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1. ARETUSEESKIRJA KOKKUVÕTE 

Eestis on samojeedi koeri kasvatatud paarkümmend aastat ja see on piisav aeg, 

et tekiks pikaajalise kogemusega kennelid-kasvatajad ning lisanduks ka mõned 

uued tegijad.  

Käesoleva aretuseeskirjaga taotletavad aretuse erinõuded on järjekorras 

kolmandad.  

Samojeedi koer on populaarne tõug ja populatsiooni arvukus kasvab pidevalt. 

Kasv on siiski stabiilne, plahvatuslikku pesakondade ja kutsikate arvu kasvu 

pole registreeritud ühelgi aastal. Kui 2010. aastal oli EKL tõuregistris 199 

samojeedi koera, siis 2016. aastal 500 koera ja 2021.aastal 789 koera. Siiani on 

õnn meid hoolimata populaarsusest soosinud: pole teada registreerimata 

pesakondade sünde. Tõuühingu ülesandeks on tegeleda kasvatajate ja omanike 

harimisega. Nagu näitab teiste kiirelt populaarseks saanud tõugude kogemus, 

siis kiiresti kasvava populatsiooniga tõule on sageli osaks saanud ka kiire 

kvaliteedi langus – sage pärilike haiguste esinemine, arad ja agressiivsed koerad. 

Seepärast peame vajalikuks teatavate aretuse erinõuete olemasolu, et kasvatajad 

suhtuksid aretusse tõsiselt. Samas ei saa aretuse erinõuded olla ka liiga ranged, 

nii et need kitsendavad aretuskoerte valikut ja ahendavad tõu geenibaasi.  

Aretusreeglite eesmärk on säilitada FCI standardile (vt ptk 2) vastav samojeedi 

koer. Lisaks FCI poolt sätestatud standardile soovib ESTÜ kehtestada veel 

mõned tõukohased aretuse erinõuded (vt lisa 1 ESTÜ aretuse erinõuded), mis 

peamiselt puudutavad aretuskoerte terviseuuringuid ja näitusehindeid. Jätkame 

kohustusliku puusa- ja küünarliigese uuringuga; kohustusliku silmauuringuga, 

mis sisaldab ka gonioskoopia uuringut; kohustuslike näitusehinnetega. Lisaks 

erinõuetele sõnastame mõned olulised aretussoovitused, mis aitavad 

vastutustundlikel kasvatajatel teha võimalikult õigeid aretusvalikuid. 

Eelmiste aretuse erinõuetega lubasime lisaks A ja B puusadega koertele aretusse 

C puusadega koerad, mis õigustas ennast. Kasutatud C puusadega koerte 

järglastel murettekitavat düsplaasiat ei esinenud. Eelmiste erinõuetega lubasime 

aretusse küünarliigese uuringu tulemusega 0/1 ja 1/1 tulemusega koeri, kes 

samuti ei andnud haigete küünarliigestega järglasi, mille tulemusena jääb 0/1 ja 

1/1 küünarliigestega koerte kasutamine aretuses lubatuks ka järgneval erinõuete 

perioodil.  

Soovime leevendada C puusadega koerte paarilise valikut: seni oli lubatud neile 

kasutada partnerina vaid AA puusadega koeri, siis järgneval erinõuete perioodil 

lubame kasutada ka B puusadega koeri. Seda seetõttu, et tunnustatud 

ortopeedide sõnul on A ja B vahe imeväike ning mõlemate puusadega koeri 

loetakse terveteks.  



3 

 

Silmauuringutega soovime jätkuvalt välistada pärilikke silmahaigusi põdevate 

koerte sattumist aretusse. Samojeedi koeri ohustavatest silmahaigustest, mille 

esinemist tuleb uurida, toome välja päriliku katarakti (HC), võrkkesta düsplaasia 

(RD) ja progresseeruva võrkkesta atroofia (PRA).  

Peame jätkuvalt vajalikuks uurida samojeedi koeri ka distikiaasi ehk üleliigsete 

sissepoole pöördunud ripsmete suhtes, mis võivad koerale põhjustada 

ebamugavust ja silma ärritusest tulenevaid vaevusi. Kuigi enamasti esineb 

distikiaas kergel kujul ja vaevusi on lihtne vältida valesti kasvavate ripsmete 

eemaldamise teel, on oluline teada probleemi esinemisest koertel, et vältida kahe 

distikiaasiga koera paaritamist ning sellega probleemi süvendamist. Tõuühing 

taunib paaritusi, kus mõlemal vanemal on diagnoositud distikiaas. 

Jätkame gonioskoopia uuringuga, et jätkuvalt kaardistada goniodüsgeneesi 

esinemist populatsioonis ja vältida raske goniodüsgeneesiga koerte kasutamist 

aretuses ning nende koerte omavahelist paaritamist.  

Lisaks terviseuuringutele soovib ESTÜ aretuse erinõuetega sätestada jätkuvalt 

ka näitusehinnete kohustuse, et aretusse pääseks tõuomase välimikuga koerad. 

Võrreldes eelmiste erinõuetega, otsustasime hinnete arvu vähendada, aga teiselt 

poolt karmistada. Hetkel kehtivates erinõuetes on nõutud kolm näitusehinnet 

kolmelt erinevalt kohtunikult, millest vähemalt üks peaks olema „suurepärane”. 

Otsustasime edaspidi piirduda kahe näitusehindega, mis mõlemad peavad olema 

„suurepärased”. Eesti samojeedi koerte välimiku olukord on piisavalt heal 

tasemel, et nende nõuete täitmine ei kitsenda aretusbaasi. Selle punkti 

eesmärgiks on säilitada praegune tugev tase välimiku osas.  

 

2. TÕUSTANDARD 

FCI standard ingl k:  http://www.fci.be/Nomenclature/Standards/212g05-en.pdf 

Standard eesti keeles: https://kennelliit.ee/wp-

content/uploads/est_standardid/samojeedi_koer_212.pdf  

 

3. SAMOJEEDI TÕUG EESTIS JA EESTI SAMOJEEDIDE 

TÕUÜHING 

3.1. Samojeedi koerad Eestis  

Eesti Kennelliidu registrisse kanti esimene samojeedi koer 1998. aastal ja 

esimene registreeritud samojeedi koerte pesakond sündis 2003. aastal. Esimeste 

Eestis sündinud pesakondade vanemad olid kõik Soomest imporditud. Seega 

võib öelda, et Eesti samojeedi koerte aretus algas Soome koerte baasilt. 

Tänaseks on geenibaas geograafiliselt laienenud. Kauem tegutsenud kennelite 

aretusemased on enamasti oma kasvatatud koerad ja enamuse Eestis sündivate 

http://www.fci.be/Nomenclature/Standards/212g05-en.pdf
https://kennelliit.ee/wp-content/uploads/est_standardid/samojeedi_koer_212.pdf
https://kennelliit.ee/wp-content/uploads/est_standardid/samojeedi_koer_212.pdf
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pesakondade vähemalt üheks vanemaks on kodumaist päritolu koer. Samas 

kasutatakse aretuses piisavalt palju ka välispaaritusi, et hoida geenibaas avatuna.  

Raske on välja tuua üht riiki või piirkonda, mille samojeedi koeri kasutaksid 

Eesti kasvatajad aretuses teistest rohkem. Praktilistel põhjustel piirdutakse 

peamiselt Ida-Euroopa, Skandinaavia ja Venemaaga. Üksikuid koeri on siiski 

kasutatud ka kaugemalt. Eesti kasvatajad on kasutanud külmutatud ja  jahutatud 

spermaga viljastamist, millest viimane kahjuks ei ole edukat tulemust andnud.  

Eelmise aretuseeskirja kehtimise perioodil imporditi Eestisse enam kui 30 

kutsikat: mõned aretuseesmärgil, mõned lemmikuteks. Imporditud koerte 

päritolumaad on kaheksal juhul Venemaa, seitsmel juhul Läti, viiel juhul Leedu 

ning samuti Soome, kolmel juhul Poola, kaks koera on toodud Tšehhist ning üks 

koer Rootsist, Saksamaalt ning Valgevenest. Pandeemia perioodil oli oluline 

mõju lemmikuks toodud koerte suurenenud impordil. Aretuskoerte importimisel 

on võtmetähtsusega kutsika vanemate sugupuude terviseajalugu. Mõned 

impordid on õnnestunud paremini ja teised halvemini, mille puhul on juhtunud, 

et kutsika müünud kasvataja on varjanud kennelis kutsika vanemate vigu. 

Mitmekesine geenibaas on samojeedi koertel oluline nagu iga tõu puhul, kuid 

koerte importimise teeb keeruliseks hoolika taustakontrolli vajadus.  

Kuigi eelmise aretuseeskirja koostamise ajaga võrreldes on Eesti samojeedi 

koerte kasvatajad välimiku suhtes kriitilisemad, on Eesti samojeedi koerad ja 

nende järglased jätkuvalt hea tasemega. Meie koeri on aretuskoertena kasutatud 

teistes välisriikides ja Eesti kutsikaid on soovitud osta teistesse riikidesse.  

Perioodil 2017-2021 on Eestist teistesse riikidesse eksporditud 26 kutsikat: neist 

Soome (8), Poola (3), Inglismaale (2), Brasiiliasse (2), Rootsi, Kanadasse, 

Venemaale, Gruusiasse, Hispaaniasse, Norrasse, Lätti (1). Eesti samojeedid 

pakuvad tugevat konkurentsi näituseringides nii kodumaal kui ka välisriikides. 

Maailma Võitja ja Euroopa Võitja näitustelt on koju toodud mitmeid tiitleid.  

3.2. Eesti Samojeedide Tõuühing 

Eesti Samojeedide Tõuühing MTÜ (ESTÜ) asutati 2006. aastal eesmärgiga 

propageerida samojeedi tõugu koeri Eestis ning koordineerida nende kasvatust 

ja aretust ning ühendada Eestis elavaid samojeedi koerte kasvatajaid, -omanikke 

ja –huvilisi ühtsesse organisatsiooni.  

ESTÜ tööd juhib kolmeks aastaks valitav viieliikmeline juhatus, mille juures 

tegutseb ka aretustoimkond. 2021. aasta novembri lõpu seisuga on ESTÜ-s 62 

liiget, Eestis tegutseb täna aktiivselt kokku 12 registreeritud samojeedi koeri 

kasvatavat kennelit, millest 9 kuulub ESTÜ-sse ja 3 mitte. Lisaks on sündinud 

pesakondi kasvatajatel, kellel ei ole registreeritud kennelit.  

Alates 2009. aastast korraldab ESTÜ igal aastal erinäituse. Lisaks korraldab 

ESTÜ regulaarselt koolitusi (sh veebikoolitusi) ning veokoolituse õppepäevi, 

viib läbi kevad- ja sügismatkasid, korraldab temaatilisi fotokonkursse ning omab 
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kodulehte ja sotsiaalmeediakontosid (Facebook ja Instagram). Koostöös Alaska 

malamuutide liiduga antakse välja põhjamaiste tõugude kalendrit. ESTÜ-s 

tegutsev aretustoimkond kogub andmeid tõu tervise kohta ja koostab 

regulaarselt statistikat.  

Samojeedi tõu populaarsus olukorras, kus Eesti kasvatajate kutsikate sünnid 

püsivad stabiilselt aastast aastasse samal tasemel, on toonud kaasa selle, et 

paljud Eestist kutsikat mitte saanud koerasoovijad toovad endale koera mõnest 

lähedasest välisriigist. Tihti ei lisata imporditud koeri EKL tõuregistrisse, seega 

me tegelikult ei tea, kui palju neid täpselt on.  

3.3. TÜ liikmeskond 

2021. aasta novembri lõpu seisuga on ESTÜ-s 62 liiget.  

 

4. POPULATSIOONI SUURUS JA GENEETILINE 

VARIEERUVUS 

4.1.Populatsiooni suurus 

2021. aasta novembri seisuga oli EKL tõuregistris arvel 796 samojeedi koera. 

Kahjuks ei võimalda registri ülesehitus eraldada surnud koeri, seetõttu on 

keeruline hinnata, kui palju samojeedi koeri hetkel Eestis elab. Arvestades, et 

„nullindatel” ei sündinud palju koeri ja pärast 2010. aastat sündinud koertest on 

suur osa veel elus, jääb see arv tõenäoliselt üle 600.  

4.2 Aretuses kasutatavate koerte hulk 

Aastatel 2017-2021 sündis Eesti samojeedi koeri kasvatavates kennelites 50 

pesakonda 266 kutsikaga. Sealhulgas on arvestatud ka kolm pesakonda, mis ei 

sündinud registreeritud kennelites. Keskmiselt sündis Eestis registreeritud 

kennelites perioodil 2017-2021 ligikaudu 4 pesakonda kennelis. Kennelites 

Smiling Snowball ja Lumeingel sündis nimetatud perioodil kokku vastavalt 12 

ja 7 pesakonda.  

50 paarituses osales 69 koera, kellest 29 juhul oli tegemist kas välismaal elava 

või imporditud koeraga. Üheksat emast ja üheksat isast koera on sel perioodil 

aretuses kasutatud kahel korral. Ühte emast ja ühte isast koera on kõnealusel 

perioodil aretuses kasutatud kokku kolmel korral ning ühte emast koera  kokku 

neljal korral.  Isasel Urfin Povelitel´ Severnogo Vetra sündis kokku 5 pesakonda 

ja 26 järglast.  
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4.3 Populatsiooni enim mõjutavad koerad 

Kui arvestada, et populatsioonile arvestatava mõju avaldamiseks peaks koera 

järglaste hulk olema populatsioonis vähemalt 5%, siis võime kriitiliseks järglaste 

hulgaks Eesti samojeedi koerte populatsioonis pidada 40 järglast. 

Eesti samojeedi koerte kasvatajad on seisukohal, et hetkel on Eesti koerte 

populatsioon geneetiliselt piisavalt mitmekesine. Tahame seista hea selle eest, et 

see jääks nii ka tulevikus. Me võime kindlalt öelda, et ühtegi Eesti koera pole 

aretuses ülemäära kasutatud, küll aga on nn matadoore meie lähiriikides. Nende 

järglaste hulk on meile lähemates maades niivõrd suur, et on keeruline leida 

aretuseks koeri, kes ei oleks selle ühe koera järglased. Selliseks matadoorisaseks 

on Venemaal elav isane Smiling Snowball Moon Walk, kes on hetkel 9-aastane 

ja kelle pesakondade arvu on juba keeruline kokku lugeda. Tema lapsi ja 

lapselapsi leidub suure osa (et mitte öelda enamuse) Euroopa, eriti Ida-Euroopa 

koerte sugupuudest. Kuna tegemist on Eestis kasvatatud koeraga, on Eestis palju 

ka teisi sama liini koeri. Muret nimetatud koera ülekasutamise pärast jagab ka 

kenneli Smiling Snowball kasvataja Kristiine Uspenski. Lisaks tehakse selle 

isase järglastega palju korduvaid liinipaaritusi, mis ei tule tõule üldsegi kasuks.  

Kindlasti me ei saa ega taha ära keelata selle koera või tema järglaste 

kasutamist. Juhime tähelepanu, et selline probleem, nagu ühe isase ja tema 

järglaste ilmne üle kasutamine on hetkel samojeedi tõus probleemiks ja 

soovitame seda liini kasutada ainult kaalutletud valikute alusel ning vältida 

korduvaid liinipaaritusi.  

Üle kasutatud isastest võib mainida veel ka Tšehhi koera nimega Arctic Aivik 

Canadian Vidnavska Zare, kelle järglasi on lisaks arvestatavale hulgale 

Euroopas ka mitmes Eesti pesakonnas. 

Kuigi pooled Eesti samojeedi koerad põlvnevad kahest alusemasest (vt tabel 1), 

võime populatsiooni mitmekesisusega kokkuvõttes siiski rahul olla, kuna  

kasutatud on väga palju erinevaid isaseid, kokku on tehtud ainult üks 

korduspaaritus ning Eestis ei ole matadoorisaseid. 
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Tabel 1. Eesti samojeedi koerte kaks olulisimat ajaloolist alusemast ja nende järglaste 

arv 

 

 

4.4 Meetmed populatsiooni geneetilise varieeruvuse hoidmiseks 

Kui kõige esimeste, 2011-2015. aastatel kehtinud rangete erinõuete tõttu jäi 

toona mitmeid koeri aretusest välja või nende kasutus piiratuks (näiteks oli nõue, 

et emasele koerale kolmanda pesakonna tegemiseks peavad olema tema 

eelnevatest järglastest vähemalt pooltel terviseuuringud tehtud, mida aga 

omanikud erinevatel põhjustel ei teinud), siis teised aretusnõuded on olnud 

tegelikkusega paremini kooskõlas. Uute aretusreeglite koostamise käigus 

möönsid kasvatajad siiski, et goniodüsgeneesi tõttu on jäänud mitmeid häid 

isaseid aretusest välja. Selle põhjal võib öelda, et kasvatajate poolt iseendile 

seatud kirjutamata aretusnõuded on kirjutatud nõuetest karmimad. Seetõttu 
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oleme seisukohal, et gonioskoopia uuringu tulemustega arvestamine on iga 

kasvataja enda otsustada, ühing ei keela goniodüsgeneesi astmetega koerte 

aretuses kasutamist, kuid ei soovita raske goniodüsgeneesiga koerte kasutamist.  

Lõppeva perioodi erinõuded on olnud täidetavad piisavale arvule koertele, 

teadaolevalt pole ükski koer, keda on soovitud paaritada, erinõuete tõttu 

aretuskasutusest välja jäänud.  

Kõige rohkem on meie geenibaasi piiranud eelmises punktis jutuks olnud 

Venemaal elava, kuid Eestis kasvatatud isase koera, Smiling Snowball Moon 

Walk, ja tema järglaste ülekasutamine. Tema kasvataja Kristiine Uspenski sõnul 

oli 2021. aasta sügisel WDS-il ilusaid isaseid näha küll, aga paraku jälle kõik 

selle ühe koera järglased.  

Nagu näitab ka eelmise viie aasta paarituste statistika (50 paaritust, 69 koera, 

neist 29 kas välismaal elavad koerad või siis importkoerad), ei pea Eesti 

kasvatajad paljuks käia välismaal paaritamas ja „värsket verd“ importkutsikate 

näol sisse tuua. ESTÜ panustab erinevate loengute ja koolituste korraldamisse, 

et hoida kasvatajaid ja omanikke kursis koerte tervist ja heaolu puudutavate 

teemadega. 

 

5. TÕU ISELOOM JA KASUTUSOMADUSED 

5.1 Kasutusalad 

Algselt arvati, et samojeedi rahvad (nt. neenetsid) kasutasid oma koeri 

kelgukoertena. Paljude ekspeditsioonide ja põlisrahvaste uurimuste käigus on 

selgunud, et tegemist oli/on universaalse koeraga, kes vedas koormaid, pidas 

jahti, ajas karja ja soojendas püstkodades lapsi. Tõu väline kuju viitab, et 

tegemist on koeraga, keda sai/saab kasutada erinevatel aladel. Võrreldes 

samojeedi koera koertega, kes on spetsialiseerunud vaid ühele eelpool nimetatud 

kasutusalale, näeme neis tüüpides kindlaid erinevusi. Samojeedi koer ei ole 

tüübilt ideaalne veokoer – ta ei ole piisavalt suur ja tugev nagu seda on näiteks 

Alaska malamuut. Samuti ei ole samojeedi koer ideaalne karjakoer – tema keha 

proportsioonid ja nurgistus on erinev näiteks borderkollist. 

Algupäraseid samojeedi koeri on paljudes kirjutistes kirjeldatud kui 

suurepäraseid jahikoeri. Lumises Norras kasutati samojeedi koera tema valge 

karvastiku tõttu, et saada võimalikult lähedale arglikele saakloomadele. 

Mõõdukalt arenenud jahiinstinkt on säilinud samojeedi koeral tänaseni.  

Samojeedi rahvastele olid nende koerad hindamatu väärtusega ja elasid koos 

pererahvaga. Suhtlus ja tihe läbikäimine inimesega aitas kaasa sõbraliku ja 

sotsiaalse samojeedi koera arengule. Samojeedi koera algupärane ülisõbralik ja 

seltsiv iseloom on väga hästi säilinud tänapäevani ning aretuse üheks eesmärgiks 

on seda kindlasti säilitada. 
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Eestis vastab samojeedi koerte iseloom standardile. Leidub üksikuid arglikke või 

agressiivseid isendeid, keda ei ole lubatud aretuses kasutada. Vahel võib 

oluliseks määrajaks iseloomu kujunemisel olla ka madal koerapidamise kultuur 

või oskamatus koera õpetada ja sotsialiseerida. Tõuühing jätkab koolituste 

korraldamist, ennetamaks võimalikke tekkivaid probleeme. 

FCI klassifikatsiooni järgi kuulub samojeedi koer ühte rühma põhjamaiste 

kelgukoertega nagu alaska malamuut, siberi husky ja grööni koer. Inglismaal 

käsitletakse samojeedi koera kui karjakoera ja ta kuulub Pastoral gruppi.  

Kolm põhilist algupärast funktsiooni – karjaajamine, jahipidamine ja rakendi 

vedu – eksisteerivad ka tänapäeval, kuigi nende sisu on ajas muutunud. Neist 

kolmest funktsioonist on selgelt põhirõhk samojeedi koera kasutusel 

rakendikoerana. Sõbraliku loomu ja seltsivuse tõttu ei saa samojeedi koera 

kasutada valvekoerana.  

Kuigi kõige tähtsam funktsioon tänapäeva samojeedi koera jaoks on olla 

seltsiliseks oma perele, on võimalik seda tõugu kasutada edukalt erinevatel 

moodsatel koeraspordialadel: agility, kuulekus, jäljeajamine, flyball, koeratants, 

canicross jne. Samuti sobib see koeratõug oma väga sotsiaalse loomu tõttu 

teraapiakoeraks. Eesmärk on säilitada arktiline universaalne samojeedi koer, 

mitte suunata aretust  konkreetsele valdkonnale.  

5.2 Tõuomane katse  

Ajalooliselt on samojeedi koera peetud eelkõige veokoeraks. Mõnes riigis on 

võimalik teha töökatse, kuid see on vabatahtlik, see pole aretusse pääsemise 

eelduseks. Kõige rangemad nõuded on Rootsis, kus veokatse sooritamine on 

kohustuslik välimikutšempioni tiitli vormistamiseks. ESTÜ eesmärk ei ole teha  

koerte aretuse eelduseks tõuomase töökatse läbimist.  

Eestis toimus paar aastat tagasi töökatse valdkonnas suur areng. Põhjamaiste 

Kelgukoerte Katsete Kogu pikaajalise töö tulemusena valmisid rakendiveo 

töökatsete eeskirjad. Tänaseks on toimunud kaks ametlikku rakendiveo 

töökatset. Lähiajal peame välja töötama ka samojeedi koerte töötšempioniks 

saamise reeglid. Loodetavasti motiveerib see meie koerte omanikke tegelema 

veospordiga. Täna on Eesti samojeedi koera omanike seas üksikuid entusiaste, 

kes tegelevad rakendispordiga.  

Rakendiveoga tegelevate samojeedi koerte  vähesuse tõttu Eestis, on keeruline 

öelda, kui palju on Eesti samojeedi koertes säilinud algupärase töökoera 

instinkti. Soomes on samojeedi koera kasutamine veokoerana piirkonniti väga 

populaarne, kus edukalt veavad kelku ka Eestist imporditud samojeedi koerad.  

Populaarseks on muutunud samojeedi koeraga rallikuulekuses ja agilitys 

osalemine. Algajale koeraspordihuvilisele sobib ideaalselt koera rahulikum 

loomus ja suhteliselt kiire õppimisvõime. Vastupidav ja vitaalne samojeedi koer 

leiab rakendust ka erinevatel jooksu- ja matkaaladel nagu canicross, 
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orienteerumine jt. Sotsiaalse temperamendi tõttu sobib samojeedi koer ka 

teraapiakoeraks. USA-s ja Austraalias, kus koerateraapia on vanem kui meil, 

kasutatakse just samojeedi koeri oma suurepärase iseloomu tõttu väga 

laialdaselt. 

Rakendiveos kasutatakse samojeedi koeri eelkõige Rootsis ja Norras. Kuigi 

nüüdseks on samojeedi tõu eestkoste läinud üle Nordic Kennel Union (NKU), oli 

samojeedi tõu järelvaataja rollis kaua aega Inglismaa. Sealne aretustöö pööras 

suurt tähelepanu koera välimikule ning tema tööomadused jäeti kõrvale. 

Tänapäeva Inglismaal on samojeedi koer valdavalt seltsikoer.  

ESTÜ eesmärk on pakkuda koeraomanikele nende vajadustele võimalikult hästi 

sobivat koera. Erinevate töökatsete rakendamine seaks paratamatult ühe või teise 

kasutusala eelisseisundisse. Peame oluliseks kutsikasoovijatele jätkuvalt 

rõhutada samojeedi koera algset otstarvet töökoerana, mis seab tema pidamisele  

teatud nõudmised - omanik peab arvestama koera suure liikumisvajadusega. 

Samojeedi koer ei tohiks olla diivanikoer. 

5.3 Soovimatud iseloomuomadused, nende vähendamine / vältimine 

Samojeedi koera iseloomulikuks omaduseks on sõbralikkus ja seltsivus, siis 

vastandina sellele on soovimatuteks iseloomuomadusteks argus ja agressiivsus. 

Soovimatute omadusetega samojeedi koer ei sobi aretusse. Tuleb loota 

kasvatajate vastutustundlikkusele. Sobimatu iseloomuga koerte tuvastamise 

seisukohalt on kasulikud ka tõuühingu erinevad vabas vormis üritused, nagu 

matkad, suve- ja talvepäevad, kus koerte iseloom on paremini näha kui 

näituseväljakul. Koerte käitumisest saavad kasvatajad teha omad järeldused: 

millal on tegemist enesekaitseinstinktist tuleneva ettevaatlikkusega ja millal 

argusega. Lähtuvalt saadud  infost ja kogemustest saavad kasvatajad teha oma 

aretusvalikuid.  

Samojeedi koerte arvukus Eestis on aasta-aastalt kasvanud, seega tekib 

populatsiooni rohkem standardist erineva iseloomuomadustega koeri. 

Märgatavamaks on muutunud isaste koerte konfliktsed situatsioonid, sellele 

tuleb tähelepanu pöörata ja arvestada seda aretusvalikute tegemisel.  

 

6. TERVIS 

6.1 Levinumad pärilikud haigused 

Samojeedi koertel on vähe pärilikke haigusi, enim levinud on: HC ehk pärilik 

katarakt, distikiaas (üleliigsed ripsmed), mis leebemal kujul esineb paljudel 

koertel. Kui üleliigseid ripsmeid pole palju, ei põhjusta nad koerale eriti 

probleeme. Siiski ei tohiks paaritada omavahel koeri, kellel mõlemal esineb 

distikiaas, et mitte soodustada haiguse levikut.  
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Lisaks HC-le ja distikiaasile on samojeedi koertel esinenud ka PRA-d 

(progresseeruv võrkkesta atroofia) ja RD-d (võrkkesta düsplaasia). Neid haigusi 

ei esine sageli võrreldes teiste tõugudega või koertel üldse, kuid kui on võimalus 

uurida, siis tasub seda teha, et vältida hilisemaid probleeme. 

Eelmiste aretuse erinõuetega muutis ESTÜ samojeedi koertele kohustuslikuks 

silmade gonioskoopia uuringu, mis tuvastab kõrvalekalded silma võrkkesta 

ehituses. Goniodüsgeneesi leid on samojeedi koeral kõige levinum terviseleid, 

kuid kuna vastava uuringu läbib ainult ligikaudu kolmandik kuni pooled 

sündinud koertest, on tervikülevaade puudulik. Goniodüsgeneesi esinemist on 

seostatud hilisema glaukoomi tekkega, aga see pole hetkel päris selgelt 

tõestatud. Seetõttu ei soovi aretuskomisjon goniodüsgeneesiga koerte välistamist 

aretuses, vaid võimaliku probleemi kaardistamist. Anname soovituse vältida 

raske goniodüsgeneesiga koerte kasutamist aretuses.  

Puusa- ja küünarliigese düsplaasia ei ole samojeedi tõus suureks probleemiks,  

kuid peame vajalikuks koeri enne aretuses kasutamist jätkuvalt uurida, et koerad 

oleksid ka tulevikus vähemalt sama tervete liigestega kui täna. Enne koera 

kasutamist veospordis või jalgratta kõrval jooksutamist tuleks veenduda, et tema 

liigesed on terved.  

Teadmised Eesti samojeedi koerte populatsiooni tervise kohta peaksid olema 

laiemad, sellepärast on oluline, et aretusse minevaid koeri uuritakse rohkem. 

Seetõttu peame jätkuvalt oluliseks koeraomanike harimist terviseuuringute 

vajalikkuse teemal.  

Peame tõdema, et ametlike terviseuuringutega tuvastatud düsplaasia ja 

silmahaiguste juhtumitest vaid väike osa kantakse EKL registrisse. Kui noorel 

koeral on tugev düsplaasia, opereeritakse teda juba enne aastaseks saamist. 

Tõenäoliselt ei minda temaga tulevikus enam ametlikule uuringule ning kui 

omanik ja/või kasvataja operatsioonist ise ei räägi, ei jõua teave sellest 

tõuühinguni. Samuti kui tehakse ametlik uuring ja omanik saab teada koera 

haigetest puusadest, otsustavad paljud sellist tulemust EKL registrisse mitte 

panna. Samamoodi jõuavad silmahaigused EKL tõuregistrisse ainult juhul kui 

need avastab usaldusarst ametliku uuringu käigus. Kui mõtleme aga näiteks 

glaukoomi avaldumise kiirusele, siis on praktiliselt võimatu, et haigestumine 

satuks just ametliku silmauuringu toimumise ajale. Seega sõltub info saamine 

raskete silmahaiguste kohta jällegi omaniku ja/või kasvataja aususest.  

Muid pärilikke haigusi on Eesti samojeedidel esinenud üksikutel juhtudel: on 

teada paar südamehaiget koera, üks epileptik, paar vanemaealist diabeetikut, 

paar neerupuudulikkusega koera ning üks karvanääpsu haiguse sebadeniidi juht. 

Kuna tegemist on üksikjuhtumitega, ei pea ESTÜ kasvatajad vajalikuks 

samojeedi koeri nende haiguste suhtes uurida. 
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6.2 Samojeedi koerte terviseuuringute tulemused 2017-2021 

Tabel 2. Eestis aastatel 2017-2021 sündinud ning Eestisse imporditud samojeedi koerte 

silmauuringutes osalemine ja tulemused  

 

KOERAD SÜNNIAASTAGA: 2021 2020 2019 2018 2017 KOKKU 

Koeri kokku 52 71 63 53 54 293 

Uuritud koeri 0 15 30 29 31 101 

Silmad leidudeta 0 13 22 25 23 79 

Tuvastatud: HC 0 0 1 1 0 2 

Tuvastatud: PRA 0 0 0 0 0 0 

Tuvastatud: RD 0 0 0 0 1 1 

Tuvastatud: Distikaas 0 2 7 3 7 19 

Distikaas kerge 0 2 7 2 6 17 

Distikaas mõõdukas 0 0 0 1 1 2 

Distikaas tugev 0 0 0 0 0 0 

Uuritud koos 
gonioskoopiaga 0 14 28 25 31 96 

Gonioskoopia: 
muutusteta 0 7 14 11 12 43 

Gonioskoopia: kerge 0 7 7 8 6 28 

Gonioskoopia: mõõdukas 0 0 5 6 12 22 

Gonioskoopia: tugev 0 0 2 0 1 3 

           

Tabel 3. Eestis aastatel 2017-2021 sündinud ning Eestisse imporditud samojeedi koerte 

puusa- ja küünarliigese düsplaasia uuringus osalemine ja tulemused  

 

PUUSALIIGESE 
DÜSPLAASIA / 
KOERAD 
SÜNNIAASTAGA: 2021 2020 2019 2018 2017 

HD tulemus AA  0 1 9 13 15 

HD tulemus AB / BA  0 1 2 1 0 

HD tulemus AC / CA  0 0 0 0 1 

HD tulemus BB  0 1 5 2 2 

HD tulemus BC / CB  0 3 1 1 3 

HD tulemus CC  0 0 2 0 1 

HD tulemus DD  0 1 0 1 0 

HD tulemus DB / BD  0 0 0 0 0 

HD tulemus DC / CD  0 0 0 0 0 

HD tulemus DE / ED  0 0 0 0 0 

HD tulemus EE  0 0 1 0 0 

Uuritud 0 7 20 18 22 
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Uurimata 61 64 43 35 32 

KOKKU 61 71 63 53 54 

 

KÜÜNARLIIGESE 
DÜSPLAASIA/ 
KOERAD 
SÜNNIAASTAGA: 2021 2020 2019 2018 2017 

ED tulemus 00  0 7 22 18 20 

ED tulemus 01 / 10  0 0 0 0 2 

DE tulemus 11  0 0 0 0 0 

DE tulemus 22  0 0 0 0 0 

Uuritud 0 7 22 18 22 

Uurimata 61 64 41 35 32 

KOERI KOKKU 61 71 63 53 54 

 

Tabel 4. Eestis 2010-2016 sündinud ja Eestisse imporditud samojeedi koerte 

terviseuuringutes osalemine ja tulemused  

 

PUUSALIIGESE 
DÜSPLAASIA / 
KOERAD 
SÜNNIAASTAGA: 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

HD tulemus AA 21 8 10 15 15 15 8 

HD tulemus AB / BA  0 4 6 2 3 3 1 

HD tulemus AC / CA  0 0  0  1 0  0  0  

HD tulemus BB 4 3 4 5 3 3 1 

HD tulemus BC / CB  0 1 3 1  0 3 2 

HD tulemus CC 1 1 1 1  0 2 0  

HD tulemus DD  0  0 2  0  0  0  0 

HD tulemus DB / BD 1 0  0   0  0  0  0 

HD tulemus DC / CD 0   0 2 2  0  0  0 

HD tulemus DE / ED  0 1 1 0   0  0  0 

HD tulemus EE  0 0  0  0   0  0  0 

Uuritud 27 18 29 27 21 26 12 

Uurimata 34 17 31 31 20 20 4 

KOERI KOKKU 61 35 60 58 41 46 16 

 

KÜÜNARLIIGESE 
DÜSPLAASIA / 
KOERAD 
SÜNNIAASTAGA: 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

ED tulemus 00 26 16 26 25 16 21 12 

ED tulemus 01 / 10  0 1 1 1 3 2 0  

DE tulemus 11 1  0 0  1  0  0  0 

DE tulemus 22  0 1  0  0  0  0  0 
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Uuritud 27 18 27 27 19 23 12 

Uurimata 34 17 33 31 22 23 4 

KOERI KOKKU 61 35 60 58 41 46 16 

 

SILMAUURINGU 
TULEMUSED /  
KOERAD 
SÜNNIAASTAGA: 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Koeri kokku 61 35 60 58 41 46 16 

Uuritud koeri 39 20 29 32 24 30 10 

Silmad leidudeta 30 15 23 28 21 23 8 

Tuvastatud: HC 1 0 0 2 0 2 0 

Tuvastatud: PRA 0 0 0 0 0 0 0 

Tuvastatud: RD 0 0 1 1 0 2 0 

Tuvastatud: Distikaas 8 5 5 1 3 3 2 

Distikaas kerge 5 5 5 0 3 3 2 

Distikaas mõõdukas 2 0 0 1 0 0 0 

Distikaas tugev 1 0 0 0 0 0 0 

 

Tabel 5. Vabatahtlik gonioskoopia uuring perioodil 2013-2016  

 

aasta uuritud koeri terved kerge mõõdukas raske 

2013 10 6 2 2 0 

2014 32 22 3 6 1 

2015 47 26 8 10 3 

2016 39 22 6 9 2 

 

6.3. Pärilike haiguste vältimise programm 2022-2027 

Järgneva aretusperioodi jooksul plaanime jätkata kohustuslike silmauuringuga 

koos gonioskoopia uuringuga ja puusa- ning küünarliigese uuringutega. Koeri, 

kellel on avastatud haiguste leebemad vormid (C puus, küünarliiges 1, 

distikiaas, goniodüsgenees kerge või mõõdukas), soovitame paaritada ainult 

tervete koertega. Kuigi tõuühing ei piira goniodüsgeneesi leiuga koerte aretuses 

kasutamist, soovitame kasvatajatel mitte paaritada koeri, kellel on diagnoositud 

goniodüsgenees raskel kujul.  

6.4. Varasema pärilike haiguste vältimise programmi efektiivsus 

2016-2021 kehtivaid erinõudeid hindasid ESTÜ kasvatajad üsnagi optimaalseks 

ja oma ülesannet täitvaks. Võrreldes esimeste, 2010-2015 kehtinud erinõuetega, 

leevendatud punktid ei toonud kaasa haigete koerte arvu kasvu. Lubasime 

aretusse ka C puusadega ja 1 küünarliigesega koerad. Selliseid koeri ei kasutatud 

palju: kokku nelja emast ja kahte isast, kokku 7 pesakonna puhul 50st ja nende 

järglaste düsplaasiauuringute tulemused on valdavalt rahuldavad.  
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Silmade uuringute osas lisandus 2016-2021 kehtinud erinõuetes gonioskoopia 

uuringu kohustus, ülejäänud nõuded jäid samaks. Käesolevat aretuseeskirja 

koostades tõdesime, et goniodüsgeneesi tõttu on mitmed isased koerad aretusest 

välja jäänud, mis on meie tõu aretusbaasi kitsendanud. Vaatamata nimetatud 

kahjule hindame gonioskoopia uuringut siiski vajalikuks populatsiooni 

goniodüsgeneesi üldolukorra kaardistamisel ja jätkame gonioskoopia uuringuga, 

samal ajal mitte välistades goniodüsgeneesi leiuga koerte aretuses kasutamist. 

Muuhulgas ei saa vaadata kõrvale asjaolust, et enamuses riikides on 

gonioskoopia uuringu nõue aretuskoertele kohustuslik ja tekitaks arusaamatust 

kui seda Eestis enam ei tehtaks. On ilmselge, et gonioskoopia uuringu 

kohustuslikkusest loobumisel enamus kasvatajaid teeks seda niikuinii edasi, et 

olla teistes riikides tõsiseltvõetavad.  

Seekord otsustasime muuta paari punkti, millest üks puudutab koera 

düsplaasiauuringut ja teine näitusehindeid. Düsplaasiauuringu tulemuste nõuete 

muutmisest siin punktis, välimikuhinnete nõuete muutmisest järgmises peatükis. 

Praeguste erinõuete punkt 2: Samojeedi koeri aretusse valides tuleb tähelepanu 

pöörata koerte tervetele liigestele. Aretuses kasutatavate samojeedi koerte 

puusauuringu (HD) tulemus peab olema „terve“ („A“ või „B“), lubatud on ka 

„kerge düsplaasia“ ehk C hinnanguga koerte kasutamine aretuses juhul, kui 

temaga paaritatava koera puusauuringu tulemus on A. Küünarliigeste tulemus 

peab olema „terve“ ehk „0“. Küünarliigesega 0/1 või 1/1 koera võib paaritada 

koeraga, kelle küünarliigesed on täiesti terved ehk 0/0 . Ametliku puusauuringu 

teostamise ajal peab koer olema vähemalt 12 kuud vana.  

Kuna loomaarstide-ortopeedide hinnangul on A ja B puusade vahe imeväike ja 

mõlemaid loetakse terveteks, siis järgmiste erinõuetega lubame C puusadega 

koeri paaritada lisaks A puusadega koertega ka B puusadega koertega. Uus 

sõnastus järgmistes aretuse erinõuetes: 

Samojeedi koeri aretusse valides tuleb tähelepanu pöörata koerte tervetele 

liigestele. Aretuses kasutatavate samojeedi koerte puusauuringu (HD) tulemus 

peab olema „terve“ („A“ või „B“), lubatud on ka „kerge düsplaasia“ ehk C 

hinnanguga koerte kasutamine aretuses juhul, kui temaga paaritatava koera 

puusauuringu tulemus on A või B. Küünarliigeste tulemus peab olema „terve“ 

ehk „0“. Küünarliigesega 0/1 või 1/1 koera võib paaritada koeraga, kelle 

küünarliigesed on täiesti terved ehk 0/0 . Ametliku puusauuringu teostamise ajal 

peab koer olema vähemalt 12 kuud vana.  
 

7. Välimik 

7.1 Välimiku säilitamine  ja parandamine 

Välimikult tõustandardile vastav samojeedi koer on hea iseloomuga. Samojeedi 

koera puhul on lisaks välimikule väga oluline ka tõuomane liikumine. Õige 
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liikumisega koer liigub veokoerale omaselt - jõuliselt, vaba ja väsimatuna 

mõjuvalt, pika ning mahuka sammuga. Esisamm on hea ulatusega ja tagasamm 

jõulise tõukega. 

Samojeedi koerte tüüpilisteks välimiku puudusteks loetakse: 

1) pigmenteerumata kohad ninapeeglil, silmalaugudel ja huultel (huulekatkud) 

2) heledad (kollased, sinised) silmad 

3) suured hõreda karvakattega kõrvad 

4) pehmed ja/või lontis kõrvad 

5) vale asetusega ja/või vale kujuga silmad 

6) puudub samojeedi koerale omane "naerunägu" 

7) lühike kael 

8) madalajalgsus, kooskandsus 

9) kerge luustik 

10) madal sabaasetus, ülekeerdunud saba 

11) liiga pikk ja laskuv või lokkis pealiskarv 

12) lubatust madalam või kõrgem turjakõrgus 

Maailma erinevate piirkonade samojeedi koeri saab välimiku järgi eristada. Nii 

võib öelda, et Inglismaa samojeedi koerad on veidi madalamajalgsed. Ameerika 

samojeedi koertel leiab harva tõu kaubamärgiks peetavat sõbralikku 

„naerunägu“. Põhjamaades ja ka Eestis ei saa ühtegi levinud välimiku eripära 

välja tuua. Kasvatustöös tuleb eri piirkondade tõustandardite erinevustega 

arvestada. Kehvemat pigmenti esineb sageli Ameerika päritoluga koerte liinides, 

kuna USA standardis on pigmenteerumata huuled ja silmad lubatud. Soovides 

kasutada oma aretustöös Ameerika päritolu koeri, tuleks sellega arvestada ja 

jälgida, et problemaatilise pigmendiga koerale valitaks paariliseks tugeva 

pigmendiga koer.  

Heade omaduste aretamisega ei tohi ka liiale minna. Üheks selliseks omaduseks 

on kindlasti samojeedi koera karv. Inglismaa samojeedi koerte aretus on üheks 

selliseks näiteks, kus juba väga pikka aega on suurt tähelepanu pööratud ilusale 

kohevale valgele karvale. Arktilise päritoluga rakendikoera karv peaks olema 

selline, mis kaitseb teda külma eest ja ei sega töö tegemisel. Pealiskarv ei tohi 

olla liialt pehme. Võib öelda, et võrreldes lumivalge karvaga on "loodusvalge" 

karva kvaliteet parem, sest see on karmim ja tugevam. Liialt paks karv muudab 

koera jässakaks, mida aga samojeedi koer olla ei tohi. 

Eesti samojeedi koerte kasvatus sai alguse Soomest toodud samojeedi emastest 

koertest, kes osutusid väga headeks nii näituste kui aretuse mõttes. Nende 

järglasi on Soome kasvatajad hiljem ka tagasi viinud. Seetõttu olid alles 



17 

 

alustavad Eesti kennelid juba tuntud heade koerte poolest. Võib öelda, et Eesti 

samojeedi koerte välimik on endiselt väga heal tasemel. Võrreldes kümnekonna 

aasta taguse ajaga esineb mõningasi puudusi: naeratava ilme puudumine; nii eest 

kui tagant kitsad koerad; pigmendiprobleemid; kooskandsus. Samojeedi koera 

kui töökoera puhul on liikumine väga oluline, mis peaks olema vedav, kuid 

probleemiks on tõule mitteomane liiga lennukas liikumine. 

Eestis on probleemiks heade aretusisaste vähesus. Välisriikidest on kutsikaid  

küll toodud, kuid nad ei ole alati kasvanud ootustele vastavaks. Aretusbaasi 

kitsendab ka asjaolu, et Ida-Euroopa aretusisased pärinevad reeglina samast 

liinist, eespool juba mainitud Smiling Snowball Moon Walk nimelisest isasest. 

Kaugemalt kutsikate sisse toomist pärsivad eelnevad halvad kogemused ja 

sellest tulenev usalduse puudumine. Kahjuks on ka jahutatud spermaga 

viljastamise katsetused siiani olnud valdavalt tulemusteta.  

7.2 Näitusehinne 

Teine aretuse erinõuetes plaanitav muutus on seotud näitusehinnetega. 2016-

2021. aasta erinõuded sätestavad näitusehinnete kohta punktis 7 järgmist:  

Aretusõiguse saavad koerad, kellel on vähemalt 3 ametlikku näitusehinnet 

kolmelt erinevalt kohtunikult, millest vähemalt üks on "suurepärane" ja kaks 

vähemalt "väga hea".  

Esmalt soovime asendada kolme näitusehinde nõude kahega. Üldjuhul toimub 

ühel nädalavahetusel kaks näitust ja kui tegemist on hea välimikuga koeraga, on 

võimalik ühe nädalavahetusega vajalikud näitusehinded kätte saada. Hinnete 

osas soovime aga taset tõsta ja mõlemad hinded peaksid edaspidi olema 

„suurepärased”. Praktikas saavad samojeedid hinde „väga hea” siiski harva.  

Uus sõnastus järgmistes erinõuetes: 

Aretusõiguse saavad koerad, kellel on vähemalt kaks ametlikku näitusehinnet 

kahelt erinevalt kohtunikult, mõlemad „suurepärane“.  

 

8. ALLIKAD 

1.) Eesti Kennelliit. Tõuregister. 

2.) Koiranet. 

3.) Soome samojeedi koerte aretusnõuded. 

4.) Lasn, Marti 2009: “Veterinaarmeditsiin. Puusaliigese düsplaasia. 

Küünarliigese düsplaasia. Pärilike liigesehaiguste uuringute teostamine”, 

ettekanne. 

5.) T. Hämelainen-Pratt, Soome "The Samoyed as an allround dog in relation to 

its form and function“, ettekanne. 

6.) Brian N. Harris, Uus-Meremaa "Lets get rid of the Samoyed standard", 

ettekanne. 



18 

 

7.) Pam Taylor, 2000: “The samoyed Today”, raamat. 

8.) Pat Hill Goodrich, 2001, “The Savvy Samoyed”, raamat. 

9.) Robert H. Ward, Dolly Ward 1985: “New Complete Samoyed”, raamat. 

10.) ESTÜ arhiiv. 

11.) Soome Samojeedi koerte Ühingu ajakiri ”Valkoturkki”. 

12.) Eesti Samojeedide Tõuühingu aretuse erinõuded 2016-2021. 

13.) Neli veebikoosolekut Eesti samojeedi koerte kasvatajate osavõtul 11.10, 

18.10, 25.10 ja 1.11. 

 

LISA 1: Eesti Samojeedide Tõuühingu MTÜ aretuse erinõuded 2022-2027. 

aastaks ja oluliste aretussoovituste selgitused samojeedi koerte kasvatajatele. 


