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Koerakoolitus ongi nagu keeleõpe. Koer 
loeb väga hästi inimese kehakeelt, ta õpib 
mõistma miimikat ja mõningaid sõnu. Koe-
ra koolitamine tähendabki lemmikule oma 
reeglite ja oma keele õpetamist.

Kusjuures ei ole tegelikult üldse oluli-
ne, kas seda keelt õpetatakse käsuga “istu” 
või “kõrval”. Oluline on hoopis järjepide-

vus ja seegi, et õpetus oleks n-ö must-val-
ge. Kui omanik leiab, et tema neljajalgne 
sõber võiks kutsumise peale juurde tulla, 
siis ta peabki koerale üheselt selgeks tege-
ma, et käskluse “siia” peale PEAB koer te-
ma juurde tulema. 

Kui nõuda seda järjepidevalt, kiites ilu-
sa soorituse eest ja näidates käsu mittetäit-
mise eest üles oma pahameelt, siis hakkab 
iga koer lõpuks aru saama, et “siia” tähen-
dab juurdetulemist.

Nii et selles valguses võiks koertekooli 

nimetada koerte keelelaagriks, kus koera-
juhid õpivad õpetaja valvsa pilgu all koer-
tega mõlemale arusaadavas keeles suhtle-
ma.

Miks on kuuleka koera elu stressiva-
bam? Sest minu kogemus ütleb, et kuule-
kas koer saab aru, mida me temast tahame. 
Kui koer mõistab meie reegleid ja käske, 
siis oskab ta käituda, on rahulikum ja tun-
neb oma koeraelust rõõmu. 

Toon ühe näite. Kujutage endale ette, 
et ärkate ootamatult Hiinas. Seal on võõ-
ras keel, võõrad kombed jne, mida te ei 
tunne. Te ei tea, kuidas olla, ei saa suhelda 
– te ei tunne end hästi, tekib stress. Ilmsel-
gelt ei tekitaks selline Hiinas ärkamine teis 
stressi, kui te oskaksite sealset keelt ja tun-
neksite hiinlaste kombeid. 

Sama lugu on koeraga. See ongi põh-
jus, miks koera tuleb koolitada, miks tuleb 
talle õpetada meie keelt.

Hinnas sisaldub:

…ja palju muud! 

SIMPLY CLEVER

www.skoda.ee facebook.com/skodaeesti

ŠKODA Eesti
mobiilirakendus

Uus erimudel ŠKODA Rapid Comfort
Kõige rohkem ruumi omas klassis!

TEST 2013

Autovahetusel ostame tagasi Teie olemasoleva auto!
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Moller Auto Viru OÜ

Rapid 1,2 TSI (5,1 l / 100km) Comfort erihind 12 990 € , kuumakse 147 €
Rapid 1,6 TDI (4,4 l / 100 km) Comfort erihind 14 990 €, kuumakse 170 €VIP paketi!

590 €
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Küljetoimetaja Eva Klaas, eva.klaas@ajaleht.ee, tel 322 9113
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Kuulekas koer tunneb elust rõõmu
Koera koolitamine ei ole lapse kooli 
saatmine. Koerale ei õpetata uusi teadmisi, 
koerakoolitus tähendab peaasjalikult 
nendele omaniku keele õpetamist.

Teenistuskoerte kolmevõistlus, mida saab 
Rakvere staadionil näha 13. ja 14. juulil, 
algab jäljekatsega, järgmine katse on kuu-
lekuse sooritus.

Meeldetuletuseks – jäljekatses peavad 
koerad näitama oma jäljeajamisoskust. See 
on üsna raske ja suurt keskendumist nõu-
dev osa ning koerad saavad sealt vastavalt 
oma sooritusele punkte. Edasi minnakse 
staadionile, järgneb kuulekuse näitamine.

Võistluskoera kuulekus erineb koduse 
koera omast eelkõige selle poolest, et soo-
ritus ise on hästi energiline ja kuulekuse 
elemendid väga täpsed. Pealtvaatajad näe-
vad, kuidas koerad näiteks siia-käsu saades 

“plahvatavad” ja sööstavad “täiskiirusel” 
omaniku juurde. Nad peatuvad inimese 
ees, istuvad kiirelt ning jäävad pingsalt 
omanikule silma vaadates uut käsku oota-
ma. Sellise kiiruse ja rõõmuga teevad koe-
rad platsil veel mitmeid harjutusi.

Teenistuskoerte kolmevõistluse (IPO) 
kuulekuse sooritusel peab koer käima ilma 
rihmata kõrval, ilusasti ja rõõmsameelselt. 
Saades käsu “istu” või “lama”, peab koer 
välkkiirelt istuma või lamama. Lisaks too-
vad koerad puust viskeeseme ehk hantli üle 
meetrise tõkke ja ka natuke kaldu oleva ka-
he meetri kõrguse seina.

Kõiki neid sooritusi saadab kiirus, jõud 

ja rõõm. Kolmevõistluse kuulekuse osa on-
gi huvitav vaadata, sest esiteks näeb eri 
tõugu kiireid ja rõõmsameelseid koeri. Tei-
seks paneb see kindlasti ka pealtvaataja 
mõtlema, kuidas endagi koera kodus kuu-
lekamaks saada. Meenutan, et Lääne-Viru-
maal on oma koera oskuste lihvimiseks ja 
kuulekuse säravamaks saamiseks häid või-
malusi, sest maakonnas tegutseb mitu koer-
te koolitamisega seotud klubi ja keskust.

Koolitatud koera elu on rõõmsam ja 
stressivabam. Mida rohkem koolitatud ja 
sõnakuulelikke koeri, seda rahulolevam on 
ka ühiskond ja kogukond, kus me oma koe-
raga elame. (VT)

Koerte kuulekus kolmevõistlusel nõuab koostöö viimistlemist

Koolitatud koer on kuulekas ning toob käskluse 
peale hantli üle meetrise tõkke. KALEV LILLEORG


