeral oma tahtmist saa
da, kui see pole õige. Kui koe
rale laualt kunagi maiuspalu 
ei anta, ei tule tal pähegi neid 
lunima tulla. 

“Füüsiline karistamine on 
mõttekas vaid siis, kui suudad 
seda teha täpselt õigel ajal ja 
nii tugevasti, et see enam ei 
kordu,” ütleb Eliko. “Enamik 
inimesi aga ei suuda. Võr
reldes koertega on inimesed 
oma reaktsioonides väga aeg
lased. Lisaks on piisav karis
tus inimese jaoks enamas
ti ebainimlikult tugev ja ta ei 
suuda seda emotsionaalselt 
teha. Kui pead koera juba kol
mandat korda sama asja eest 
karistama, siis karistus ilmsel
gelt ei toimi. Lisaks peab ole
ma karistamise puhul täies
ti kindel, et koer teab, mis 
ta valesti tegi ja mida temalt 
oodatakse.” 

Eliko sõnul teeb füüsiline 
karistamine seega pigem kah
ju kui kasu ning paljudes olu
kordades ei tohi seda üldse 
kasutada. Väga tõhus ja pal
ju turvalisem on tema sõnul 
kasutada koera karistamiseks 
hüvede ärajätmist. Näiteks 
kui koer on täiesti ülemeelik, 
on karistuseks tema teise ruu
mi eraldamine − kuna koer 
on karjaloom ja talle on olu
line inimestega koos olla, on 
tegemist karistusega. 

Kolm 
levinud vale-
arvamust

1Kutsikakooli 
ei minda enne 
kuuendat 

elukuud. 
Kutsikat tuleb kasvatama 
hakata kohe, kui ta koju saa-
bub. Kohe tuleb hakata õiget 
käitumist kinnistama, mitte 
oodata, kuni tekivad problee-
mid. Kuuekuune suure koera 
kutsikas käib juba füüsiliselt 
inimestel üle jõu. Mida 
varem, seda parem!

2 Kutsikat 
hoia kodus, 
kuni kõik 

vaktsiinid tehtud.
Kolmas elukuu on kõige olu-
lisem sotsialiseerimise aeg 
koera elus. Selles vanuses 
saamata jäänud kogemusi 
ei saa kunagi tasa teha. Kui 
kutsikat nelja seina vahel 
hoida, saate väga suure tõe-
näosusega koera, kes kardab 
kõike, mis on inimühiskon-
nas loomulik − autod, teised 
koerad ja inimesed. Ole 
mõistlik. Ära mine jalutus-
platsile või mujale, kus käib 
palju teisi koeri, aga väljas 
võiks ikka käia. Tasa ja targu!

3 Koerad 
klaarigu oma 
suhteid ise.

Koer on inimese pereliige ja 
tema vastutada nagu väike 
laps. Ükski ema ei laseks lap-
sel liivakastis teise lapsega 
kakelda ja ka koeraomanik ei 
tohiks seda lubada. Koerale 
tuleb selgeks teha, milline 
on õige ja oodatud käitumi-
ne. Kui kutsikad mängivad 
mitmekesi koos, tehakse 
tihtipeale väiksematele/eba-
kindlamatele poolkogemata 
liiga. Kui kutsikas saab selli-
seid kogemusi, hakkab ta tei-
si koeri kartma. Sellepärast 
peab inimene vajadusel alati 
sekkuma.

Karista-
mise puhul 
peab olema 

kindel, et koer 
teab, mida talt 

oodatakse.
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