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Question 1*
Millises rollis näed tõuühingut ideaalis peamiselt?
a) Abistav ja hariv sisu (suunatud peamiselt kutsikaomanikele)

2

b) Aretuse ja tõu arengu organisaator või koordineerija ülesanne

16

c) Rekreatiivne ürituste korraldaja ülesanne

2

d) Sümboolse kohatäitja ülesannetes

10%
80%
10%

0 0%

Question 2*
Kas tunned, et tõuühing on oma eesmärki täitnud ja olemasolu õigustanud?
a) Pigem mitte- tunnen et maksan asjata

7

b) Jah olen saanud palju juurde ja paljuski targemaks tänu tõuühingule

8

c) Näen et tõuühingu olemasolu on vajalik kuid pigem uute huskyomanike jaoks

5

35%
40%
25%

Question 3*
Kas tahaksid, et tulevikus korraldaks tõuühing rohkem koolitusi, seminare ja muid üritusi? (Lubatud mitu võimalikku vastusevarianti)
a) Mulle meeldib pigem omaette koeranduse hobi harrastada

2

b) Ühiseid üritusi võiks olla rohkem

9

c) Koolitusi seminare ootaksin rohkem

13

d) Seni on olnud kõike piisavalt

7

6%
29%
42%
23%

Question 4*
Kuidas hindad liikmete kaasatust TÜ tegevusse?
a) Tunnen ennast kõrvale jäetuna

1

b) Liikmed saavad soovi korral alati aktiivsust üles näidata ja ühingu tegevusse panustada

16

c) Tõuühingu tegevuse korraldamine ja liikmetele liikmelisuse tasuvuse tagamine on pigem juhatuse roll

3

5%
80%
15%

Question 5*
Kui korraldada koolitusi, siis millise sisuga koolitused Sulle kõige enam huvi pakuksid?
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b) Rakendisporti teemalised

8

c) Näitusekesksed

2

40%
10%

Question 6*
Tõuspetsiifilisel teemal koolitusel osaleksin…
a) Kindlasti

9

b) Pigem mitte

2

c) Kaaluksin seda varianti

9

45%
10%
45%

Question 7*
Rakendispordi teemalisel koolitusel osaleksin…
a) Kindlasti

12

b) Pigem mitte

1

c) Kaaluksin seda varianti

7

60%
5%
35%

Question 8*
Näituste teemalisel koolitusel osaleksin…
a) Kindlasti

6

30%

b) Pigem mitte

7

35%

c) Kaaluksin seda varianti

7

35%

Question 9*
Tervise ja aretuse teemalisel koolitusel osaleksin…
a) Kindlasti

10

b) Pigem mitte

3

c) Kaaluksin seda varianti

7

50%
15%
35%

Question 10*
Koolituse või koerte psühholoogia teemalisel koolitusel osaleksin…
a) Kindlasti

14

b) Pigem mitte

1

c) Kaaluksin seda varianti

5

70%
5%
25%

Question 11*
Hindan oma teadmisi siberi huskyde osas…
a) Suurepäraseks
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0 0%

b) Valdkonnaspetsiifiliseks

4

c) Heaks

15

d) Kesiseks

1

20%
75%
5%
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Question 12*
Olen olnud husky omanik
a) Kuni 1 aasta

2

b) 2-3 aastat

7

c) Kuni 10 aastat

10

d) Rohkem kui 10 aastat

1

10%
35%
50%
5%

Question 13*
Minu meelest siberi husky olukord Eestis on
a) Suurepärane

0 0%

b) Hea

9

c) Rahuldav

10

d) Kriitiline

1

45%
50%
5%

Question 14*
Mulle tundub, et keskmise Eesti huskykasvataja teadmised tõust on
a) Laiaulatuslikud ja head

2

b) Valdkonnaspetsiifilised

4

c) Rahuldavad

10

d) Kesised

4

10%
20%
50%
20%

Question 15*
Suurimaks probleemiks Eesti huskydel pean (Lubatud mitu võimalikku vastusevarianti)
a) Kutsikate valimatut tootmist Eestis

8

b) Koera tööomadustele ei pöörata piisavalt tähelepanu

12

c) Välimiku üldist nõrka taset

3

d) Terviseprobleemide laia levikut

32%
48%
12%

0 0%

e) Iseloomu üldist kehva taset

2

8%

Question 16*
Eesti huskyde tugevaim külg on (Lubatud mitu võimalikku vastusevarianti)
a) Keskmine koer on hea tervisega

15

b) Silmapaistvad tulemused näitustel

11

c) Silmapaistvad tulemused võistlustel

6

d) Hea iseloom

10

36%
26%
14%
24%

Question 17*
Kuidas hindad enda panust tõu arengusse Eestis?
a) Olen mõjutanud tõu arengut positiivses suunas

8

b) Olen mõjutanud tõu arengut negatiivses suunas

0 0%

c) Minu tegevus ei ole mõjutanud husky arengut Eestis
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Question 18*
Kas plaanid panustada tõu arengusse edaspidi? (Lubatud mitu võimalikku vastusevarianti)
a) Jah läbi aretuse

8

b) Jah läbi üldsuse silmaringi laiendava tegevuse

13

c) Ei ma ei ole piisavalt pädev

4

d) Ei see teema ei huvita mind

2

30%
48%
15%
7%

Question 19*
Erinevate harrastustega tegelemisega innustamine ja tõuühingu roll selle juures. Mis on sinu arvamus?
a) Ootaksin tõuühingu poolset suuremat motiveerimist

10

b) Tõuühingu asi ei ole minu isiklikesse hobidesse sekkumine

4

c) Tunnen et tõuühing hindab ja toetab minu tegevust

6

50%
20%
30%

Question 20*
Erinevatel tõuühingu poolt korraldatavatel üritustel olen valmis osalema
a) Kord kuus või tihedamalt

6

b) Kord poole aasta tagant

14

c) Kord aastas maksimaalselt

30%
70%

0 0%

Question 21*
Siberi husky tänapäeval on ennekõike
a) Töökoer

2

10%

b) Sportkoer

2

10%

c) Näitusekoer

7

d) Lihtne perelemmik

9

35%
45%

Question 22*
Ületähtsustatud on siberi husky roll
a) Näitusekoerana

14

b) Kelgukoerana

2

c) Kõik näib olevat tasakaalus

4

70%
10%
20%

Question 23*
Kui mul tekib tõu osas küsimusi, siis pöördun esmalt tõuühingu poole
a) Pigem mitte

11

b) Jah kindlasti

8

c) Tahaksin aga ei julge

1

55%
40%
5%

Question 24*
Tulevikuperspektiivis näen Eesti huskyde puhul potentsiaali (Lubatud mitu võimalikku vastusevarianti)
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a) Maailmamastaabis näitustel võita

9

b) Suurematel veospordiüritustel Eesti lippu kõrgel hoida

15

c) Paista silma hea tervise ja temperamendiga koertega

11

d) Eesti huskydel ei ole tulevikuperspektiivis mingit suuremat potentsiaali üheski valdkonnas

26%
43%
31%

0 0%

Question 25
Unistan, et kunagi… (ettepanekud, mõtted, ükskõik kui utopistlikud on siin oodatud)
Text Answers (11)

View

omaksid Eesti siberi huskyde kasvatajad selle suurepärase tõu kohta piisavalt laialdasi ja tõuspetsiifilisi teadmisi, ning soovi View
end pidevalt selles vallas täiendada ja maailmas toimuvaga kursis hoida. Loodetavasti kasvab teadmiste ja kogemustega
kõrvuti ka sallivus ja mõistev suhtumine kolleegide vastu. Aretuseesmärgid võivad ju mõnel juhul olulisel määral erineda, aga
armastus tõu vastu on üks ja seesama.
...ei teki Eestis selliseid "husky-kolhoose" nagu on Poolas, kus produtseeritakse rahateenimise eesmärgil kümneid ja kümneid View
koeri aastas. Loodan, et inimesed valivad husky oma lemmikuks eelkõige oma elustiili tõttu ning et "lakipudelid ning ilulõikused"
näitustel jäävad pigem puudlite ringidesse.
oleks kelgukoerte " Eesti koondis", kes koos trenni teeks ja võistlustel käiks ning Eesti Huskysid esindaks maailmas

View

Et suurepärase talve tingimustes toimuksid ühised kelgutrennid, see võimaldaks kelgutamist kogeda, harjutada ka nendel
ühingu liikmetel, kellel on vaid 1 koer. (s.t. ei ole oma kodust varnast võtta kogu rakendi täit koeri)

View

toimuks sihipärane aretus ja kasvatajatel on kindel eesmärk, milleni nad üritavad jõuda- nii et eesti husky oleks tubli igal alal
ning paistaks silma hea tervise ja suurepärase iseloomuga

View

Kindlasti on tõuühingul mitu sihtgruppi - ühelt poolt kennelid, tõu aretamisest huvitatud omanikud või omanikud, kes harrastavad View
veosporti ning teiselt poolt asjaarmastajad, kellel peres 1-2 koera, kuid tõuaretamise seisukohast kaasa rääkida ei soovi.
Ühtedele peaks siis pakkuma toredat ajaviidet ja meelelahutust ning teisele sihtrühmale rohkem nii öelda tuge ja informatsiooni
tõuaretamiseks ja rakendispordi edendamiseks Eestis. Inimesed on nii erinevad ja on ilmselt suur ning rakse töö erinevaid
huvigruppe kaasata. Loodan, et küsitlus annab aimu, milliseid inimesi on TÜ liikmete hulgas rohkem ning see aitab
fokusseerida TÜ tegevusi ja üldist suunda. Kõigile midagi pakkuda on keeruline ja sellest ei tule midagi välja.
väga varsti tuleks ka reaalselt loenguid, koolitusi koerte kasvatuse ja tervise teemadel et need jää siia küsitlusse seisma

View

*Vastasin eelkõige vana ühingu tegude põhjal. Rohkem rakendispordi võistlusi Eestis. Talvel pikemad võistlusdistantsid (al View
15km). Kui näitusekoer võib omistada tiitli "Baltic Winner" siis võiks ka võistluskoer saada vastavaid tiitleid "Baltic
Championship Winner" vms. Tõu spetsialisti (pikaaegne kasvataja - kohtunik) poolt koolitusi ja seminiare siberi huskyde kohta.
Näiteks: The first day, Karsten Grönas gave a speed-course on basic anatomy and how to recognize anatomical faults in the
breed. On the second day, the participants were invited to judge 4 dogs from our kennel and give written critique on each dog.
The weekend was concluded with a lecture on history of the breed in Scandinavia and 40+ years of kennel Vargevass.
Üks Eesti husky on maailmavõitja BIS 1

View

- Aasta husky valimine ka võistluskoertele.(konkursi nimetus võib olla teine) - Ühing võiks korraldada vähemalt kaks
rakendispordi võistlust aastas. - Võistluskatsete ametlikuks muutmine - Huskyomanike koolitamine,motiveerimine
rakendisordis.

View

Erinevate visioonide ja eesmärkidega harrastajad ei vastandaks endid üksteisele vaid suudaks näha, et tegemist ikkagi on View
ühe ja sama tõuga. Unistan, et eksisteeriks koostöö kasvatajate vahel ja oleks mingi pikemaajaline konkretiseeritud eesmärk,
mille poole ühiselt püüeldakse.

Question 26*
Selliseid küsitlusi (Lubatud mitu võimalikku vastusevarianti)
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a) Võiks olla rohkem

9

b) Võiks läbi viia ka temaatiliselt

13

c) Võiks üldse mitte olla

2

38%
54%
8%
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