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Aasta viimane kuu on 
alati natukene isemoodi ning 
isegi pisut müstiline – seda 
täitvas jõuluootuses on tun-
da ka väikeste imede hõngu. 

Swedbank soovib ühen-
dada annetuskesk-
konnas kõikide 
soojade süda-
mete jõud 
ning näi-
data, et 
annetuse 
või heateo 
suurusest 
olulisem on 
see, et olek-
sime üksteise 
jaoks alati ole-
mas. ja seda mitte 
ainult jõulukuul. Swedbanki 
2011. aasta jõulukampaania, 
mis kestab 1. detsembrist 1. 
jaanuarini, kutsub inimesi te-
gema püsiannetust, mille pu-
hul ei ole oluline selle suurus, 
vaid see, et abivajajaid toeta-
taks pikaajaliselt ja püsivalt. 
kampaania eesmärk on tõsta 
annetuskeskkonna organisat-
sioonide püsiannetajate arvu, 
sest positiivsed muudatused 
võtavad enamasti aega. Soo-
vides midagi paremaks muu-
ta, ei saa me eeldada, et meie 
ühekordse panuse abil toimub 
suur ja pikaajaline areng. 

Näitamaks, et meie kõigi 
väikestest tegudest saab kok-
ku suur, annetas Swedbank 
koos teistega. 5.–16. detsemb-

rini kestis Facebookis „Ma ar-
mastan aidata“ lehel Swed-
banki veebikampaania „1 like 
= 1 euro“. Selle raames andis 
Swedbank iga „Ma armastan 
aidata“ lehekülje meeldimise 

eest ühe euro orga-
nisatsioonidele 

mõeldud fondi. 
et jagada 

raha organi-
satsioonide 
vahel, said 
i n i m e s e d 
“Ma armas-

tan aidata” 
lehel hääle-

tada, kellele 
nad tahavad raha 

anda. annetuskeskkon-
nas olevad organisatsioonid 
on jagatud kategooriatesse 
(keskkond, rahvatervis, pere-
kond ja toimetulek, lapsed ja 
noored) ning raha jagati vas-
tavalt kogunenud toetushääl-
te arvule. kampaania eesmärk 
oli näidata, kui lihtne on teha 
üks heategu, ning selle suuru-
sest olulisem on see, et kõik 
annaksid oma panuse. 

annetuskeskkond kogus 
endale üle 20 000 sõbra ehk 
heategevusse suunati üle 20 
000 euro. Varjupaikade MTÜ 
projekt Mikrokiip igale varju-
paigaloomale ostus oma ka-
tegoorias kõige edukamaks ja 
meie poolt hääletas 727 ini-
mest. 

aitäh teile kõigile!
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on aeg vaadata tagasi lõppevale aastale. see 

oli üks vastuoluline aasta – aga halb õnneks 

ununeb ja jääb hea. Loomade varjupaikades 

töötavad äraspidised inimesed. Kui me halba 

ei suudaks unustada ja seda selja taha jätta, 

siis ei saaks seda tööd teha. mis ajab inimese 

tööaja välisel ajal öösel soojast voodist õue 

vihma ja tuule kätte kellelegi teisele kuulu-

vat looma varjupaika toimetama või kandma 

äsja „munast koorunud“ hüljatud kassipoegi 

kanaemana oma riiete all soojas ja neid iga 

paari tunni tagant lutipudelist toitma? sel-

lised heas mõttes hullud töötavad meil. ja 

ega paremad ei ole ka meie vabatahtlikud 

abilised. Kui olete kunagi ammu käinud Valga 

varjupaigas, siis astuge sealt nüüd läbi ja te ei 

usu oma silmi. Katrini ja oliveri eestvedamisel 

on tehtud seal selline totaalne meikõuver, et 

Kirsti timmer oleks uhke.

meie koostöö suursponsor Nestle purinaga, 

kes annetas meile aasta jooksul ligi veerand-

sada tonni loomatoitu, jätkub ka järgmisel 

aastal. rahvas hääletas Nestle purina heateo 

aasta loomasõbralikumaks avalikuks teoks. 

meie oleme nõus ja kiidame takka. tänu 

Elmari raadiole, kes kuulutas iga päev ühte 

peremeest otsivat looma, said meie hoolealu-

sed kõvasti reklaami ja leidsid uusi kodusid. 

Kõiki häid aitajaid ei jõua ma üles lugeda. te 

olete meile kallid ja väga olulised! aitäh.

Kui oled unustanud jõulukingid ostmata, 

annan väikese kinginõu: rahva raamatu ja 

selveri poekettides on müügil alari Kivisaare 

ja mtÜ auH koostöös valminud märka mind 

suured 2012. a seinakalendrid. müügituluga 

toetatakse loomade varjupaiku. oma lähedasi 

tervita meie jõulukaardiga. saad teele panna 

oma jõulusoovid ja näidata, 

et hoolid endast nõrgematest.

Rahulikke jõule ja looma-

sõbralikku uut aastat!
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Tere tulemast 
käpa alla!

Sisukord

Oma esimeses uudiskirjas 
palusime lugejatel pakkuda 
maimukesele ilusat ja sobivat 
nime. kokku tuli lausa 13 eri-
nevat pakkumist, mille hulgast 
valisid meie töötajad kõige 
meeldivamaks „käpa all“, sest 
seda paljutähenduslikku nime 
kannavad ka meie logotooted 
ning paljudel inimestel seos-
tub see meie varjupaikadega. 

Nime soovitas meile Me-
rike Vardja, kellega võtame 
ühendust lubatud pisikese au-
hinna tõttu. palju õnne!

Uudiskiri sai 
nime

20 000 eestlast 

armastab aidata

TRIINU PRIKS
Varjupaikade MTÜ üldjuht

käpa all on Varjupaikade MTÜ 

elektrooniline häälekandja.

Soovid värskeid teateid e-postile? Saada enda 

nimi e-postiaadresile info@varjupaik.ee 

Varjupaikade MTÜ

lisainfo: Triinu priks, tel 504 6102

kaanefoto: rgbstock.com

Toimetus: Triinu priks, Birjo piiroja

keelekorrektuur: Helin roosileht

Fotod: rgbstock.com, alari kivisaar, Siiri Mängli

kujundus: Marten lauri

ilmub 4 korda aastas, vahel ka rohkem

http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=357408358856
http://www.orkut.com/Main#Community?cmm=97131280
http://twitter.com/varjupaikademty
http://www.osta.ee/varjupaik
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pesaleidja nime hakkab 
edaspidi kandma Varjupaikade 
MTÜ hoiukodude programm.

MTÜ pesaleidja eesmärk 
oli aidata kodutuid ja väär-
koheldud loomi, otsides abi-
vajavatele kuni püsiva kodu 
leidmiseni ajutisi hoiukodusid. 
MTÜ pesaleidja senine juht 
Hedi Obet ütles, et ühineda 
otsustati, kuna MTÜdel on te-
gelikult samad eesmärgid ja 
koos ollakse tugevamad. „Mõ-
lemal organisatsioonil on oma 
hoiukodudevõrgustik, mille 
saame nüüd ühendada,“ rää-
kis Obet. 

Varjupaikade MTÜ juhi 
Triinu priksi sõnul jäetakse pe-
saleidja tore nimi alles ja seda 
hakkab kandma kodutute loo-
made hoiukodude programm. 

„kutsume kõiki, kes saa-
vad loomadele ajutist hoiu-
kodu pakkuda, endast teada 
andma. Hoiukodus elamine 
aitab looma ette valmistada 

minekuks tema päriskoju ning 
vähendab varjupaikade üle-
koormatust,“ selgitas. 

Hoiukodu pakkuvatelt ini-
mestelt oodatakse, et nad pü-
hendaksid loomale aega, hoo-
litsust, mõnusat paika nende 
kodus ning hulgaliselt armas-
tust looma vastu. Varjupaik 
omalt poolt pakub kasuperele 
oma igakülgset abi, sealhul-
gas veterinaartoimingute eest 
hoolitsemist ning vajadusel ka 
söögiks vajaliku pakkumist.

Varjupaikade MTÜ juhi 
Triinu priksi sõnul on eestis 
kodutute loomadega seotud 

tegevus suhteliselt killustunud 
ja erinevaid organsatsioone 
on palju. „Mõnes mõttes te-
kitab see ka aidata soovivates 
inimestes segadust ja nii ei 
pruugi abi vajajateni jõuda,“ 
selgitas priks. Tema sõnul toe-
tab Varjupaikade MTÜ igati 
sarnaste eesmärkidega organi-
satsioonide ühinemist.

Varjupaikade MTÜ varju-
paikades pärnus, Viljandis, 
Võrus, Valgas ja rakveres elab 
pidevalt ligi 200 koduotsivat 
koera ja üle 400 kassi, kel-
le kohta leiab infot aadressil 
www.varjupaik.ee. 

Detsembris jõudis 
lõpule viite loomade 
varjupaika koonda-
va Varjupaikade MTÜ 
ja loomadele kodude 
leidmisega tegele-
nud MTÜ Pesaleidja 
ühinemine.

Kodutute 
loomade 
abistajad 
ühinevad

MTÜ Pesaleidja  reklaam kodututele kassidele elukoha leidmiseks. Pesaleidja tegeles varem 
Varjupaikade MTÜ loomadele kodude leidmisega.
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koostööleppega tagas toeta-
ja Varjupaikade MTÜ-le ligikaudu 
kaks kolmandikku viie varjupaiga 
loomatoiduvajadusest. Toetus ei 
olnud ühekordne, vaid jagunes 
aasta peale pärnu, Viljandi, Val-
ga, Võru ja Virumaa varjupaika-
des peavarju leidvate loomade 
arvu ning vajaduste järgi. Meie 
suureks rõõmuks on Nestlé purina 
kinnitanud koostöö jätkumist ka 

2012. aastal.
lisaks sellele, et tegemist on 

kvaliteettoiduga, pakub see loo-
madele stabiilsust, mida nende 
elus paraku vähevõitu on. Varju-
paikade jaoks on lisaks kokkuhoi-
tavale rahale suur pluss ka koos-
töö paindlikkus. püsiv suurtoetaja 
tähendab meie jaoks, et saame 
lähtuda varjupaikade reaalsetest 
vajadustest.

Var jupa i -
kade loomade 
tervis sõltub 
suuresti sellest, 
mida nad söövad 
ning sellepärast 
on eriti hea, kui neil on pidevalt 
üks ja sama toit. Sellel põhjusel 
väldime varjupaikades ka kodu-
toidu ja kuivtoidu vaheldumisi 
pakkumist– see tekitab väga palju 
terviseprobleeme, mille ravimine 
on tunduvalt kulukam kui kokku-

hoid, mida me inimeste arvates 
saaks.

Sageli annetavad loomatoitu 
varjupaikadele inimesed, vahel 
ka ettevõtted, kuid annetuste 
koguseid on võimatu planeerida. 
eriti keeruline on see kassitoidu 
puhul. paraku annetavad inime-
sed mingil põhjusel kassidele vä-
hem ning seetõttu oli meil seni 
sagedamini puudus just kassitoi-

dust.
Nestlé pu-

rina suurt pa-
nust märkas 
ka rahvas, kes 
valis ülemaa-

ilmsel loomade päeval, 4. ok-
toobril eesti loomakaitse Seltsi 
korraldataval hääletusel Nestlé 
purina suursponsorluse 2011. aas-
ta loomasõbralikumaks avalikuks 
teoks.

Suursponsor 
Nestlé Purina 
jätkab koostööd
Lõppeva aasta jaa-
nuari keskel sõlmi-
sid V a r j u p a i k a d e 
MTÜ ja Nestlé Purina 
koostööleppe, mille-
ga tagatakse u 66% 
varjupaikade looma-
toiduvajadusest.

TRIINU PRIKS
Varjupaikade MTÜ üldjuht

Fo
to

: v
v

Nestlé purina turundusjuht Kadi 

Laur-Elsharkawy: ”Ettevõtte ees-

märk on loomade elude täiustami-

ne ja meie jaoks tähendab see ise-

enesestmõistetavalt ka nõrgemate 

aitamist. oleme aastaid panusta-

nud heategevusse nii loomade 

toitmise kui ka üleüldise teavitus-

töö kaudu. Koostöö Varjupaikade 

mtÜ-ga annab meile võimaluse 

senisest mastaapsemaks heatege-

vuseks ning ka kindlustunde, et abi 

jõuab abivajajateni. me tegutseme 

tegelikult ju ühe ja sama asja nimel 

ning usun, et koos jõuame veelgi 

rohkem ära teha.”

Neslé purina on üks maailma juh-

tivatest lemmikloomahoolitsuse 

ettevõtetest, mille brändidest on 

Eestis esindatud Darling, Friskies, 

gourmet, purina oNE, Chow ja pro 

plan ning mille eesmärk on lemmi-

kute tervema, pikema ja rõõmsa-

ma elu tagamine. Nestlé purina on 

rohkem kui 80 aastat investeerinud 

teadus- ja arendusuuringutesse, 

et õppida tundma lemmikloomi 

ja nende vajadusi ning rikastada 

tootevaliku kaudu lemmiklooma-

de elu nii, nagu nemad rikastavad 

meie omi.

Toetusega taga-
takse ligi 66% var-
jupaikade toidu-
vajadusest.

Miks peaks ettevõte 
varjupaika toetama?

Nestlé Purina turundusjuht 
Kadi Laur-Elsharkawy

Foto: erakogu
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Heategevuskalendri „Mär-
ka mind 2012“ kõik fotod on 
teinud loomade varjupaikades 
tele- ja raadiotäht alari kivi-
saar. 

27. oktoobril oli Tallinnas 
Butterfly Lounge’is kalendri 

presentatsioon ja piltide näi-
tus, kus astusid üles Merlyn 
uusküla (MTÜ auH patroon), 
südantsoojendav bänd Hur-
murid, võluv 
saksofonist eisi 
Mäeots ja su-
perstaar Ott 
lepland. kohal 
oli loomulikult 
ka piltide au-
tor alari kivisaar. Toimus ühe 
näituse pildi oksjon, mille käi-
gus said kõik soovijad anda li-
sapanuse heategevusse. pildi 

lõpphinnaks kujunes 80 eurot. 
Samuti oli võimalik osta “Mär-
ka mind 2012” trükisoe kalen-
der. Õhtut juhtis Merlyn Uus-

küla.
kalendrit 

on võimalik 
soetada rah-
va raama-
tu ja Selveri 
poodidest üle 

eesti. rahva raamat on juba 
pidanud kalendreid juurde 
tellima, sest head asja kauaks 
ei jätku. kiirustage!

pÄEVaKajaLiNE

Oktoobri lõpus ülli-
tas MTÜ AUH heate-
gevuskalendri. Kogu 
kalendri müügitulu-
ga toetatakse Varju-
paikade MTÜ varju-
paikade loomi.

Alari Kivisaar ja 
MTÜ AUH aitavad 
kodutuid loomi

pÄEVaKajaLiNE

kalendri valmimisele aita-
sid kaasa: printon aS Trükiko-
da, Fookus Meedia, keeletoi-
metus.ee, reval print, antalis 
AS, Artprint, Butterfly Lounge, 
Viru keskus ja rahva raamat 
aS.

kuna MTÜ-ni auH jõudis 
väga palju soove näitusepilti-
de ostmise kohta, siis otsusta-
ti, et kõikidele kiisude, kutsu-
de ja alari fännidele antakse 
võimalus soetada endale koju 
seinale kalendri lemmikpilt 
ja sellega heategevusse veel-
gi panustada. Huvi korral vali 
lemmikpilt välja (kõik pildid 
on saadaval 
siin ->, kontak-
teeru essivaht-
ras@gmail.com 
ja pilt tehakse 
mõne päevaga 
valmis! pildi 
hinnaks on 70 
eurot, suurus on 60 x 60 cm.

ja nagu sellest kõigest 
oleks veel vähe, siis koostöös 

edevuslaat.ee-ga valmivad 
kõikidele soovijatele imeilu-

sad ja ai-
n u l a a d s e d 
kõrvarõngad 
kalendri lem-
mikpi ldiga. 
kui soovid en-
dale või oma 
sõbrale teha 

ilusa jõulukingituse või soovid 
lihtsalt ilusat meenet, saada 
e-kiri oma ees- ja perekon-

nanime, postiaadressi ja soo-
vitud pildi numbriga (numbri 
leiad iga pildi juurest) aadres-
sil anu@edevuselaat.ee. Vas-
tu saad arve, mille tasumisel 
saadetakse need imepärased 
ehted paari päeva jooksul sul-
le koju kätte. Üks paar kõrva-
rõngaid maksab seitse eurot. 
Ühe paari tellimisel on posti-
kulu 1,50 eurot, alates kahest 
paarist on postitus tasuta.

“Olen alati mõelnud, et 
kui avaneks võimalus kodutuid 
loomi kuidagi aidata, siis olek-
sin kohe käpp. kuna nüüd tek-
kis võimalus oma armastatud 
hobi, fotograafia kaudu neid 
olevusi toetada, siis polnudki 
siin midagi pikalt mõelda,” üt-
les raadiohääl alari kivisaar.

“See on nii lahe ja õilis 
projekt, et selles lihtsalt peab 
kaasa lööma.” Merlyn Uusküla

See on nii lahe ja 
õilis projekt!

Merlyn Uusküla

Kui tekkis võima-
lus kodutuid loomi 
aidata, polnud pi-
kalt vaja mõelda.

Alari Kivisaar

Foto: Alari Kivisaar

Edevuselaat.ee kõrvarõngad, mida kõikidel huvilistel on võimalik tellida. Vali number välja 
saada ostusoov anu@edevuselaat.ee. Ühe paari hind on 7 eurot + 1,5 eurot postikulu.

Pilte üritusest ->

Reporteri uudis ->

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.293598213991764.84028.293586687326250&type=1
http://www.weekend.ee/?gid=5183#&pid=405718 ja http://raidla.net/marka-mind/
http://www.reporter.ee/2011/10/31/valmis-2012-aasta-marka-mind-kalender/
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Selline kahest soojakust koosnev ja seest koerteboksidega 
varustatud ilus maja on täiesti ootel.

Selline kahe koeraboksiga uhke soojak on meil Virumaal 

täiesti olemas, vaja ainult kõige Eesti keskpunkti lähemal 

asuvasse varjupaika ehk Viljandisse viia.

1110

kes ei ole kuulnud, siis 
kunagi oli meil lisaks rak-
vere varjupaigale Virumaal ka 
loomade turvakodu, mis enne 
seda kandis Virumaa varju-
paiga nime, kus leidis kahe 
tegevusaasta jooksul peavarju 
330 koera ja ligi 800 kassi. 
kuna turvakodu asus eramaal, 
siis arusaadavalt võis juhtuda 
ühel päeval, et maaomanik 
soovib oma maad millekski 
muuks kasutada. Nii lõpetaski 
turvakodu oma tegevuse ja 
peaaegu kõik turvakodu loo-

mad (ligi 50 kassi ja 50 koera) 
leidsid lühikese ajaga suure 
aktsiooni käigus endale uued 
või hoiukodud, mõned läksid 
edasi kodu otsima rakverre 
varjupaika.

l o o m a d e 
s e i s u k o h a l t 
lõppes see lugu 
väga kenasti. 
küll aga kunagi 
varjupaiga loomiseks soetatud 
soojakud, mis on kõik ümber 
ehitatud ilusateks kassi-ja ko-
eramajadeks, seisavad hetkel 
nukralt tühjana. Samal ajal 
on teistes meie varjupaikades 
suur ruumipuudus.

Võru varjupaik vajaks väga 
koerte sisebokse, kus saaks 
külmal ajal hoida lühikarvalisi 

koeri ja kutsikaid.
Valgas on kassidele väga 

ruumi juurde vaja. Hetkel 
peavad paljud kassid veetma 
oma varjupaigapäevi halvasti 

desinfitseeri-
tavates vana-
des puurides.

M e i e 
poole pöör-
dutakse väga 

tihti palvega võtta loomi hoi-
ule omaniku reisi või näiteks 
haiglasoleku ajaks. Siiani me 
seda ei ole soovinud teha, 
sest üheskoos tänavalt püütud 
loomadega ei pea me õigeks 
hoiuloomi pidada. Osalesin 
hiljaaegu mittetulundusüh-
ingute juhtidele mõeldud sot-
siaalse ettevõtluse koolitusel, 

pÄEVaKajaLiNE

Otsime häid inimesi, 
kes aitaks meil trans-
portida soojakud 
ühest Eesti otsast tei-
se.

Jagatud 
mure on …

pÄEVaKajaLiNE

kus igaüks pidi oma organ-
isatsioonist lähtuvalt pakku-
ma välja ühe organisatsiooni 
eesmärke toetava ettevõtlus-
projekti. Mi-
nul oli selleks 
lemmiklooma-
hotell, mille 
kogutulu eest 
kaetakse varj-
upagaloomade vajadusi. Tegin 
projekti ainult kahe hotelliko-
haga, et seda oleks võimalik 
ellu viia suuremate lisakulu-
tusteta. ja tasuvusanalüüsist 
tuli välja, et meil oleks võima-
lik ise tagasi panustada päris 
kenasti ja varjupaigaloomade 
elukvaliteeti tõsta.

et miks me neid siis siiani 
pole sealt ära toonud? Oleme 
jõudnud põhjuseni (aitäh 

neile, kes suutsid lõpuni vastu 
pidada), miks ma seda lugu 
kirjutan. Meil oleks selleks 
suureks tööks Sinu abi vaja. 

Teised varju-
paigad, kuhu 
s o o j a k u d 
p e a k s i d 
m i n e m a , 
asuvad Vi-

rumaast nii kaugel kui üldse 
võimalik: Võrus, Valgas ja 
Viljandis. Treileri kilomeeter 
maksab 1,20 eurot ja kraana 
töötund 60 eurot. arvestus-
likult läheb kogu see oper-
atsioon maksma ca 2500 eurot. 
päevselge on see, et me ei saa 
seda võtta varjupaigaloomade 
heaolu arvelt, kuid oleks to-
hutu raiskamine jätta need 

suurepärased just 
loomade jaoks 

kohandatud ilusad majakesed 
kuhugi lagunema. Nüüd tuleb 
palve: kallid loomadest hoo-
livad inimesed, palun aidake 
meil see varandus ära tuua 
ja loomade heaks taas kasu-
tusele võtta.

Kogume selleks annetusi 
Varjupaikade MTÜ kontole 
SEB pangas 10220068203017, 
selgistusse märksõnaks: 
soojakute transport.

Või kui Sa tead kedagi, 
kes pakub soodsamalt treile-
ri- või kraanateenust, võta 
palun minuga ühendust tele-
fonil 5046102 või kirjuta 
info@varjupaik.ee

ette tänades, Triinu
Varjupaikade MTÜ üldjuht

Me ei saa sooja-
kute transporti 
katta loomade 
heaolu arvelt!

Soojakute trans-
port läheks maks-
ma u 2500 eurot. Valga varjupaiga kassid peavad oma varjupaigapäevi 

veetma halvasti desinfitseeritavates vanades puurides, selle 

asemel, et mõnuleda sellises kassimajas

Kui tead kedagi, kes pakub soodsat treileri- või kraanateenust, võta palun ühendust 504 6102 või info@varjupaik.ee!

Kogume soojakute transpordiks annetu-si Varjupaikade mtÜ kontole sEb pangas 10220068203017, selgitusse märksõnaks “soojakute transport”
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Nagu ka inimestel on kas-
sidel unikaalne iseloom ja see, 
mis toimib ühe kassi puhul, ei 
pruugi toimida teise puhul. 
eriti varjupaiga tegevuspaigas 
tulevad paljud kassid sinna 
hirmunult ja tagasitõmbunult 
ning nad ei ole huvitatud min-
gist suhtlusest ega mängust.

“kui sa lähened uuele 
kassile, vaata, kuidas ta rea-
geerib,” ütleb Galaxy. “Kui 
kass jääb oma puurinurka või 
astub sammu tagasi iga kord 
kui sina astud edasi, ei ole 
su alguspunktiks saada kass 
mängima. Sinu alguspunktiks 
on saada kass enda juurde tu-
lema.”

Selles situatsioonis soovi-
tab ta “madala väärtusega” 
läbisaamist, nagu ta seda 
nimetab: räägi kassiga pehmel 

häälel, väldi silmsidet, hoia 
käsi madalal või vaateväljalt 
ära ja hoia end pildis. Väldi 
enese sättimist ukseavasse. 
“Veena kassi, et sa ei ole seal, 
et talle haiget teha või teda 
lõksu püüda.”

Tee seda mitu korda päe-
vas ja juhenda ka teisi varju-
paiga töötajaid sedasama 
tegema. Hoia märkmeid kassi 
logis iga visiidi kohta.

“lõpuks kõlguta nööri 
otsas olevat mänguasja, et 
meelitada kassi tema puurist 
välja. kui näed, et kass taas-
tab oma algse loomuse – kütt 
temas ärkab ellu, ta vaatab 
mänguasja huviga, pärani sil-
madega ja neid pilgutamata – 
oled sa võidu saavutanud.”

Treeni oma kasside 
külastajaid

inimesed pakuvad end ti-
hti vabatahtlikult varjupaiga 
koertega jalutama, kuid väga 

vähesed pakuvad end kassi-
dega mängima. Süüdlaseks on 
tihti inimeste vähene tead-
likkus. paljud inimesed ei 
mõista, et varjupaigakassid 
vajavad hoolt ja armastust 
ning vabatahtlikud võivad olla 
ebakindlad selles, kuidas kas-
sidega abistaval ja rahustaval 
moel läbi saada.

kui sinu varjupaigas on 
vähe kasside külastajaid, 
palu üldsuselt abi. Sa võid 
alustada kohalike kasside hu-
vigrupi või päästerühmaga, 
kellel on kassidega eelnev ko-
gemus, ja vaadata, kas nad 
on võimelised pakkuma pisut 
treeningut sinu kassikaugetele 
vabatahtlikele. levita kogu-
konnas ja oma toetajate seas 
sõna, määratledes, mida tüü-
piline kassikülastus sisaldab. 
Too esile mõni konkreetne 
kass, et aidata inimestel sidet 
luua. kasuta oma uudiskirja, 
et selgitada, millist sotsiali-

2. osa

Eelmises numbris 
alanud järjejutt  
jätkub. 

jÄrjEjutt

Kuidas  
langetada 
varjupaigakassi 
stressitaset?
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seerumist see varjupaigakass 
vajab.

kui sa oled kokku kogunud 
juba mõned vabatahtlikud, on 
järgmiseks sammuks treening. 
kassi kammimine, silitamine 
ja talle läheduse pakkumine 
on kasulikud, oluline on aga 
ka vastastikune mänguses-
sioon. lisaks õpeta neid, et 
enesessetõm-
bunud kassi ei 
tohiks lihtsalt 
aksepteerida.

“kui sa 
näed arga, en-
esessetõmbunud kassi, on in-
imloomuses teda kallistada 
või temaga rääkida,” ütleb 
Bob andrusco, käitumisspetsi-
alist McHenry ringkonna varju-
paigast illinoisis. “kassile on 
see tunnustuseks tema ara 
käitumise eest. Selle asemel 
suuna teda tegevusse.” an-
drusco ütleb, et näiteks võid 
sa talle palli visata või temaga 
lasermänguasjaga mängida; 
kui kass sellele reageerib, 
premeeri teda. Nii õpib kass, 
et sotsiaalne käitumine toob 
tähelepanu.

Väiksed sammud 
viivad suurte muu-
datusteni

On fakt, et tavalised puurid 
ei paku palju ruumi, aga on 
asju, mida saad teha, et kass 
ennast mugavamalt tunneks. 
kellie Snider, loomade käitu-
misprogrammi juhataja SpCa 
Texases, ütleb, et töötajad 
peavad leidma meetodeid, et 
laiendada oma kohalike kas-
side ruumivõimalusi.

“Üks meie veterinaarid-
est, dr Shawn Ashley, mõtles, 
et peaks lisama riiuli, et pak-
kuda rohkem ruumi ja et anda 
kassidele võimalus saada 
kaugemale oma liivakastist. 
Nüüd eelistavad paljud meie 
kassidest lebada riiuli otsas, 
kus nad saavad end sirutada, 
lubada endale pisut privaat-

sust ja olla 
k a u g e m a l 
oma liivakas-
tidest,” ütleb 
Snider.

riiulid on 
end tõestanud paljude kas-
sidega, ent Snideri sõnul on 
mõned siiski otsustanud li-
ivakastis istuda. Nende kas-
side jaoks on töötajad lisanud 
puuri kingakarbi; kass võib 
sinna sisse magama ronida või 
end lihtsalt kindlamalt tunda.

Teine teema paljude kas-
sidega on nende soov hoida 
oma liivakast eraldi söömis- 
ja magamiskohast. paiguta 
kasside nõud ja liivakastid 
teineteisest nii kaugele kui 
puur võimaldab. Väiksemate 
puuride puhul proovi riputada 
kardin või sirm puuri keskele 
või paku kassile kasti, kuhu 
ronida, see võimaldaks tal en-
nast oma tualettruumist eral-
dada.

“kui sa suudad pakkuda 
kassile peidupaika, on tal 
koht, kus puhata ja stressi 
vähendada,” ütleb Snider. “On 
küll loogiline muretseda, et 
kui kass end peidab, siis teda 
ei pruugita adopteerida, aga 
siiski on tähtis muretseda ka 
kassi enda heaolu pärast.”

kui kass peidab end liiga ti-
hti ja kaotab külastusaegadel 
seeläbi adopteerimisvõimalu-
si, astu samme selle heaks, et 
kassi esile tõsta või eemalda 
perioodiliselt tema peidupaik 
külastusajaks.

Hangi annetusi
Tuscaloosa Metro loomade 

varjupaigas on inimeste lahkus 
ja annetused teinud kasside 
elupinnad palju mugavamaks.

“Minu vanaema heegeld-
ab kassidele ristkülikukujulisi 
patju, nad lihtsalt armastavad 
nende peal lebada,” ütleb 
Workman. Sõna levitamine pen-
sionäride organisatsioonides 
või kudumispoodides võib tuua 
samasuguse laine mugavateks 
puhkamiskohtadeks ka sinu 
kasside varjupaigas.

“Me kasutame ka tükke 
meile annetatud vaipadest, 
paberkotte toidupoodidest, 
padjapüüre hotellidest. in-
imesed on valmis aitama, kui 
sa neilt abi küsid,” ütleb Work-
man. Teised potentsiaalsed 
annetusmaterjalid sisaldavad 
endas kingakarpe peidupai-
kadeks ja riiulimaterjale.

Võib olla raske leida aega 
ja vahendeid, et jõuda iga 
kassini, kes su hoole all on. 
kuid vahel piisab vaid paarist 
muudatusest, et päästa kasse 
stressist või depressioonist. 
Õnnelikumad kassid ja ki-
iremad adopteerimised pre-
meerivad kogu varjupaika.

Artikli autor on Debbie Swanson, artikkel on 

tõlgitud ajakirjast Animal  

Sheltering 2011 märtsi-aprilli numbrist

Kui näed arga, ene-
sessetõmbunud kas-
si, on inimloomuses 
teda kallistada!
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Saada pühadesoovid 
Varjupaikade MTÜ 
jõulukaardiga

tuLEViK toob

15

Mõtle roheliselt 
ja tee loomadele head

e-pood, kust saab osta ka 
meie logotooteid, jõulukaarte 
ja käsitööehteid, asub osta.
ee keskkonnas. kogu esemete 
müügist saadav tulu läheb var-
jupaigaloomade elutingimuste 
parandamiseks. 

poodi lisandub pidevalt 
juurde uut kaupa, seetõttu ta-
sub seal pidevalt luurel käia. 
paki saatmise eest tasume 
meie.

antikvariaadi toimimisse 
saab panustada iga loomasõ-
ber. kui sul on kodus raama-
tuid või plaate, mis koguvad 
riiulis tolmu, siis ära viska 
neid ära, vaid anneta need 
antikvariaadile. Meie paneme 
need tooted müüki ning ehk 

leiab peagi sinu vana ja ka-
sutuna seisev ese omale uue 
omaniku. Tooteid võetakse 
vastu aasta ringi kõigis meie 
varjupaikades. Oma soovist 
antikvariaadile annetada anna 
teada e-kirja teel aadressil 
pood@varjupaik.ee.

Novembris avasime 
virtuaalse heatege-
vusliku antikvariaa-
di, kuhu on anneta-
tud juba virnade viisi 
raamatuid ning sadu 
CD- ja DVD-plaate.

oma sooVist aNti-
KVariaaDiLE aNNEtaDa 
aNNa tEaDa E-Kirja tEEL 
pooD@VarjupaiK.EE
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Samal ajal kui meie oma pere-
dega üksteise lähedust naudime, 
ootavad tuhanded neljakäpali-
sed eesti varjupaikades 
oma uut võimalust, 
teadmata, kas 
see uus võimalus 
neile üldse ava-
neb. Ometi väärib 
igaüks neist OMa 
peret! kui me oleksi-
me haldjad, piisaks vaid 
ühest käeviipest, et igale 
varjupaigaloomale OMa pere kin-
kida, et neil oleks maailm, kus 
neid ei hüljataks. kahjuks pole 
me aga haldjad. Meie, loomasõb-
rad, saame üksnes kanda edasi 
sõnumit ning teha seda niikaua, 

kuni iga viimane kui eesti pere 
meid kuulda võtab.

kas Sa mäletad, kui põnev oli 
kunagi lapsena avada ümbrik ja 
võtta sealt välja imekaunis kaa-
rt? Ootusärevus ümbrikut avades 
oli meeliülendav. kes selle küll 

saatis? paku sedasama toredat 
tunnet oma lähedastele, 

aidates sealjuures 
meil edasi kanda 
olulist sõnumit. 

Tervita oma 
lähedasi Varjupai-

kade MTÜ jõulu-
kaardiga. jõulukaar-

did on saadaval kahe 
erineva kujundusega. Neil 

on kujutatud meie varjupaikades 
elanud loomi. kaardid on kahe-
poolsed. jõulukaartide müügist 
saadud tulu läheb meie varjupai-
kades elavate loomade toetami-
seks. kaardid on trükitud kesk-

konnateadlikus trükiettevõttes 
ecoprint. loomi jäädvustasid pil-
tidele karoliina kansi Viljandist ja 
jüri Vlassov pärnust. 

kaartide tellimiseks saada e-
kiri oma täpsete soovidega ning 
oma nime ja aadressiga aadressil 
pood@varjupaik.ee

Kaartide hinnakiri
•	1	kaart	–	1,50	eurot

•	2–10	kaarti	–	1	eurot/tk

•	11–20	kaarti	–	0,80	eurot/tk

•	21–50	kaarti	–	0,70	eurot/tk

•	51-....	kaarti	–	0,50	eurot/tk

Hinnad sisaldavad saatmiskulu-

sid Eesti piires.

Kaartide tellimiseks saada e-

kiri täpse soovi ja oma nime & 

aadressiga pood@varjupaik.ee

Üks võimalik kaardikujundus. Üks võimalik kaardikujundus.
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jÕuLuEri

Aasta kauneim ning 
perekeskseim aeg 
-  jõulud - on peagi 
kätte jõudmas. 

Meie e-pood:                    /varjupaik

Jonkadi-jonkadi 

jõulud tulevad

Lustakad jõulu-

salmid ja muud 

lõbusat tegevust

HIND 2,5 €

PARIM KINGITUS 
ON RAAMAT!O
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Heategevuslik 

jõulukaart 

kassiga

HIND 1,5 €

PEA OMA LÄHE-
DASI MEELES!O

ST
U
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O

V
IT

U
S

http://www.osta.ee/varjupaik
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SILMAILU	/	LÕPETUSEKS

OLEN KÄPA ALL
 AITAN AIDATA VARJUPAIGA LOOMI

WWW.VARJUPAIK.EE

a) Anneta Swedbanki annetuskeskkonnas ->

b) Sõlmi püsikorraldusleping oma pangas ->

c) Tutvu tarvilike asjade nimekirjaga ->

d) Vaata lisa www.varjupaik.ee/anneta

meie varjupaikades ootab pidevalt uut kodu ligi 200 koera ja üle 400 

kassi. Nad kõik vajavad toitu, arstiabi ja peavarju. aita meil aidata! an-

neta endale sobiv summa Varjupaikade mtÜ kontole sEb pangas 

10220068203017. 

Kui soovid aidata konkreetset varjupaika, lisa selgitusse märksõna: 

pärnu, Viljandi, Virumaa, Valga või Võru.

Soovid aidata?

Kuidas aidata?

ISEKAS
teeb head

detsembri keskpaigas kü-
lastasid Sampo panga pärnu ja 
Viljandi kontorite töötajaid oma 
kodulinnade varjupaiku, et anda 
üle kliendiprogrmammi iSekaS 
kingikarussellis kogunenud toe-
tussummad. pärnu varjupaika 
toetasid Sampo panga kliendid 

700 euroga ja Viljandi varjupaika 
1530 euroga, millele Sampo pank 
lisas omalt poolt teise samapalju 
ehk kokku 4460 eurot.

Suurannetust kasutame Vil-
jandi ja pärnu varjupaikades 
peavarju leidvate loomade ve-
terinaarkulude katmiseks. pal-
jud loomad jõuavad varjupaika 
vigastatutena või vaevlevad vii-
rushaiguste käes. Samuti soovime 
piirata potentsiaalselt tänavale 
sattuvate loomade hulka, sterili-

seerides ja kastreerides võimali-
kult palju uutesse kodudesse mi-
nevatest loomadest.

Täname südamest Sampo 
panka ja kõiki panga kliente, kes 
kasutasid oma kogunenud pluss-
punkte selleks, et anda oma pa-
nus heategevusse!

Detsembris toetas 
Sampo Pank Pärnu 
ja Viljandi varjupaika 
kokku 4460 euroga.

https://www.swedbank.ee/about/support/donate/start
http://www.varjupaik.ee/anneta
http://www.varjupaik.ee/anneta
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