
Anneli töötab Varjupaikade MTÜs 2015. aastast alates. Ta oli 3 aastat Pärnu loomade varjupaiga
juhataja ja praegu töötab ta ühingus projektijuhina. Anneli on Varjupaikade MTÜ juhatuse liige.
Anneli teekond koertemaailma algas 2008. aastast. Sealt alates on ta huvitunud koerte käitumisest
ja psühholoogiast ning alustas õpinguid, et neid imelisi olevusi mõista. Aastate jooksu omandatud
teaduspõhised  teadmised  ja  kaasaegsed  lähenemisviisid  võimaldavad  Annelil  koerte  käitumist
analüüsida ja selle alast nõu anda.

Täiendkoolitused

Lemmiklooma alased

2021
• Aggression in Dogs (42 h) – veterinary behaviourist dr Amber Batson, BVetMed 

MRCVS (UK)
Topics: types of aggression; physiology of aggression; learning theory; basic behavioural 
pharmacology; impact of neutering; medical problems affecting aggression; case studies. 

• Elu eaka koeraga – dr Janne Orro, DVM (Eesti)
2020 

• Fear and welfare in dogs - Björn Forkman, University of Copenhagen (Taani)
• Animal assisted interventions and animal welfare - Lena Lidfors, Swedish University of 

Agricultural Sciencis (Rootsi)
2019

• The Complete Dog (2 day seminar) - Turid Rugaas (Norra)
Topics: the calming signals of dog; how stress and pain affect dogs; recognising and
reducing stress; observing, handling and training.

• Sterilization and castration. How to solve the issue of stray pets?; 
Euthanasia. When to decide and what to base a decision on? - dr Karen Hiestand BVSc, 
Bsc, Msc, MA, MRCVS (UK)

• Dogs personality traits and a canine character test (MH test), developed in Sweden by 
Swedish Working dog association - Matilda Ström (Rootsi)

• Koerte treenimine: teadmised ja mehaanilised oskused - Lea Tummeleht (Eesti)
2018

• Introduction to Canine Cognition, Behaviour and Human-Animal Interactions 
(260 ak.h/10 EAP, Certificate) - Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituut (Eesti)
Topics: an overview of canine evolution, genetics, behavior, learning methods and human-
dog interactions; an overview of related parallel topics such animal law and well-fare, 
animal assisted interventions; an introduction to scientific research on human-animal 
interactions.

• First aid of dogs – dr Janne Orro, DVM (Eesti)
• Dog management - Gerard O'Shea (Rootsi)
• Miks koerad käituvad nagu koerad? - Tiia Ariko, Eesti Maaülikool (Eesti)
• Small pet welfare and behaviour – Anne McBride, University of Southhampton (UK) 
• Cat welfare and behaviour – Tynke de Winkel, Open University in the Netherlands (Holland)

2017
• International Training Programme (5 days seminar in Harefield Rehoming Centre, London) -

Dogs Trust Worldwide (UK) 
• Wolves, dogs and where do we fit in? - Runar Næss (Norra), Laura Kiiroja (Eesti)

Teemad: ülevaade huntide ja koerte käitumisest; sotsialiseerimisest; kutsika arengust; 
koerte käitumisprobleemide põhjustest ja lahendamisest praktikas.

• Cats and dogs diets in the past and now - Sybilla Berwid-Wojtowicz, Msc, PhD (Poola)
• Kuidas tagada koera füüsiline (ja läbi selle ka vaimne) heaolu - Mari Valgma, CPCFT 

(Eesti)
• Lemmikloomade esmaabi - dr Heli Säre, DVM, PhD, Cert. VA (Eesti)

2016
• International Dog Trainer Course (150 h, IDT International Dog Trainer Diploma)  - Lisbeth 

Borg de Waard, International Dog Trainer School (Norra)
Topics: natural and instinctive behaviours in dog; calming signals and body language; 



problem behaviour and problem solving; stress, fear and aggression in dogs.
• Introductory course of Tellington Ttouch method (12 h) - Wendela Picker Caarten 

(Hispaania)
2015

• Koerte käitumismustrid ja nende pärandumine aretuses - Tuire Kaimio (Soome)
Teemad: koerte käitumine; käitumismustrite pärandumine; kutsika arengufaasid; koerale 
sobiva õppimiskeskkonna loomine; hirmu ja agressiivsuse erinevad vormid; kasvataja roll 
pesakonna kasvatamisel ning tehtu mõju kutsika edaspidisele elule.

• Laps ja koer - Tiia Ariko, Eesti Maaülikool (Eesti)
Teemad: koera maailmapilt ja olukordade mõistmine; koera võimalikud käitumisviisid ja 
pere oskus seda mõista ning sellega toime tulla; lapse tulek perre, kus on koer; kutsika 
tulek perre, kus on imik ja/või väikelaps/ed; ohusignaalid, kuidas sellega toime tulla ja millal
otsida professionaalset abi; reaalsete ja võimalike konfliktikohtade arutelu ja viiside 
leidmine nende ennetamiseks ja lahendamiseks.

• Koerte söötmine - Tiia Ariko, Eesti Maaülikool (Eesti)
• Loomade abil läbiviidavad sekkumised - MTÜ Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing (Eesti)

2013
• Koeraga seotud omandi- ja valdusküsimused; Omandisuhted tõukoerakasvatuses – 

kohustused, õigused ja vastutus - Maret Kärdi, EKL (Eesti)
2012

• Dog management - Gerard O'Shea (Rootsi)
• Katsekohtunike ja koerte koolitajate baaskursus - EKL KKK (Eesti)

Teemad: EKL üldalused ja normatiivdokumendid; koera anatoomia, füsioloogia ja 
geneetika; koerte haigused, profiilaktika ja esmaabi; koera pärilik käitumine ja 
iseloomuomadused; koera õppimise ja koolitamise alused; erinevad koolitusalad, 
rahvuslike ja rahvusvaheliste koolitusalade eeskirjad; kommunikatsiooni- ja 
suhtlemispsühholoogia alused; pedagoogika ja didaktika alused.

• Koerte puusa- ja küünarliigese düsplaasia - dr Marti Lasn (Eesti)
2011

• Koerte käitumine ja inimese roll  selles - Katrina Jõemaa (Eesti)
• Koerte esmaabi - dr Mari Makko (Eesti)
• Koerte söötmine - Merle Valdman, Eesti Maaülikool (Eesti)

MTÜ alane

2020 Viljandi-, Lääne- ja Pärnumaa MTÜ-de talvekool (20 ak.h) – International Supervision and 
Coaching Institute, SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, MAK

2019 Viljandi- ja Pärnumaa MTÜ-de talvekool (18 ak.h) - SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital,  
MAK

2018 Projektikirjutamise ABC – Eha Paas, MAK
2018 Töötervishoiu-  ja  tööohutusalane  väljaõpe  (24  h)  -  Pärnumaa  Kutsehariduskeskuse  

täiendus- ja ümberõppe teenistus
2017 Teadlik suhtlemine ja avalik esinemine (12 ak.h) – Colin P Sisson, Valgemetsa mõtteruum
2016 Pärnu maakonna vabaühenduste juhtide arenguprogramm (35 ak.h) – 

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital


