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Nowadays people are becoming more aware of dog training and what function does a pet 

actually fulfill. Thus, people's awareness of the various services offered to dogs has also 

increased. The aim of this work is to find out the expectations and needs of the inhabitants 

of Valga  

municipality in connection with the establishment of a dog center. The work used a 

qualitative research method, personal interviews with 6 people were carried out to collect 

data. An inductive method was used for analysis, i.e repeated keywords were searched 

and the keywords were grouped into categories. As a result of the interview, it became 

clear that Valga Municipality mainly needs a dog center because there are currently no 

training opportunities indoors and the location of the current dog school is also fearful for 

consumers. The interviews also revealed that people's awareness of physiotherapy and 

agility is quite good, and therefore they are also looking for dogs in the center. People 

expect the dog center to have a home page to get the information they need. With the result 

of the work, the author can draw up a business plan and put the idea into practice..  
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Sissejuhatus 

 

Tänapäeva inimesed on üha teadlikumad koerte koolitamisest ning sellest, millist hoolt 

lemmikloom tegelikult vajab. Seega inimeste teadlikkus ka erinevatest koertele pakutavatest 

teenustest on kasvanud. Peamiselt tegelevad koera omanikud koerte koolitamisega ning 

kuulekuse treenimisega. Lisaks on inimeste puhul juurde tulnud soov koertele pakkuda ka 

mugavust ning teistsuguseid lähenemisi. Näiteks soovivad koerte omanikud üha rohkem 

käia koertega füsioteraapias, et parandada koerte liikuvust ning üldse pakkuda oma koerale 

lõõgastust. Inimesed soovivad veeta ka rohkem aega oma koeraga ja treenida oma koeraga  

ning üheks selliseks võimaluseks on agility treening, kus omanik saab nii ennast kui ka koera 

treenida. Samuti soovivad inimesed ka üha rohkem hoolitseda koera väljanägemise eest 

groomingu näol, et hoida koer visuaalselt ilusana ning ka tervena. 

Selleks, et rajada koerte keskust on vaja teada ka ettevõtlusega kaasnevaid riske ja ettevõtte 

rajamisega seonduvat. Oluline on teada ka erinevaid ettevõtlusvorme, et osata valida sobiv. 

Ning selleks, et olla edukas ettevõtja peab tundma ka tarbijate käitumist ja samuti peab 

teadma ka kuidas toimib sihtturundus, et olla tarbijate jaoks atraktiivne ning saavutada hea 

maine. 

Antud bakalaureusetöö teema on aktuaalne, kuna Valga linnas hetkel puudub 

sisetingimustes treeningvõimalus, olemas on küll koertekool välitingimustes, kuid puudub 

ka groomingu, füsioteraapia ja agility treeningute võimalus. Seega on oluline selgitada välja, 

mida arvavad Valga valla elanikud praegusest koerte koolist ning mida nad sooviksid näha 

teisiti ja selgitada välja uue koertekeskuse rajamise motiivid. 

Töö eesmärgi täitmiseks püsitati kaks uurimisülesannet: 

1. Anda ülevaade koertekeskuse loomise teoreetilistest alustest. 

2. Viia läbi intervjuu ning analüüsida vastuste põhjal inimeste vajadusi ja ootusi seoses 

rajatava keskusega. 

Uurimisülesannetest lähtuvalt koosneb antud töö kahest osast. Esimene peatükk keskendub 

ettevõtte loomise ning ettevõtlusriskide ülevaate andmisele, sihtturunduse ja ostukäitumise 

olemusele, koertele pakutavate teenuste ülevaatele ehk koerte koolitusele, agility 

treenigutele, groomingule ja füsioteraapiale. Töö teine osa keskendub intervjuude tulemuste 
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analüüsile. Töös kasutatakse esmaseid andmeid. Selleks, et täita töö eesmärk, kasutas autor 

kvalitatiivset uurimismeetodit, kuna nii on võimalik saada paremat infot tarbijate arvamuse 

kohta. Andmeid koguti personaalsete intervjuude näol. Intervjuu tehti kuue inimesega, kes 

kuulusid sihtgruppi. Et analüüsida intervjuu tulemusi, kasutas autor induktiivset meetodit, 

mille tähendus seisneb selles, et otsiti analüüsitavast tekstist märksõnu, mis grupeeriti 

kategooriatesse ehk liiguti üksikult üldisele. 
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1. KOERTEKESKUSE LOOMISE ALUSED 

 

 

1.1. Ettevõtte loomine ning sellega kaasnevad riskid ja erisused  

 

Enne ettevõtte loomist, tuleb põhjalikult läbi mõelda ettevõtte tegevusala, sobiv 

ettevõtlusvorm, kui on plaan luua äriühing, siis kes on omanikud ja kui suured on algsed 

investeeringud, ärinime valik ja kriteeriumid, milliseks kujuneb ettevõtte kaubamärk, 

ettevõtte tegevuskoht ja kus ettevõte tegutsema asub (Ettevõtte rajamine). 

Selleks, et luua äriühing on vaja esmalt luua asutamisleping ja põhikiri. Tuleb kokku leppida 

omanikud ja juhatuse liikmed. Põhikirja loomise eesmärk on määratleda osanike või 

aktsionäride õigused ja suhted (Ettevõtte rajamine). 

Põhikirjas tuleb eraldi välja tuua äriühingu nimetus ja selle aadress, määratud osakapitali 

suurus, kui äriühingul on juhatus või nõukogu, siis tuleb ka nende liikmete arv märkida, 

osade maksmise kord, ettevõtte osadega seotud kord, kui äriühing otsustab tasuda osakapitali 

mitterahaliselt, siis sellisel juhul tuleb lisada ka mitterahalise sissemakse korraldus. Lisaks 

tuleb veel põhikirja lisada reservkapitali suurus ja selle moodustamine, osadega seotud 

õigused või siis osanike õiguste erisused (Põhikirja koostamine). 

Selleks, et ettevõtlusega tegelema hakata on vaja tunda erinevaid riske, mis kaasnevad 

ettevõtte loomisega. Ettevõtluse riskid on juhtimis-, turu-, finants-, inflatsiooni-, kinnisvara-

, personali-, kuritegevus-, poliitiline-, keskkonna- ja tööõnnetuserisk (Ettevõtlusriskid). 

Juhtimisrisk on selline risk, mille ebaefektiivsel juhtimisel tekib tulude vähenemine ja 

kulude suurenemine. Tururisk on seotud turusituatsioonide järskude muutustega, stabiilse 

sise-või välisturu kadumise või ka puudumisega, krediidirisk on aga laenutingimuste 

muutustega seotud, laenupõhiosa või intresside tagasimaksmisega. Inflatsioonirisk on aga 

seotud raha väärtuse langusega. Kinnisvara risk on aga seotud hoonete ja rajatiste 

amortisatsiooniga. Personalirisk on seotud võtmeisikute lahkumisega, oskustöötajate 

puudumisega, konfliktid töösuhetes jne. Kuritegevusrisk on seotud varguste, huligaansete 

klientide, korruptsiooniga jne. Poliitiline risk on aga seotud muutustega õigusaktides, 
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poliitiliste ebastabiilsustega riigis. Keskkonnarisk on aga seotud loodukatastroofidega. 

Tööõnnetused on seotud katkiste seadmete, kehavigastuste, kutsehaiguste ja muude tööst 

tingitud õnnetustega (Ettevõtlusriskid). 

Selleks, et luua oma ettevõte on vaja otsustada, millise ettevõtlusvormiga ettevõte rajada. 

Eestis on hetkel enim levinud 6 erinevat ettevõtlusvormi. FIE on ettevõtlusvorm, kus 

asutamiskulud on madalad, omakapitali sissemakse nõue puudub ning FIE vastutab 

ettevõttes kogu oma varaga. Osaühing on aga ettevõtlusvorm, kus asutamiskulud on 

keskmised ning omakapitali peab olema 2500 eurot, antud ettevõtlusvormi puhul, vastutab 

osanik ainult ettevõttesse paigutatud rahasummaga. Tulundusühistus on asutamiskulud 

keskmised ning omakapitali sissemakse peab olema 2500 eurot, antud ettevõtlusvormi puhul 

vastutatakse rahadega, mis paigutatakse ettevõttesse (Ettevõtlusvormi valik). 

Aktsiaseltsi loomisel on vajalik algkapital vähemalt 25 000 eurot ning aktsiaseltsi kohustuste 

eest ei pea vastutama ettevõtte osanik. Täisühingu puhul pole nõutud algkapitali olemasolu, 

seega asutamiskulud on madalad ning täisühingu kohustuste eest vastutavad ühistu osanikud 

võrdselt kogu oma varaga. Usaldusühingu puhul ei pea esmaseid sissemakseid tegema, seega 

asutamiskulud on madalad, antud ettevõtlusvormi puhul vastutab vähemalt üks täisosanik 

ettevõtte kohustuste eest täies ulatuses (Ettevõtlusvormide võrdlus). 

Ettevõtte loomise puhul tuleb esmalt otsustada millist ettevõtlusvormi kasutusele võtta ning 

pärast seda tuleb koostada ettevõttele põhikiri. Oluline on tunda ka erinevaid riske, et suuta 

juhtida ettevõtet piisavalt efektiivselt. Lisaks, et ettevõtet rajada on vaja langetada valik 

sobiva ettevõtlusvormi kasuks.  

Seega on koerte keskuse loomise puhul oluline määratleda ettevõtlusvorm ning tunda ka 

ettevõtte erinevaid riske. Sobivaks ettevõtlusvormiks oleks ilmselt osaühing, kuna selle 

asutamine on lihtsam ning vastutus ainult ettevõttesse paigutatud kapitali piires. Tulu 

teenimiseks on lisaks treeningutele plaan pakkuda ka erinevaid teenuseid nagu grooming, 

füsioteraapia ja agility treeningud. Lisaks oleks  võimalus koertekeskuses  üritusi korraldada 

ehk koerte näituste ja erinevate seminaride läbi viia. Seega loodab keskus teenida peamiselt 

tulu erinevate teenuste arvelt.  

 

 



9 

 

1.2. Sihtturundus ja tarbijakäitumine 

 

Turundus kui selline, ei ole sama mis müük. Müügi puhul kohandatakse vastavalt tarbijate 

soovile toode aga turunduse puhul on eesmärgiks kohandada toodet tarbijate vajadusest 

lähtuvalt, tekitades tarbijale tunde, et tal on toodet vaja (Featerstone et al 1995: 177). 

Sihtturundus on aga turundustegevus, kus on võetud kindel tarbijate grupp ning nendele 

suunatakse vastavat turundustegevust. Selleks, et leida turul see oma tarbija ehk sihttarbija, 

tuleb enne toote tootmist mõelda sellele, et kas turul on piisavalt ostjaid antud tootele ning 

kui suur oleks nõudlus toote järgi (Ohvril 2007: 9-10). 

Ettevõtte turundus hõlmab eelkõige tarbijate vajaduste rahuldamist. Selleks, et turundada 

oma tooteid ja ettevõted on välja töötatud 4P süsteem, milleks on toode ehk product, hind 

ehk price, koht ehk place ja promotsioon ehk promotion. Toode on oluline turunduse 

element, kuna õige toode rahuldab sihttarbija vajadusi. Hind on oluline element, kuna hind 

peab vastama toote kvaliteedile. Koht on samuti oluline element, kuna tarbijatele peab olema 

tarbijatele kättesaadav, et antud toodet osta. Promotsioon on samuti üks olulisi elemente, 

kuna selle abil saab tarbijaid informeerida toote kättesaadavuse, koha ning hinna osas (4P 

süsteem). 

Selleks, et turundaja jõuaks sihtturuni, kasutatakse kolme erinevat võimalust. Esiteks 

kasutatakse sidekanalit, et jõuda tarbijateni läbi raadio, televisiooni, ajalehtede, ajakirjade, 

interneti jne. Teiseks kasutab turundaja ka erinevaid turustuskanaleid, et müüa toodet 

füüsiliselt. Samuti saab seda kanalit kasutada kaudselt, läbi vahendajate, hulgimüüjate. 

Selleks, et teha tehinguid potensiaalsete ostjatega, kasutatakse veel kolmanda võimalusena 

teeninduskanaleid. Teeninduskanaliteks võivad olla laod, pangad, kindlustusseltsid ja 

erinevad transpordifirmad (Kotler et al 2012: 11). 

Tarbijakäitumist saab kindlaks määrata sisemiste ja välimiste tegurite alusel. Välisteks 

teguriteks on ligipääsetavus, kättesaadavus ja taskukohasus ehk missuguseid tooteid on 

tarbijatel võimalik endale lubada ja kui kättesaadavad nad on. Sisemisteks teguriteks on aga 

reklaam. Reklaam mõjutab meid tegema oste emotsioonide ja hetkeajendi abil (Tarbijate 

käitumine 2016). 
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Seega on sihtturundus üks turunduse vorme, kus leitakse toote müümiseks kindel 

tarbijasgrupp ning jõutakse tarbijateni läbi kolme erineva kanali. Ka rajatava koertekeskuse 

puhul on tegemist sihtturundusega, kuna koerte keskuse kasutajad ongi peamiselt 

koeraomanikud ning sealsed teenused on suunatud koertele. Samuti on sihttarbijale toote 

suunamise puhul oluline tunda 4P süsteemi, milleks on toode, koht, hind ja promotsioon. 

Lisaks mõjutavad tarbijate ostukäitumist hinnad ning rajatava koertekeskuse hinnaklass on 

üsna madal. Näiteks on planeeritavas koerte keskuses tavatrenni 1h hind 5 eurot. Agility 

treening on 10 eurot 1h ning füsioteraapia on 20 eurot 1 h. 

Koerte keskuse rajamise puhul asukohaks Valga vald, Valga linn,  mis asub logistiliselt heas 

kohas piirnedes Lätiga. 

Valga vald asub Lõuna- Eestis ning antud vald moodustus aastal 2017 haldusreformi raames. 

Valga vald koosneb neljast erinevast vallast ja ühest linnast. Valga valda kuuluvad: Taheva 

vald, Karula vald, Õru vald, Tõlliste vald ja Valga linn. Valla pindalaks on 750 

ruutkilomeetrit ning piirjoon kulgeb lõunaosas Läti Vabariigiga. Antud valla naabriteks on 

Tõrva ja Otepää vallad. Valla keskuseks on Valga linn ning Valga valla kolm suurimat 

alevikku on Laatre, Tsirguliina ja Õru ning vallas on kokku 48 küla (Valga vald). 

 Valga vallas elab kokku 2019 aasta seisuga 15 785 elanikku ning valla pindala on 

749,66  km² ja asustustihedus ühe elaniku kohta on 21,1 km². Valga linnas elab 12182 

elanikku ning linna pindala on 16,65 km² ja asustustihedus ühe elaniku kohta on 731,7 km² 

(Rahvaarv Valga linnas ja vallas). 

Seega on Valga linn piisavalt suur, et rajada koerte keskus ning boonusena jookseb Valga 

linna piir Läti Valka piiriga. Seega tekib ka Läti kodanikel võimalus käia oma koertega 

trennides ning seetõttu võetakse tööle ka Lätist pärit treenereid. 

 

 

1.4. Koerte koolitamine  

 

Koerad on sotsiaalsed loomad just nagu inimesedki vajavad nemad lähedust ja suhtlust. Kuid 

selleks, et koer saaks hakkama ümbritsevas keskkonnas on vaja neid eelnevalt koolitada ja 

harida. Koerte koolitamise eesmärk seisneb peamiselt selles, et omanik oskaks oma koera 
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lugeda ehk temast aru saada. Omanik peaks mõistma, millal on koer rõõmus, millal aga 

stressis, millal hirmunud, agressiivne või väsinud (Oblikas 2015: 114, 117). 

Kõiki koeri on võimalik õpetada, kuid selleks, et koer saavutaks edu koolitust alustades, see 

sõltub mitmest tegurist:  

 Koer peab olema sõnakuulelik.  

 Koerajuht peab ise aru saama, et koer on see, kes tegeleb otsimisega, koerajuht ei 

tohi koera abistada. 

 Koerajuht peab aru saama ka sellest, et koer on üksikisikuline, kes töötab ja tegutseb 

nendes tingimustes, mis on tema jaoks soodsad. 

 Koerajuht peab mõistma koera ja aru saama koera märguannetest (Gerritsen et al 

2013:101). 

Lisaks peab koera omanik oskama anda koerale korraldusi ehk käsklusi aga seda nii, et koer 

ka nendest aru saaks ja mõistaks. Lisaks peab inimene oskama ka oma koera piisavalt 

motiveerida, et koer täidaks käske suurima heameelega. Samuti peab inimene oskama 

koertelt nõuda, isegi kui nad ei taha mõnda vajalikku asja teha, siis tulebki osata teha seda 

nii, et koer saaks aru, et antud tegevust on vaja sooritada. Koerte koolitamine kui selline on 

tegelikkuses mõeldud pigem koera omanikele, et nad oskaksid koeraga õigesti käituda ning 

vastavalt sellele enda koera kasvatada. Omanik peab oskama anda koerale positiivset ja 

negatiivset tagasisidet, kuna läbi selle koer õpibki (Oblikas 2015: 115,116). 

Selleks, et motiveerida koeri, midagi tegema ning hoida nende huvi, selleks on kolm erinevat 

suunda. Esiteks on vaja kasutada ära koera kiindumust oma omaniku vastu, seda kasutatakse 

põhiliselt vanemate koerte puhul, kelle side omanikuga on juba tugevaks muutunud. Selleks 

jäetakse koer võõra isikuga omaette, samal ajal kui omanik peidab ennast kuskile ära ning 

koer peab omaniku suutma üles leida. Teiseks võimaluseks on söögi kasutamine, et koera 

huvi äratada. Õpetatakse koera liikuma mööda rada, kuhu on pandud erinevad maiused või 

krõbinad. Kolmandaks võimaluseks on peita koera eest ära talle oluline mänguasi, mille 

kadumisest ta saad koheselt aru. Sellise ülesande loomisel õpib koer haistmise teel asju üles 

leidma (Gerritsen et al 2013:83-84). 

Seega tuleb koeri koolitada ning harida mitmel erineval eesmärgil, peamine eesmärk on see, 

et nii koer kui ka koeraomanik saaksid teineteisest aru ja oskaksid lugeda omavahelisi 

märguandeid. Peamiselt on koerte kool suunatud siiski omanikele, sest kui omanik saab aru 



12 

 

põhitõdedest, siis ta suudab ka oma koeraga luua kontakti ning kasvatada oma koer 

kuulekaks. Seetõttu ka rajatavas keskuses on plaanis luua kuulekuse tund, kus haritakse nii 

koera omanikku kui ka koera ennast. Planeeritavad koolitused keskuses on 

sotsialiseerimiskoolitus, agility trenn, kuulekuse koolitus. Sotsialiseerumise tunnis 

õpetatakse koera omanikule koeraga suhtlemist ja samuti õpetatakse koera teiste koertega 

läbi saama ning mängima. Agility trennis teeb koer omanikuga sporti läbides erinevaid 

takistusi ning samuti tehakse võistlusi teiste koertega. Kuulekuse tunnis õpetatakse, kuidas 

koera dresseerida, kuidas õpetada koerale erinevaid trikke ning ka seda kuidas saavutada 

maksimaalne suhtluskeel omaniku ja koera vahel.  

 

 

1.5. Agility kui võistlusspordi olemus 

 

Agility võistlus on saanud alguse aastal 1978 hobuste takistussõidu näol. Agilityt hakati 

tegema esimest korda Inglismaal. Praeguseks on agility spordiala levinud üle maailma ja on 

kogunud üha rohkem populaarsust. Agility spordi oluliseks osaks on hea koera omaniku ja 

koera tervis, et üldse seda sporti teha. Agility eesmärgiks on aga erinevate takistuste läbimine 

ja seda võimalikult väheste vigadega (Lisa 2). Samuti on oluline see, et takistused läbitakse 

kindlas järjekorras, mis eeldab omakoda head koera ja omaniku vahelist koostööd (Agility 

loomine). 

Tüüpiliselt sisaldavad agility rajad 18-23 takistust, nendeks võib olla tõke või aed, millest 

koer peab üle hüppama, müür, rõngas millest koer peab läbi hüppama, tunnelid, kaugushüpe, 

laud, kus koer peab tegema umbes 5 sekundilise pausi, poom, kiik, ronimisrambid, kaldpind 

ehk A takistus. Lisaks ka slaalom mille vahel koer peab edukalt liikuma. Takistuste tüübid, 

arvud ja järjekord on üldiselt võistlustel erinev ( Cullen et al.2013:1). 

Tõkke takistus võib olla puidust, latist, plaadist, väravatest. Tõkke ülemine latt peab olema 

lihtsasti eemaldatav. Tõkke puhul peab hüppamise osa laius olema vähemalt 120 cm ja võib 

ulatuda maksimaalselt 150 cm. Tõkke takistuse soorituseks on see, et koer hüppab sellest 

üle ( Agility võistluse juhend 2013: 4). 
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Müüri takistus on valmistatud aga U- kujulistest osadest, mis on lahtised. Müüri laiuseks on 

vähemalt 120 cm ning paksus on 20 cm. Selleks, et müüri takistus läbida ei tohi koer maja 

ajada müüri takistusel olevaid lahtiseid osi (Agility treening). 

Rõnga takistus on tehtud lahtikäivast rõngast, mille kinnitused peavad võimaldama kõrguse 

reguleerimist. Rõnga ava läbimõõt peab olema vähemalt 45 cm ja võib olla kuni 60 cm. 

Soorituseks loetakse seda kui koer hüppab rõngast läbi (Agility võistluse juhend 2013: 6). 

Kontakttakistused on näiteks A- taksistus, poom ja kiik. A- takistus on takistus, mis koosneb 

kahest A kujulisest kaldpinnast. Kaldpinna pikkus võib olla kuni 275 cm ja laius peab olema 

vähemalt 90 cm ning tipu kõrgus peab maast olema 170 cm. Soorituseks loetakse seda, kui 

koer suudab takistust ületada puudutades takistuse mõlemat pinda vähemalt ühe käpaga 

(Agility regulatsioonid 2018: 34). 

Poom takistus on aga seesugune, mis koosneb stabiilsetest jalgadest, kahest kaldpinnast ja 

ühest sirgest pinnast. Mõlemal kaldpinnal peab olema ka libisemist takistavad toed ja samuti 

ka ronimist soodustavad toed. Poomi kõrgus on alates 120 cm kuni 135 cm, poomi laiuseks 

võib olla 30 cm ning osade pikkus peab olema vähemalt 360 cm. Sooritus toimub nii, et koer 

peab puudutama vähemalt ühe käpaga mõlemat kaldu olevat pinda ehk nii tõusvat kui ka 

laskuvat pinda (Agility takistused 2019). 

Kiik on takistus, mille ots peab langema umbes 2-3 sekundi jooksul allapoole. Laud 

takistusel peab olema tugev ja kõikumist ei tohi olla. Kiige takistuse puhul on oluline see, et 

see oleks tasakaalus ning ka väikese kaaluga koer peab saama seda takistust läbida. 

Soorituseks loetakse antud takistuse puhul seda kui koer puudutab mõlemat osa kiige lauast, 

seda mis tõuseb ja seda mis langeb (Agility võistluse juhend 2013: 8). 

Muud takistused on aga laud, slaalom, tunnel, kott ja pikkushüpe. Laud peab olema heledas 

toonis, kõiksugu tumedad toonid on keelatud. Laud peab olema umbes 90 cm lai. Laua 

takistus on aga see, kus koer peab püsima 5 sekundit hüpates liikumissuunas olevatele 

külgedele (Agility regulatsioonid 2018: 35). 

Slaalomi takistus koosneb kuni kaheteistkümnest pulgast ning koer liigub sik-sakitades läbi 

takistuse nii, et ükskord jääb üks pulk vasakule poole ja järgmine kord jääb paremale poole. 

Slaalomi pulgad peavad olema võimalikult sirgelt asetatud ning pulkade vaheline kaugus 

peab olema kuni 60 cm (Agility takistused 2019). 
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Tunnel on aga painduvast materjalist takistus, tunneli soorituse käigus peab koer selle läbima 

ning tunneli algus ja lõpp on ringikujulise avaga. Tunneli ringikujuline ava peab olema kuni 

64 cm. Tunneli pikkus peab olema vähemalt 450 cm. (Agility regulatsioonid 2018: 35) 

Pikkushüppe takistus koosneb alates kahest kuni viiest osast. Kui pikkushüppes on 2 osa, 

siis peab takistuse pikkus olema 40-50 cm, kui aga 3-4 osa, siis peab pikkuseks olema 70-

90 cm ning kui 4-5 osa, siis on pikkuseks 120-150 cm. Pikkuste osad sõltuvad koera turja 

kasvust, mida väiksema turjakõrgusega koer, seda vähem on osasid. Takistuse osad on 

asetatud võrdsete vahemaadega, soorituseks loetakse seda, kui koer hüppab üle terve 

takistuse. (Agility võistluse juhend 2013: 12-13)  

Agility võistlustel saavad osaleda kõik koerad, olenemata tõust. Võistlusel on oluline kiirus 

kui ka osavus, sest rada tuleb läbida võimalikult kiiresti aga väheste vigadega. (Agility 

võistluse eeskiri 2013: 2) 

Agility võistluses on kolm klassi:  

 Agility (AG-1),hüpped (H-1) 1. klass on mõeldud nendele koertele, kes pole veel 

omandanud kõrgema klassi sertifikaati. 

 Agility ( AG-2)/ hüpped (H-2) 2. klass on mõeldud nendele koertele, kellel on juba 

omandatud järgmisesse klassi ülemineku sertifikaat. 

  Agility ( AG-3)/ hüpped (H-3) 3. klass on mõeldud nendele koertele, kes on 

omandanud kaks ülemineku sertifikaati järgmisesse klassi. (Agility võistluse eeskiri 

2013: 2) 

Agility plats peab olema rahvusvahelisel võistlusel vähemalt 24 x 40 m suur ja rahvuslikel 

võistlustel 20x40m suur. Võistlusraja pikkuseks on 100-200m. Võistluse alguses liigub 

koera omanik või isik kes koeraga koos võistluse läbi viib platsile ning jätab koera starti 

paigale. Kõik traksid, kaela- ja jalutusrihmad koera küljest eemaldatakse. Koerale ei tohi 

anda võistluse eel ega ka võistluse ajal maiuseid. Võistlusspordi aega hakatakse mõõtma 

sellest hetkest, mil koer ületab stardijoone. Võistluse ajal võib koera omanik või koerajuht 

kasutada käsklusi ja žeste aga ei tohi puutuda ühtegi takistust ega koera. Koera omanik võib 

võistluse ajal olla ükskõik kummal poolel. Võistluse ajal hinnatakse koera omaniku ja koera 
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vahelist koostööd ning seda kas koer suudab takistused läbida vigadeta. Aja võtmine 

lõpetatakse sel hetkel, kui koer ületab finiši joone (Agility regulatsioonid 2018: 45). 

Agility on treening koertele kui ka koera omanikele ning agility võistluse käigus peab koer 

läbima erinevaid takistusradasid. Samuti on oluline, et kõik takistused vastaksid mõõtudele 

ning koeri tuleb treenima hakata juba noorena. Takistusi on mitmeid, kuid peamiselt 

kasutatakse võistlusel kontakttakistusi, hüppetakistusi ning muid takistusi. Seega rajatavas 

koertekeskuses on plaan luua ka agilityrada ning viia ka keskuses läbi agility võistluseid. 

Rajatavasse koertekeskusesse tulevad kõik esindatud takistused ning treenida saab kõikide 

koertega. 

 

 

1.6. Trimmimine ehk Grooming  

 

Koerte grooming algab esmalt koera pesemisega, kus koera pestakse šampooniga ning 

seejärel palsamiga. Pärast kuivatatakse koera fööniga ning seejärel hakatakse koera lõikama 

kas siis kääridega või masinaga. Hiljem kammitakse lahtised karvad maha ning koer ongi 

valmis. Grooming võtab keskmiselt aega üle tunni, sõltuvalt koera suurusest ja karva tüübist 

(Gould 2014). 

Groomingu peamiseks eesmärgiks hoida koerte karva ja nahka tervetena. Grooming aitab 

ennetada bakterite teket ning kui koera pidevalt kammida, lõigata ja pesta, siis on võimalik 

ennetada erinevate parasiitide levikut koera karvastikus. Samuti aitab grooming eemaldada 

vana aluskarva ning aitab uuel karval jõudsamalt kasvada. Lisaks aitab korralik grooming 

säilitada koeral normaalset kehatemperatuuri (Beaver 2009). 

Autor Gouldi (2014) arvates sõltub koerte tervis ühest suurimast organist ning selleks on 

nahk. Seega groomingul on palju häid mõjusid koera tervisele:  

 grooming stimuleerib vereringet ning aitab eemaldada mürkaineid koera kehast, 

 eemaldab surnud karvad ning aitab hoida koeral normaalset kehatemperatuuri, 

 eemaldab vana karva ja aitab uuel karval kasvada, 

 eemaldab pusad ennetades traumat nahale, 

 eraldab karvad, et need saaks vabalt liikuda, 
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 aitab ennetada parasiite koera kehal.  

Groomingu tööriistasid on mitmeid, on olemas erinevad harjad, sõltuvalt koera karva tüübist 

kasutatakse ka harju. Lisaks on ka kammid erinevatele kehaosadele, peenem kamm on 

mõeldud käppadele ja suurem kamm ülejäänud kehale. Siis on veel kraasid, mis kammivad 

ja samal ajal ka lõikavad karva. Karva lõikust tehakse põhiliselt masinaga, mis on täpselt 

samasugune nagu inimeste juukselõikus masin (Dallas 2013: 35,38,39,40). 

Seega on grooming koerte karva hooldamine ning groomingu abil saab ka ennetada koerte 

nahahaiguseid. Lisaks mõjub grooming koera vaimsele kui ka füüsilisele tervisele väga 

hästi. Kuna grooming kogub üha populaarsust ning inimeste teadlikkus aina kasvab, siis ka 

planeeritavasse koertekeskusesse tuleb luua groomingu teenus, sest seda on üha rohkem 

vaja, et koerte tervis oleks korras ning karvastik terve. 

 

 

1.7. Füsioteraapia olemus ja tähtsus koerale 

 

Füsioteraapia on ennetus, liikumisravi ja lihaste haiguste ravi. Füsioteraapia hõlmab endast 

manuaalset teraapiat ehk masseerimisvõtteid, tugevusharjutusi ja harjutuste kava. Koerte 

füsioteraapia on loodud Kreeka praktiku Arriani poolt, kes kirjutas sellest kuidas 

masseerimine aitab hobuseid ja koeri, tugevdades lihaseid, muutes karva pehmeks ja 

säravaks ning puhastades nahka (Robertson et al 2013: 7). 

Füsioterapeudid tegelevad peamiselt patsientidega, kellel on liikumishäired, halvatus, 

tervisest tulenevad lihaspinged ning muud liikumist takistavad tervisehäired. Füsioteraapia 

koosneb mitmest erinevast ravivõttest, milleks võib olla terapeudilised harjutused, 

elektriravi, manuaalsed tehnikad ning harjutuste andmine edasi omanikele, et nad tegeleksid 

kodus raviga edasi (Millis et al 2014: 8). 

Kõige vanem teraapia vorm on massaaž ning masseeritakse rohkem neid koeri, kes tegelevad 

agility treeningutega, kuna seal ilmneb koertel palju vigastusi. Koerte keha on täpselt 

samamoodi nagu kõikide elusorganismide keha, see nõuab, et oleks tasakaal, kõik organid 

ja lihased peavad tegema pidevalt koostööd. Näiteks valu lihases võib põhjustada erinevaid 

seedehäireid või neuroloogilisi häireid. Seega on väga oluline õigel ajal koerale ravi saada 

ning teda masseerida ( Robertson et al 2013: 8-9). 
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Masseerimissüsteeme on mitmeid, näiteks rakendatakse triggerpunkti massaaži, kus siis 

katsudes tuvastatakse valus punkt koera kehal ning seejärel pöidlaga libistatakse üle valusa 

piirkonna. Triggerpunkid on valupunktid, mis tekivad peamiselt trauma, diskiprobleemide 

või operatsiooni tõttu. See süsteem aitab valule tähelepanu pöörata ning see omakorda läbi 

valusale piirkonnale surve avaldamist, aitab lõõgastada lihast.(Robinson et al 2015: 33) 

Lisaks on puudutus, mida tehakse ringjate liigutustega mööda lihaseid, seesugune 

massaaživõte, mis ergutab rakke ja paneb lihased õigesti taas tööle. See parandab 

rakutegevust ja paneb keha taas õigesti toimima. Kui seda massaaživõtet õigesti kasutada, 

siis on võimalik koera ravida ka ilma füsioteraapiata (Robinson et al 2015: 2-3). 

Erinevaid massaaži võtteid on palju, kuid viimasena tooks välja ühe väga olulise võtte, 

selleks on reflekside tehnika. Autor Robertson (et al 2013:132) on kirjeldanud, et selle võtte 

käigus mõjutatakse närvi- ja hormonaalsüsteemi. Refleksi tehnika käigus, stimuleeritakse 

närvisüsteemi läbi puudutuse, vajutuse, soojendamise ja venitamise. See aitab leevendada 

valu ja vähendada lihaspingeid. Ning kui teha seda pidevalt ja õigesti, siis peaks seesugune 

tehnika võtma edukalt ära koeralt valud (Robertson et al 2013:132). 

Harjutused aitavad muuta lihaste ja luude struktuuri tugevamaks. Lisaks aitavad harjutused 

koertel astuda ja liikuda õigesti. Koerad on väga targad ning tihtilugu teevad nad raskemaid 

harjutusi valesti, seega peab koera omanik koeraga koos tegema harjutusi ning tegema neid 

fokusseeritult. Harjutus, et koeri treenida on mitmeid, nimelt on lihtsamaid harjutusi nagu 

jalutamine, haistmine, kui ka raskemaid nagu tasakaalukettad, jooksulint ning lõpuks on 

harjutuste osa ka lõdvestamine (Zink et al 2018: 180). 

Näiteks jalutamine rihma otsas aitab kaasa koerte liikumise parandamisele, samuti on sellel 

hea mõju koerte luudele. Lisaks peale operatsiooni aitab see koertel liikumist taastada ning 

haavadel paraneda. Haistmisharjutus on koertele üks kõige loomulikemaid harjutusi, kuid 

sellel on väga palju kasulikke omadusi, esiteks aitab see leevendada pingeid kaelas ja 

õlgades. Lisaks aitab see lõdvestada pikisuunalisi lihaseid, mis jooksevad kaelast sabani 

(Robertson et al 2013: 114-116). 

Tasakaaluketaste abil parandatakse koerte tasakaalu hoidmist. Koer peab astuma kettale 

kahe tagumise jalaga ning suutma hoida tasakaalu. Selline harjutus aitab koertel tugevdada 

lihaseid ning aitab stabiliseerida lihaste tööd. Lisaks on jooksulint, mis on pikem kui 

inimestele mõeldud lint. Koerale rihma kaela ei panda, kuna see takistaks liikumist. Selline 
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harjutus tugevdab koera jalalihaseid ning aitab koertel õppida õiget astumist (Zink et al 

2018: 182-183). 

Venitusharjutused aitavad koerte liikumist parandada ja hoida. Passiivse liigutamise kaudu 

suudetakse hoida koera liikumist õigena ning kui koeral esineb mõni haav, siis sellise 

venitamise abil suudetakse parandada verevarustust koera haavas ning see paraneb 

kiiremini. Lisaks see mõjub ka koerte närvisüsteemile hästi ning läbi selle suudetakse 

mõjutada retseptoreid ajus, mis aitavad vähendada valu aistingut. Venitusharjutusi võivad 

teha ainult need füsioterapeudid, kes on läbinud põhjalikud koolitused, sest valesti venitades 

võib sellest olla koerale rohkem kahju kui kasu (Robertson et al 2013: 118). 

Seega hõlmab füsioteraapia endast harjutuste tegemist, masseerimist kui ka 

venitusharjutuste tegemist. Füsioteraapia aitab hoida koeri tervetena ning aitab ka ravida 

vigastatud lihaseid ja liigeseid ning samuti aitab taastada liikumist. Järelikult on 

koertekeskusesse vajalik luua ka füsioteraapia teenus, et hoida koeri tervetena ning 

füsioteraapia on koertele vajalik sõltumata sellest, kas koertel on juba olemasolevaid 

vigastusi või mitte. Oluline on koerte omanike teadvustamine erinevate harjutuste tegemisel 

ning samuti ka teadvustamine sellest, et kui oluline on koerte füsioteraapia. 
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2. KOERTEKESKUSE RAJAMISE MOTIIVID 

 

2. 1. Uurimistöö metoodika 

 

Töö eesmärk on välja selgitada koertekeskuse loomise motiivid, siis seetõttu valiti 

kvalitatiivne uurimismeetod. Kvalitatiivse uurimismeetodi eesmärgiks on saada terviklikud 

andmestikud, mis omakorda sisaldaks ka detaile (Laherand 2008: 21). Lisaks on 

kvalitatiivsed uurimismeetodid loodud peamiselt intervjueeritavate arusaamade, kogemuste 

ja tõlgenduste mõistmiseks ning lisaks viiakse intervjuud või uuringud läbi 

intervjueeritavatele või uuritavale mugavas ning loomulikus keskkonnas (Laherand 2008: 

24). 

Empiiriliste andmete kogumine ja andmete analüüs koosnes järgmistest etappidest (joonis 

1): 

Joonis 1. Empiirilise osa andmete kogumise ja analüüsimise etapid. 

Kõigepealt koostas autor intervjuukava, luues teemakohased küsimused intervjueeritavatele 

(Lisa 1). Seejärel kategoriseeris autor küsimused vastavate kategooriate alla. Pärast 

küsimuste koostamist viis autor läbi intervjuud seejärel transkribeeris autor need ühtseks 

tekstiks. Pärast teksti koostamist hakkas analüüsis autor andmeid ning selgitas välja koodid 

teksti alusel ning grupeeris kategooriatesse. Pärast seda tegi autor teksti põhjal kokkuvõtteid 

ning järeldusi.  

Käesoleva bakalaureusetöö raames viidi läbi struktureeritud intervjuu kuue inimesega, kes 

omavad hetkel koeri ning kellest pooled on käinud Valga koerte koolis ning pooled mitte. 

Intervjuukava 
koostamine

Intervjuude 
läbiviimine

Intervjuude 
transkribeerimine 

tekstiks
Andmete analüüs

Järelduste ja 
kokkuvõtete 

tegemine
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Intervjuud viidi läbi personaalselt ning personaalse intervjuu kasuks langetas autor otsuse, 

kuna autor Bernardi (2011: 206-207) arvates saab sellise intervjuu vormi puhul võtta 

kasutusse visuaalseid abivahendeid ning ka sellise intervjuu vormi järgi saab vajadusel 

täpsustada intervjueeritavate vastuseid ja intervjueeritavad saavad samuti täpsustada 

küsimusi. Intervjueeritavate arvuks jäi kuus inimest, kuna intervjuu sisu hakkas korduma. 

Intervjuu koosnes avatud küsimustest, seetõttu said vastajad vabalt rääkida. Intervjueerijaks 

oli bakalaureusetöö koostaja ning intervjuu viidi läbi märtsis 2019 aastal. 

Intervjuu küsimuste aluseks oli antud töö eesmärk. Intervjuu küsimused on esitatud lisas 1. 

Intervjuu põhiküsimustele lisandusid juurde ka mõned täpsustavad küsimused, et saada 

intervjueeritavatelt kätte vajalik informatsioon. Seega kasutati poolstruktureeritud 

intervjuud. Intervjueeritavatele anti küsimused kätte, et neil oleks lihtsam vastata ning 

küsimused oleksid silme ees. 

Intervjuude pikkuseks oli keskmiselt 15 minutit ning intervjuud viidi läbi personaalselt. 

Asukoha valis intervjueeritav ise, peamiselt viidi intervjuud läbi kohvikus, kuid ka mõned 

üksikud intervjuud viidi läbi intervjueeritava kodus. 

Kõik vestlused algasid bakalaureusetöö teema tutvustusega ning koertekeskuse idee 

tutvustusega. Seejärel alustati intervjueerimist sissejuhatavate küsimustega liikudes järjest 

spetsiifilisemate küsimuste juurde. Intervjuud salvestati mobiiltelefoni ning vastused  said 

transkribeeritud tekstifailiks programmi MS Word. 

Valim koostati mugavusvalimina, sest mugavusvalim kui selline on autori Õunapuu 

(2014:142) arusaamade järgi mugav intervjueeritavale ning seesuguse valimi 

moodustamisel võetakse aluseks kergesti leitavad ja koostööks igati valmis uuritavad. 

Valimi moodustamiseks sai ühelt poolt valitud isikud, kellel on varasemad kogemused 

koertega, kuid ei ole kogemust koerte kooliga ning teiselt poolt need, kellel on kogemused 

koerte kooliga. Samuti valiti intervjueeritavad Valga vallast. Neli intervjueeritavat elavad 

alaliselt Valga linnas ning 2 Karula vallas. Selleks, et tagada vastajate anonüümsus on 

vastajad tekstis märgitud järgmiselt: Vastaja 1, Vastaja 2, Vastaja 3, Vastaja 4, Vastaja 5 ja 

Vastaja 6. Transkriptsioonid on töös esitatud kursiivis ning teksti lühendamiseks ja 

konkreetsuse tagamiseks on kasutatud märget /../ 
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Tabel 1. Intervjueeritavate iseloomustus 

Intervjueeritavate 

nimi  

Intervjueeritavate 

vanus  

Omab 

koera  Tõug 

Kogemus 

Valga 

koerte 

kooliga 

Vastaja 1 27 JAH Beagle JAH 

Vastaja 2 30 JAH Tiibeti mastif, Kaukaasia lambakoer EI 

Vastaja 3 46 JAH Segavereline EI 

Vastaja 4 23 JAH Segavereline JAH 

Vastaja 5 38 JAH Kuldne retriiver JAH 

Vastaja 6 26 JAH Beagle EI 

 

Tabelist selgub, et intervjueeritavate vanused on üsna erinevad ning kõikidel vastanutel on 

hetkel koer. Samuti näeme tabeli põhjal, et kahel vastajal on segavereline koer ning 

ülejäänutel on tõukoer. Lisaks jagunevad kogemused Valga koerte kooliga pooleks, seega 

kolmel vastajal on kogemus olemas ja kolmel vastajal mitte. Kõige noorem vastaja on 23 

aastane ning kõige vanem vastanutest on 46. Seega vastanute vanusegrupp on 20-50 aastased 

ning peaks hõlmama laia vanusegruppi. 

Transkriptsioonide sisu analüüsimiseks kasutati induktiivset meetodit. Esmalt leiti tekstist 

koodid sarnaste tunnuste alusel ning seejärel kategoriseeriti koodide alusel tekst. Tekkinud 

koodid ning kategooriad on nähtavad Tabelist 2. Järgnevas peatükis analüüsitakse tekkinud 

kategooriaid. 
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Tabel 2. Uurimistöö koodisüsteem 

Kategooria Koodid 

1. Kirjeldused parimast koerte koolist Tasemel treener 

 

Info liikuvus 

Agility raja olemasolu 

2. Kogemused Valga koerte kooliga Välitingimused 

 

Kehv asukoht 

Kogemused puuduvad 

3. Koerte keskuse vajadus Ohutu asukoht 

  Sisetingimustes treenimine 

4.Teadmised füsioteraapiast Liikumisharjutused 

  Füsioteraapia on massaaž 

5. Koerte kooli eesmärk Omaniku ja koera vahelise suhtluse loomine 

  

Koertele käitumise õpetamine 

Sotsialiseerumine 

6. Teadmised Agilityst Agility on trenn 

  Takistusrajad 

7. Ootused keskusele Koduleht 

  

Seminarid 

Sisetingimused keskuses 

Füsioteraapia teenus 

Grooming 

Kliinik 

 

 

2.3. Intervjuude tulemused ning analüüs 

 

Kõigepealt pani autor paika intervjuu analüüsi koodid ning seejärel kategoriseeris teksti 

(tabel 2). Selles peatükis tuuakse välja intervjuude tulemused ja järeldused. 

Kirjeldused parimast koerte koolist  

Arusaamad parimast koerte koolist on varieeruvad ning igaühe kujutluspilt on väga lai, 

mistõttu jagunevad vastajate arusaamad ja nägemused erinevatesse gruppidesse. 

Vastajate arvates, peaks parimas koerte koolis olema tasemel treener.  

Aga parim on siiski see, mida on tunnustatud, mille treenerid on professionaalid.  (Vastaja 

6) 

Koerte koolis peab kindlasti olema väga kogenud ja suurte praktiliste teadmistega ja 

teoreetiliste teadmistega ka koolitaja, õpetaja nii öelda eeh, õpetajale peavad koerad 
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meeldima, tal peab meeldima nendega tegeleda, et üldse tekiks mingisugune usaldus ja 

mingisugune side. (Vastaja 1) 

Mhm, no parim koerte kool, peaks olema täis teenus paketiga, et e seal võiks olla väga 

teadikud treenerid, kes arendavad nii koera omanikku, kes ee oskavad ee ka keerulisemad 

koerad ee nii öelda ära treenida kuulekaks. (Vastaja 5) 

Vastajad pidasid oluliseks ka seda, et info kättesaadavus keskuses toimuva kohta oleks hea. 

Mm, selline keskus peaks ka kindlasti olema nii öelda kõigile kättesaadav, hästi in või  infot 

oleks selle koha kohta, et kuna mingisugused trennid tulevad või toimuvad, kuna see avatud 

on. (Vastaja 1) 

Samuti arvasid mõned vastajad, et parimas koerte koolis on olemas ka agility võimalused. 

Eem, kindlasti võiks seal olla kõigile koertele mingisugune, kuidas öelda oma võimalus 

trenni teha, näiteks jahikoertele ee, näiteks tehisuru kasutamise võimalus või ja siis agility 

rada kindlasti, suur agility rada. (Vastaja 1) 

 Mhm ma arvan, et seal võiks olla igasuguseid neid takistusradasid, mm tegelikult 

takistusrajad võibolla ei ole nii olulised aga seal võiks olla igasuguseid mingeid hüpped või 

mingid tunnelid või igast erinevaid asju millega koera mõtet ka nagu huvitavana hoida.            

(Vastaja 4) 

Vastustest selgub, et parim koerte kool on selline, kus on ikkagi olemas kättesaadav ja 

teadlik treener, kes on oma valdkonna parim. Lisaks on parim koerte kool seesugune, kus 

informatsioon on alati kättesaadav ja info on õigeaegselt olemas. Samuti peeti üheks parima 

koerte kooli aspektiks seda, kust ei puudu ka agility treeningu võimalus. 

Kogemused Valga koerte kooliga 

Vastajad jagunesid pooleks, pooled on käinud Valga koerte koolis ja pooled pole käinud. 

Mm hetkel puuduvad kogemused, sellepärast, et mind ei võetud sinna vastu. Aga tiibetlane 

ei oska ja tiibetlasega ma tahtsin minna sinna ja siis mulle öeldi sealt , et ta vajab 

mingisugust ise või või mingit et ää, noh eri nagu, üksinda peab tegelema temaga umbes ja 

et nii ei saa koos teistega minna sinna ja ühesõnaga. (Vastaja 2) 
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Ee, tegelikult Valga koerte kooliga otseselt kogemust mul ei olegi, sellepärast, et ä ma käin 

Tartusse praegu. (Vastaja 6) 

Mm, minul Valga selle koerte kooliga mul nagu kogemused puuduvad. (Vastaja 3) 

Välitingimuste problemaatikat tõid välja need kellel  

Ee see ka, et kui mina käisin mõlemal korral, siis oli ilm kehv, et e kuna ta välitingimustes 

ja vihma sadas ja oli selline sopane, et siis noh ise olid sopane ja koer oli sopane, mis 

muidugi on tore aga  pidevalt selline asi on, siis paneb mõtlema. (Vastaja 1) 

Ee Valga koerte koolis me saime käia eelmisel aastal, ee ja ja siis kui ilmad läksid 

kehvaks, siis me nagu edasi enam ei saanud käia, sellepärast, et ee need olid 

välitingimused ja kui vihma sadas, oli lörtsine ja siis meil ei olnud võimalik seal käiagi. Et 

meil jäi nüüd vahe sisse selle ilmastiku tõttu ja  tänaseks me ei olegi uut aega kokku 

leppinud, et ä selles suhtes kui tuleb vahe sisse, siis pärast uuesti reele saada on jällegi 

keeruline.  (Vastaja 5) 

/../ aga välitingimustes talvel no ma ei kujuta ettegi, et ma oma koera seal treeniksin või et 

ma sealt üldse mingit tulemust tahaksin saada.(Vastaja 6) 

Lisaks toodi välja kehv asukoht Valga koerte kooli puhul. 

Oma eelmise koeraga terrieriga, käisin, käisin seal paar korda, et aga, et eelmise koeraga 

käisin, et  muret tekitas natuke see asukoht, et e ta on sellise autotee ääres sisuliselt, et e, on 

küll aedik ümber aga kui koer sealt välja saab ja jookseb autotee peale, et e mm, see võib 

selline murettekitav koht. (Vastaja 1) 

/../ et ä see koht ka kus see nagu on, see on täitsa autotee ääres ja seal on ä siukene võrkkaed 

lihtsalt, mitte midagi seal ei ole, et ä minu meelest see ei ole nagu selline koht, kus ma oma 

koera koolitada tahaks. (Vastaja 6) 

Eelpool selgunud vastustest tuleb välja, et nendel, kellel on kogemus olemas Valga koerte 

kooliga, näevad probleemi selles, et treeningud toimuvad välitingimustes, mis teeb 

treeningud ebamugavaks. Samuti on ilmastiku tõttu jäänud vastajal ka koera koolitamine 

pooleli ning seetõttu on raske tagasi rajale saada koos koeraga. Lisaks toodi välja ka asukoha 

problemaatika, kahe vastaja arvates, on Valga koerte kooli asukoht ebaturvaline, kuna asub 

autotee ääres ning vastajatel on hirm, et koer võib joosta autoteele.  

Koerte keskuse vajadus 
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Vastustest selgus, et kõik peale ühe vastanu pidasid oluliseks seda, et on vaja sisetingimustes 

koeri treenida. 

Sellepärast, et ka kehvadel ilmaoludel oleks võimalik ikkagi  koeri treenida, et ä tegelikult 

kui oleks ee see võimalus olnud ka minul, et siis oleks minu koer praeguseks palju enam 

arendatud.(Vastaja 5) 

Valgas kindlasti võiks olla, selline sisehalli moodi asi, kus saaks sisetingimustes ee, koeraga 

kasvõi aega veeta või trenni teha, et ä jah. (Vastaja 1) 

No kindlasti sellepärast, et nagu ma ennem mainisin, auto teeääres ja välitingimustes 

kevadel ja sügisel, et ä, et oleks seda, et oleks võimalik kuivas kohas ja turvalises kohas 

koeraga trenni teha. (Vastaja 1) 

Kindlasti siis ongi, et sisetingimused, et ma ei peaks kuskil ütleme, seal talvisel, tuisusel 

ilmal väljas seisma taga koeraga näiteks, et ää ja noh võimalus ka näiteks siis nii öelda neid 

trikke ja asju ka  sisetingimustes õppida, et oleksid sellised variandid olemas, sisetingimustes 

mitte kuskil väljas.(Vastaja 2) 

Noo esiteks ikka sellepärast, et ä meil ju praegu ei ole üldse sisetingimustes koerte sellist 

treeningvõimalust, et ä aastaringi väljas, noh tore, et midagigi on aga eks ikka  selle ilma  

pärast on vaja ja lisaks sellele, et ä see võiks olla mingi innovatiivsem hoone siis. (Vastaja 

6) 

Seal on nagu paremad võimalused, et kui näiteks oleneb ilmast ja, et ee saab  igal ajal trenni 

teha või noh kooli teha seal, et kui ilm on ikkagi paha siis sa ei lähe ju vihmaga ja külmaga 

ja. (Vastaja 3) 

Ühe vastanu jaoks oli keskust vaja just seetõttu, et oleks koera ohutu treenida. 

/../ et oleks võimalik kuivas kohas ja turvalises kohas koeraga trenni teha. (Vastaja 1) 

Vastajate arvates on peamiselt vaja Valga linna koerte treenimise keskust, kuna hetkel 

puudub võimalus treenida koeri sisetingimustes ning lisaks ka oleks vaja koerte keskust 

seetõttu, et oleks võimalik treenida koeri turvalises kohas. 

Teadmised füsioteraapiast 
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Inimeste arusaam füsioteraapiast oli üsna sarnane, peamiselt peeti füsioteraapiat massaažiks. 

Mm, koerte füsioteraapia peaks olema selline asi nagu inimestelgi on, et, et  kui mingid 

lihased on nõrgad või vigastada saanud, et siis füsioteraapiaga, masseerimisega ja 

liikumisharjutustega tehakse asi jälle paremaks. (Vastaja 1) 

No koerte füsioteraapia, peaks olema nagu ä ongi ka inimestel, et ä, et treenitakse neid, 

masseeritakse. (Vastaja 6) 

Ma olen sellest natuke kuulnud, et see on nagu koerte võimlemine, massaažvõimlemine. 

(Vastaja 3) 

Koerte füsioteraapiast tean nii palju, et ä seal saaks ee saab teha nagu massaaži koerale. 

(Vastaja 4) 

Lisaks arvati, et füsioteraapia hõlmab endast harjutuste tegemist. 

Et  kui mingid lihased on nõrgad või vigastada saanud, et siis füsioteraapiaga, 

masseerimisega ja liikumisharjutustega tehakse asi jälle paremaks ja üldiselt tugevdatakse 

lihaseid nii öelda. (Vastaja 1) 

Et ä pärast siis koos omanikuga on võimalik neid harjutusi siis ä iseseisvalt järgi teha. 

(Vastaja 6) 

/../ käppade puhul näiteks mingeid neid harjutusi. (Vastaja 2) 

/../ millega siis tugevdada tema lihaseid, teha erinevaid harjutusi, et ee parandada tema 

liikumist ja tema kõnnakut ja. (Vastaja 4) 

/../ koertega võimeldakse, tehakse erinevaid harjutusi, venitatakse. (Vastaja 5) 

Vastustest selgus, et enamik vastanuid peab koertele mõeldud füsioteraapiat massaažiks. 

Arvati ka, et füsioteraapia on mõeldud peamiselt koertele, kes on vigastada saanud, et 

parandada nende liikuvust. Lisaks arvati, et füsioteraapia on ka erinevate harjutuste 

tegemine, et parandada kõnnakut ja liikumist. 

Koerte kooli vajadus koera omanikule ja koerale 

Koerte kooli eesmärkidest, arvasid vastajad mitmeti, kõige rohkem esines vastuseid, et 

koerte kooli on vaja, et koertele käitumist õpetada. 
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No, eks ikka on vaja, selles mõttes, et ä, koera käitumise jaoks. (Vastaja 2) 

Noo koerte kooli, no on ikka vaja, sest et ä, et ä on vaja et koerad oleksid siis treenitud, 

käituksid hästi. (Vastaja 6) 

Mm koertekooli nagu inimeselegi, et, et  koer õpiks kuulekust erinevaid käsklusi. (Vastaja 1) 

/../ ja siis saab igasuguseid igast õpetussõnu, kuidas koera õpetada, kuidas teda võibolla 

karistada kui ta pahandust teeb ja. (Vastaja 4) 

Ma arvan, et kõigepealt, et oleks vaja, et koerad sotsialiseeruksid, kuulekust õpiksid. 

(Vastaja 3) 

Lisaks arvati, et koerte kooli eesmärk on ka see, et koerad sotsialiseeruksid. 

/../ ja koera suhtlemine teiste koertega. (Vastaja 2) 

Ja koerte kool on ka oluline sellepärast, et ä koolis saaksid koerad, õpiksid teisi koeri 

mingil määral tundma, sotsialiseeruksid nii öelda. (Vastaja 1) 

Ma arvan, et kõigepealt, et oleks vaja, et koerad sotsialiseeruksid. (Vastaja 3) 

Leiti ka, et koerte kool on vajalik omaniku ja koera vahelise suhtluse parandamiseks ja 

loomiseks, et tekiks mõistmine ja arusaam. 

/../ ja koera suhtlemine teiste koertega ja just iseendaga suhtlemine ja sellised asjad kõik 

sinna juurde, mis vaja on just. (Vastaja 2) 

/../ on see koerte kool kui selline suunatud ikkagi rohkem ä koeraomanikule, et ta mõistaks 

oma koera. (Vastaja 6) 

/../ ja parandaks nii omaniku kui koera vahelist sidet, et nad mõistaksid üksteist paremini ja 

saaksid paremini läbi. (Vastaja 1) 

Koerte kooli on vaja selleks, et inimene saaks õppida tundma oma koera ja mille läbi ta saab 

siis oma koera õpetada ja ta saab selle suhtluse koeraga hästi mm lähedaseks muuta, et tal 

on tõesti ikka korralik suhe nii inimese kui koera vahel. (Vastaja 4) 

 

Vastajad arvasid, et koerte kooli on peamiselt vaja just seetõttu, et õpetada koertele 

käitumist, et koerad oleksid kuulekad. Lisaks arvati, et oluline on see, et koerad omavahel 
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sotsialiseeruksid, et õpiksid teisi koeri tundma ning arendaks suhtlust teise koeraga. 

Kolmandaks põhjuseks, miks koerte kooli on vaja, oli see, et parandada ja arendada koera 

omaniku ja koera vahelist suhet. Et omanik mõistaks oma koera ja koer mõistaks omanikku. 

Selleks, et parandada sidet omaniku ja koera vahel ning seetõttu suudab ka koera omanik 

oma koera treenida. 

Teadmised agilityst 

Arvamused ja arusaamad, mis on agility jagunesid kaheks. Vastajad arvasid, et agility on 

trenn. 

Agility treeningud on üha populaarsust koguvad trennid. (Vastaja 1) 

Ee, samamoodi ei tea väga palju, ma tean, et see on ekstra treening. (Vastaja 5) 

See on nagu koerad, kes oma treeningut teevad, trenn jah nagu treeningud. (Vastaja 3) 

/../ see on, see on tegelikult väga suur trenn, see on trenn nii koera omanikule kui ka kui ka 

siis koerale endale. (Vastaja 6) 

Ee ausalt öeldes väga palju ei tea aga olen natuke uurinud, et tegu on võistlusspordiga ja 

kus saab siis arendada suhtlust inimese ja koera vahel. (Vastaja 4) 

 

Lisaks arvasid vastajad, et agility tähendab takistusradade läbimist. 

/../ koer ja e  koera omanik peavad väga hästi koostöötööd tegema, et läbida erinevad 

keerulised takistused ee rajal. (Vastaja 1) 

No Agility, on ee ilmselt ikka võistlussport eksju, et ä et see on erinevate takistusradade 

läbimine siis ä aga see eeldab siis super koostööd koera omanikuga. (Vastaja 6) 

/../ ja siis seal ä agility spordis on takistusrajad siis nii koer kui ka inimene juhendades siis 

läbivad. (Vastaja 4) 

Agility treeningust saadi peamiselt ühtemoodi aru. Vastajad leidsid, et agility on tõsine 

treening koerale kui ka koera omanikule. Leiti, et agility treening on ka erinevate 

takistusradade läbimine, mis eeldab head koostööd koera ja omaniku vahel. Seega vastajad 

on saanud aru ühtmoodi, mis on agility ja mis on sellise treeningu eesmärgiks. 
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Ootused keskusele 

Mõned vastajad ootavad, et rajataval keskusel oleks oma koduleht, kustkohast saaks kergesti 

informatsiooni hankida. 

Äkki, kui mingisugune kalender on koduleheküljel, kus siis on võimalik näha koolituse 

toimumise aega jaa, jaa siis  sealt kalendrist saab ennast registreerida ka. (Vastaja 1) 

Oleks võibolla mingisugune huvitav ä koduleht, mingid teistsugused lahendused. (Vastaja 

6) 

Lisaks oodatakse seminare, et koera omanikud saaksid ka ennast harida. 

/../ et ää seal võiks olla ka teooria klass. (Vastaja 5) 

/../ võibolla ka mingisuguseid ä teoreetilisi koolitusi just nagu, et koolitada aga mitte ainult 

koera eksju vaid ka omanikku, et oleksid ka mingisugused sellised loengu moodi mõned 

üritused, seminarid, et me saaksime nagu informatsiooni, et saaks kõikidele, ka nendele 

kellel ei ole veel koera, et nad saaksid siis nagu  aimu mis see koerte kool on ja. (Vastaja 6) 

Vastajad ootavad ka füsioteraapia teenust keskusest saada. 

/../ siis seal võiks olla tõesti see füsioteraapia, kui mul läheks seda vaja, et oleks hea lihtne, 

lähedal käia, et muidu peaks selliste toimingute auks või tähendab toimingute heaks peaks 

siis Tartusse sõitma. (Vastaja 4) 

/../ sisetreeningu võimalused, võibolla füsioteraapia veel seal juures, midagi taolist.  

(Vastaja 5) 

Lisaks oodatakse ka groomingu teenust keskusesse. 

No ma loodaksin, et seal oleks ää, nii kliiniku osa kui ka groomingu osa. (Vastaja 4) 

Meil ei ole üldse Valgas näiteks olemas nii öelda groomingu võimalust, mis võiks olla juures, 

peale selle, et nagu sa saaksid teha seal, et koer, koer on see õppimise variant onju kõik 

asjad aga samas võikski seal olla kõik muu ka juures. (Vastaja 2) 

Lisaks soovis ka üks vastaja, et koerte keskuses oleks ka kliiniku osa. 

No ma loodaksin, et seal oleks ää, nii kliiniku osa. (Vastaja 4) 
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Ootused keskusele olid üsna erinevad, kuid samas pakuti välja ka uusi ideid, mida keskus 

võiks sisaldada. Näiteks pakuti välja, et keskuses võiks olla ikkagi groomingu võimalus, et 

kodulehekülje võimalust, et saaks informatsiooni ühest kohast kiiresti kätte. Lisaks soovivad 

kaks vastajad, et keskuses oleks võimalus erinevateks seminarideks, et koolitada ka 

iseennast ja saada teoreetilisi teadmisi juurde. Kaks vastajad soovivad ka füsioteraapia 

võimalust, et vajaduse korral käia koeraga massaažis ning lisaks soovis üks vastaja ka 

kliinikut keskusesse, et saaks kõik teenused ühest kohast mugavalt kätte. 

 

 

2.2. Järeldused ja ettepanekud loodavale koertekeskusele 

 

Antud intervjuud andsid põhjaliku ülevaate sellest, et mis probleemid on hetkel aktuaalsed 

seoses koerte treenimisega ning millised on ootused seoses planeeritava koerte keskusega. 

Intervjuudest tuli välja, et parimas koerte koolis peab olema vägagi teadlik ja 

professionaalne treener, kes oleks kättesaadav ning kelle käest saab nõu küsida. Järelikult 

tuleks loodavas koertekeskuses enam tähelepanu pöörata professionaalse ja teadliku treeneri 

leidmisele. 

Lisaks selgus, et enamus vastajatel olid negatiivsed kogemused Valga koerte kooliga, kuid 

negatiivseid kogemusi põhjustas seejuures just kehv ilmastikuolu ning enamus vastanute 

jaoks on jäänud see takistuseks, et üldse koerte koolis hakata käima või on jäänud koerte 

kool pooleli selle tõttu. Lisaks on toodud välja ka Valga koerte kooli kehv asukoht, mis on 

otse autotee ääres ning ka see on üheks põhjuseks, miks ei soovitud koerte koolis käia. Seega 

peaks olema loodav koertekeskus sisetingimuste võimalusega, kus saab iga ilmaga koeri 

treenida ning samuti peaks keskuse asukoht olema võimalikult turvalises kohas ehk kaugel 

autoteest ning peaks olema piiratud aiaga, et koer ei saaks keskuse eest kaugele joosta.  

Intervjuude tulemusena tuli välja ka see, et miks ja kas on vaja üldse koerte keskust. Kõikide 

vastajate arvates on vaja koerte keskust ja just seetõttu, et oleks võimalik koeri 

sisetingimustes treenida ning et koht oleks turvaline.  Seega peab olema rajatav koerte 

keskus turvaline nii omanikule kui ka koerale ehk asuma turvalises rajoonis ja võimaldama 

treenida igal aastaajal. 
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Samuti sai ka uuritud inimeste üldist teadlikkust koerte koolitamisest ning vastused 

jagunesid kolmeks, esiteks arvati, et koerte kooli on vaja selleks, et koerad õpiksid käituma 

ning kuuletuksid omanikule. Teiseks arvati, et koerad õpivad lisaks kuulekusele ka suhtlema 

teiste koertega ning kolmandaks arvati, et koerte kooli on vaja kuna seeläbi õpivad nii koer 

kui ka koera omanik omavahel suhtlema ja suudavad teineteist mõista. Järelikult peaks 

rajatavas koerte keskuses olema erinevad trennid. Esiteks trennid, kus õpetatakse üldist 

koerte käitumist, teiseks trennid kus koerad omavahel sotsialiseeruvad ning kolmandaks 

omaniku ja koera vahelise suhtluse ja mõistmise loomise treeningud.  

Intervjueeritavatelt sai lisaks uuritud ka nende teadlikkust agility treeningutest ja 

füsioteraapiast. Vastused olid üsna sarnased ning tuli välja, et inimesed teavad kahe erineva 

teenuse tausta. Peamiselt liigitati agility treeninguks ja takistusradade läbimise trenniks, kus 

peab olema hea koostöö omaniku ja ka koera vahel. Füsioteraapiat peeti massaažiks ja 

harjutuse tegemiseks. Seega on inimestel arusaamad olemas erinevatest teenustest ning 

rajatavas koertekeskuses peaks olema olemas nii agility kui ka füsioteraapia võimalused. 

Uuriti ka inimeste ootusi seoses rajatava keskusega ning ootused jagunesid mitmeks. Esiteks 

oodatakse, et keskusel oleks oma koduleht, kust saaks informatsiooni kergesti kätte. Teiseks 

oodatakse, et keskus pakuks erinevaid seminare, et harida koera omanikke lisaks koerte 

treenimisele. Ning kolmandaks sooviti erinevaid teenuseid, peamiselt oodatakse keskusest 

füsioteraapia teenust, agility treeninguid, groomingu võimalust kui ka kliiniku osa. Järelikult 

peaks rajatavas koerte keskuses olema koduleht, et saada kätte vajalik informatsioon 

keskuses toimuva kohta ning lisaks peaks keskus pakkuma lisateenusena erinevaid koolitusi 

koera omanikele, et nad saaksid ka teoreetilist tausta teada koerte koolitamise kohta ja samuti 

peaks keskus pakkuma nelja erinevat teenust nagu agility treeningud, grooming, 

füsioteraapia ja kliinik, et vajadusel saaks koeraga arsti juurde minna. Seega oodatakse 

keskusest kõikide teenuste kättesaamise võimalust ühest asutusest. 

Antud intervjuu andis autorile ülevaate sellest, mida peamiselt soovivad tõenäolised keskuse 

külastajad keskuses näha ning samuti andis intervjuu uuritavatega selge suuna sellele, et 

antud keskust on tõepoolest Valgamaale vaja. Ning vastuste põhjal on autoril kergem 

koostada äriplaan ning teha projekt. 
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KOKKUVÕTE 

 

Tarbijate eelistused on erinevad ning seetõttu on alustaval ettevõttel vaja teada, mida 

inimesed soovivad ning vajavad. Samuti peab ettevõtja tundma oma valdkonna riske, et 

suuta ettevõtlusega edukalt tegeleda. Kuna ettevõtlusega seotud riske on mitu, siis  ettevõtja 

peab olema kursis nende kõikidega. Ettevõtlusega seotud riskid on juhtimisrisk, tururisk, 

krediidirisk, inflatsioonirisk, kinnisvara risk, personalirisk, kuritegevusrisk, poliitiline, 

keskkonnarisk, tööõnnetuserisk.  

Samuti on eduka ettevõtte puhul oluline, et tarbijad tunneksid teenuste tausta ning teaksid 

erinevate teenuste eeliseid. Planeeritavas koertekeskuses on eesmärgiks pakkuda tarbijatele 

koerte koolitamise, groomingu, agility treeningu, füsioteraapia ja harivate seminaride näol 

erinevaid teenuseid. Seega oli käesoleva töö eesmärk selgitada välja Valga vallas elevate 

elanike ootused ja vajadused koertekeskuse rajamise näol ning selgitada välja uue 

koertekeskuse rajamise motiivid.. 

Töö teoreetilises osas leiti ettevõtluse erinevaid riske ning mõtestati lahti erinevate 

ettevõtlusvormide erisusi. Ettevõtlusvormide valik sõltub peamiselt tegevusvaldkonnast, 

kuid äritegevuseks vajalikke ettevõtlusvorme on kokku kuus: FIE, aktsiaselts, osaühing, 

tulundusühistu, täisühing ja usaldusühing. Lisaks leiti töö teoreetilises osas sihtturunduse 

eesmärki ning selgus, et sihtturundus on üks turunduse vorme, kus leitakse kindel 

tarbijaskond ning hakatakse nende suunama vastavat turundustegevust. Samuti leiti töö 

teoreetilises osas tarbijate ostukäitumist mõjutav tegur, milleks on reklaam. Samuti selgitati 

töö teoreetilises osas koerte koolitamise tähendust ning peamiselt tähendab koerte 

koolitamine omanike ja koerte vahelise suhtluse parandamist ning õpetatakse omanikele 

koerte mõistmist.  

Lisaks selgitati ka töö teoreetilises osas seda, et mis on agility treening ning leiti, et agility 

treening on takistusradade läbimise eesmärgil loodud võistlussport, kus koer peab koera 

omanikuga tegema tihedat koostööd, et läbida erinevad takistused. Samuti toodi töös välja 

groomingu olulisus koerale, milleks oli peamiselt see, et koerte karv ning nahk püsiks 

tervena. Lõpuks kirjeldati ka füsioteraapia vajalikkust koerale ning peamiselt on 
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füsioteraapia vajalik koerale kuna seeläbi on võimalik parandada koerte liikumisprobleeme 

ning pakkuda koertele üldist lõõgastust ja venitust. 

Uuringu tulemusena selgus asjaolu, et Valga linna on tõepoolest vaja koerte keskust, kuna 

hetkel puudub koerte treenimiseks sisetingimustes hoone ning samuti ei meeldinud ka 

osadele vastajatele praeguse koerte kooli asukoht, mis pole vastajate jaoks turvaline. Lisaks 

selgus, et inimeste teadlikkus koerte füsioteraapiast, koolitamisest ning agilityst on üsna 

head ning peamiselt vastati, et füsioteraapia on koerte masseerimine ning harjutuste 

tegemine koerte seisundi parandamiseks. Lisaks vastati, et agility on trenn nii koerale kui ka 

koeraomanikule, kus koer peab erinevaid takistusradasid läbima. Koerte koolitamist oli 

vastajate arvates vaja, kuna koera omanik peaks õppima koera tundma, et õpetada koera 

kuulekaks ning samuti leiti, et koerte kool on vajalik koertele omavaheliseks suhtluseks. 

Samuti selgusid ka intervjuude tulemusena inimeste ootused rajatavale keskusele. Peamiselt 

oodatakse erinevate teenuste olemasolu nagu näiteks grooming ja füsioteraapia, samuti ka 

agility rada. Mõned vastajad ootavad ka kodulehekülje olemasolu, kus on kogu 

informatsioon kergesti kättesaadav. Lisaks selgus ka intervjueerijale üllatusena, et üks 

vastaja soovib ka kliiniku olemasolu.  

Tööst saadud tulemust, saab kasutada ettevõtte loomisel. Intervjuud sihtgrupiga andsid selge 

ülevaate, mida tarbijaskond soovib näha keskuses ning samuti aitab ettevõtte loomisel 

kergemini läbi mõelda äriplaan. Samuti andis töö ka selge arusaama sellest, et Valga linna 

on koerte keskust tõepoolest vaja ning ka intervjueeritavatel tekkis suurem huvi keskuse 

vastu.  
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Lisa 1. Intervjuu küsimused ja kava 

 

Sissejuhatavad küsimused 

1. Uuritava inimese seos koertega 

    Kui vana te  olete?  

    Kui palju koeri on Teil varasemalt olnud on?  

    Kas Teil on hetkel koer?  

    Mis tõugu koer Teil on ? 

2. Uuritava inimese teadlikkus koertele pakutavatest võimalustest 

    Mida Te teate koerte füsioteraapiast? 

    Mida Te teate aqility treenigutest?       

3. Uuritava inimese kogemus koerte kooliga 

    Miks on Teie arvates vaja koerte kooli?  

    Kirjeldage parimat koerte kooli. 

    Kirjeldage oma kogemusi Valga koerte kooliga. 

4. Uuritava inimese ootused rajatavale koerte keskusele.  

    Miks on Teie arvates vaja Valga linna sisetingimustes koerte keskust?  

    Millised ootused on Teil seoses rajatava koerte keskusega? 

5. Uuritava inimese suhtumine hindadesse 

    Mida peaks teie arvates sisaldama koerte keskuse hind? 

    Kui palju oleksite nõus maksma koerte keskuses pakutava 3 erineva teenuse eest? 

Lõpetavad küsimused: 
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   Mida sooviksite veel lisada antud teemaga seoses? 

Lisa 2.  Agility võistlus  

 

 

Allikas: (Koertekool Lemmik agility) 
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