
Päev täis kvaliteetset kaupa, tasemel esinejaid, 
huvitavaid tegevusi ja kohtumisi heade tuttavatega 

 
Päeva peaesineja 

KIHNU POISID 
 

Lastele tuleb külla 

HEINO SELJAMAA TEATER KOHVRIS 
 

Avinurme kirikus 

ANNELY PEEBO 
 

Saab sõita kuulsa Avinurme rongiga, elada kaasa 
võrkpalluritele KAPA turniiril, osaleda töötubades, 
vaadata kauneid näituseid ja tunda lihtsalt rõõmu 
kaunist laadapäevast.  
 

Õhtul simman ja jaanituli ansambliga  

LIHTNE VIIS 
 

Info 56261650 ja tünnilaada Facebooki lehelt 

23.juunil algusega kell 9.00 
Avinurmes 

Veneveret hakkavad kaunistama 
näkk ja omapärased külasildid
Veneveres hakkab paisjärve äär-
set ilmestama näkk, kelle kuju 
on kavas avada jaanipäevapi-
dustuste raames.

“Alustame selle tegemist ree-
del, 21. juunil ning juhendajad 
arvavad, et järgmisel päeval, mil 
jaanipidu peame, saame valmis,” 
ütles Venevere haridus- ja kul-
tuuriseltsi juht Eerik Lumiste.

Näki kuju tegemist veavad 
Kristjan Sisa Viljandi kultuuri-
akadeemiast ja Villu Plink Ku-
must, mõlemad on metallikunst-
nikud. Soovijad saavad kaasa 
lüüa ning õppida kuju valmista-
mise käigus sepistama, painuta-
ma, neetima, teritama, keevita-
ma, lihvima jne. Näki valmimist 
on oodatud uudistama kõik hu-

vilised. Lumiste rääkis, et pissiv 
poiss neil juba on, mõte teha ka 
merineitsi on küpsenud pikemat 
aega. Aga merineitsi kuju tun-
dus liiga suurejooneline, seega 
jäädi näki juurde. “See on natu-
ke toetus ka näkirajale Aos,” 
märkis Lumiste.

Peagi saab Venevere oma-
näolised külasildid – jäme palk 
saeti pooleks. Pool puud läheb 
ühte küla otsa, pool teise otsa 
ning mõlemal kirjas Venevere. 
“Nii saame küla korralikult ära 
märkida, on teada, kust see al-
gab ja kus lõpeb,” sõnas Lumis-
te. Algselt oli kavas külasildid 
panna tee äärde, aga kuna 
maan teeamet seda ei luba, otsi-
takse teisi võimalusi. (VT)
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Ühest küljest oleme siin Eestis 
maalähedased ja harjunud ela-
ma koos koertega. Teisalt on 
küsimus turvalisuses – kahtle-
mata tõstab koer aias meie tur-
vatunnet.

Kahjuks on selle koerteroh-
kuse juures nn koerapidamis-
kultuur madalavõitu. Meie 
teadmised koerte vajadustest, 
nende pidamisest ja kasvatami-
sest ning tervisest ja toitmisest 
on ebapiisavad.

Kunagi ammu, siis kui koer 
inimese “kodustas”, olid inime-
se juurde tulemise peamised 
põhjused toit ja seltskond. 

Koer on nagu huntki karja-
loom – talle meeldib suhelda ja 
tegutseda koos oma peremehe-
ga. Kui inimene võtab koera, 
kui ta hoolib oma lemmikust, 
siis tuleb koerale pakkuda 

stressivaba elu ja tegevust – 
ehk siis peab leidma aega koe-
raga tegelemiseks.

Koeraga tegelemise suureks 
plussiks on seegi, et peremees 
õpib oma koera paremini tund-
ma, õpib lugema looma keha-
keelt ja nii tekib temaga tava-
elus vähem probleeme. Kusjuu-
res koeraga ei pea tegelema 
hommikust hilisõhtuni, piisab 
sellestki, kui temaga iga päev 
natukene midagi koos teha: nii 
on mõlema elu rõõmsam ja 
stressivabam.

Koeraga tegelemiseks on 
mitu võimalust. Üks aktiivsem 
vorm on koerasport. See on 
võrreldav ratsaspordiga, kus 
hobuseid koolitatakse ning kus 
lõpptulemus sõltub inimese ja 
looma koostööst, treeningute 
süsteemsusest ja järjepidevu-
sest.

Koeraspordis on nagu 
inimspordski mitu ala. Näiteks 
agility, kus koer peab läbima 
takistusribasid, või siis sõna-

kuulelikkuse võistlused. Tee-
nistuskoertega saab harrastada 
nn kolmevõistlust ehk triatlo-
ni, kus koer näitab jäljeajamis-
oskust (jälitamine, asjade leid-
mine), kuulekust ja kaitset 
(“päti” otsimine, püüdmine, 
konvoeerimine).

Selle kolmevõistluse rah-
vusvaheline nimetus on IPO 
ning see sobib eelkõige suu-
rekasvulistele teenistustõugu 
koertele, nagu saksa ja belgia 
lambakoerad, dobermannid, 
bokserid, suur-snautšerid jt.

See kolmevõistlus pole siis-
ki politsei või piirivalvurite töö-
koerte erivõistlus, see ongi liht-
salt teenistustõugu koerte ala. 
IPOs korraldatakse suurvõist-
lusi ja isegi maailmameistri-
võistlusi.

Et maailmameistrivõistlus-
tel käimine on kulukas, siis 
toob klubi Sportkoer koos Ees-
ti Kennelliiduga rahvusvaheli-
se võistluse meie sportlastele 
koju kätte.

13. ja 14. juulil toimubki 
Rakveres esimene teenis-
tuskoerte kolmevõistluse rah-
vusvaheline võistlus, kuhu on 
oodata nii Eesti paremikku kui 
ridamisi tugevaid sportlasi pii-
ri tagant. 

Tegu on omamoodi maail-
makarika etapiga, kus võistle-
jad saavad edetabeli punkte 
teenida.

Miks just Rakveres? 
Aga sellepärast, et Lääne-

Virumaal on kolmevõistlust pä-
ris pikalt harrastatud ja Tam-
salu külje all Uudekülas asub 
Eesti üks parimaid treeningkes-
kusi. 

Keskust majandab kohalik 
mees Riho Kivila, kes on isegi 
oma koertega IPO-võistlustel, 
sh Eesti meistrivõistlustel, kaa-
sa löönud ning treenib praegu-
gi uut noort saksa lambakoera. 
Lisaks tegutseb Kadrina lähe-
dal väga tugev koeraspordi ja 
-koolituse klubi Virumaa Koer-
teklubi VIKO.

Mõni aasta tagasi lugesin üht uuringut, kus toodi välja koerte arv 
Euroopa riikides inimese kohta. Avastasin endale üllatuseks, et Eesti 
on siin esirinnas. Eks sel koerterohkusel ole mitu põhjust.

Koerasport teeb koera 
ÕNNELIKUKS
EESTIMAALASED ON KOERTELEMBID

IPO-võistlus koosneb kolmest 
alast ja see algab nn jäljega, st 
et koera jaoks võõras inimene 
kõnnib põllule maha 600 sam-
mu pikkuse jälje, kus on neli 
nurka ja kuhu “peidetakse” 
kolm väikest eset. Koer lastak-
se jäljele tund aega hiljem (jäl-
jel lastakse vanaks saada).

Koer peab iseseisvalt või-
malikult täpselt jälje läbima 
ning leidma üles ja näitama jäl-
jele poetatud esemeid. 

Koerajuht on koerast küm-

nemeetrise rihma kaugusel, ta 
ei tohi koera mõjutada ega 
 aidata, mis tähendab, et see 
jäljetöö nõuab koeralt üsna tu-
gevat pingutust ja keskendu-
mist.

Paljud ei kujuta üldse ette-
gi, kui hea on koera haistmis-
meel. Katsed on näidanud, 
et koer on võimeline aknaklaa-
silt üles leidma omaniku 
 sõrmejälje, millel vanust kuus 
nädalat. Vaadake, kuidas koer 
jalutuskäigul lakkamatult nuu-

sib – koer “loeb” teele, rohule 
jm jäänud lõhnu, “loeb” nii 
värskeid kui mitmepäevaseid 
“uudiseid”. Ilmselgelt koer 
naudib nuusutamist ja lõhnade 
tagaajamist.

Jäljekoolitus ongi üks või-
malus koeraga koos tegutse-
miseks ja see annab meie lem-
mikule võimaluse näidata, 
 milleks ta tegelikult võimeline 
on.

Nii kui eespool öeldud, 
koosneb IPO lisaks jäljele ka 

kuulekusest ja kaitsest. Selline 
kombinatsioon muudab ala 
nõudlikuks, sest koer peab jak-
sama, hakkama saama kõigi 
kolme alaga ning võistlustel lä-
hevad arvesse kõigi kolme ala 
sooritused.

Koerte jäljeajamist saab 
 lähemalt näha ja meie sport-
lastele kaasa elada sel suvel, 
13. ja 14. juulil Rakveres. 
 Täpsemat teavet võistluste 
kohta saab veebilehel www.
sportkoer.ee. (VT)

Mis on koerte kolmevõistlus IPO?

RAKVERES tuleb koerte kolmevõistlus

Koerasport on võrreldav ratsaspordiga, kus hobuseid koolitatakse ning lõpptulemus 
sõltub inimese ja koera koostööst ning treeningute süsteemsusest. KALEV LILLEORG


