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luitekrossil ∞ Suur horoskoop koertele ja palju muud
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Seekord otsib veebipe-
remehi kaal, sünnitun-
nistuse järgi Kern EOS 
150K50XL. Õigemini 
kohe kaks.

kolm nende õde-venda on hea-
de annetajate abiga juba päriskodud 
leidnud pärnu, Valga ja Virumaa var-
jupaikades, vaid need kaks õnnetut 
on jäänud oma aega ootama.

selleks et kaks kaalupoissi saak-
sid minna oma igavestesse kodudes-

se Viljandi ja Võru varjupaigas, palu-
me veebiperemeeste abi.

Ühe kaalu hind on 354 eurot.
Valga varjupaiga kaal annetati 

advokaadibüroo Valge ja uiga ning 
eraisikute Mait kuke ja Tõnu Vahtra 
poolt. 

pärnu varjupaik sai kaalu tänu 
kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilas-
te annetusele ning Virumaa varju-
paik tänu soome loomakaitseorga-
nisatioonile rescueyhdistys kulkurit.

Pärnu varjupaigas on  
välja pakutud tore  
võimalus varjupaiga 
koertega koolitusel  
käimiseks.

Trennid toimuvad esmaspäeviti 
ja kolmapäeviti. kutsikad alustavad 

kell 18 ning täiskasvanud koerad kell 
19. kõik see toimub aadressil rääma 
94.

Ühe trenni kestus umbes tunni-
ke. Treenib kaidi juurik.

Täpsem info pöördel oleval rek-
laamil.

VarjuPaigaS tOimub

talv on selja taha jäänud, pikkade pimedate 
päevade ja ööde aeg on taaskord ümber saanud. Ke-
vad on õues ja südames, paigal olla ei kannata enam 
mitte üks raas. On aeg tegudeks!

Nii varjupaikades kui mujal on suurte koris-
tustööde aeg. maikuu alguses koristasime paljusid 
varjupaiku teeme ära! raames. Ka tänavatel ja tee-
veertes on lume alt välja sulanud talvega kogune-
nud „miiniväli“ ehk nende koerte väljaheidete lade-
med, kelle järelt hooletud omanikud ei ole viitsinud 
ära koristada. On aeg teha kodud ja koduümbrused, 
meie elukeskkond kogunenud prahist ja mustusest 
puhtaks. Peale tööd kulub ära ka korralik lõõgastus.

Seekordses numbris on rohkelt lõbusat luge-
mist – näiteks täies mahus koerte horoskoop. Kas 
teie koeraga läheb kirjeldus kokku? Paljud koera-
omanikud on väitnud, et kirjeldus oleks justkui nen-
de koera järgi koostatud... 

Lõbusa tujuga kevadesse minekule lisaks on te-
maatilisi uudiseid, samuti on juttu Luitekrossist, kus 
vabatahtlikud varjupaigakoertega osa võtsid.

Soovisin tegelikult kirjutada eraldi artiklit ini-
mestest, kes on võtnud südameasjaks püsivalt var-
jupaiku ja varjupaikade elanikke toetada, alustades 
ühest imetoredast inimesest, kes valmistab ise käsi-
tööna erinevaid esemeid – ehetest piltidega kande-
kottideni välja, mille müügist saadava tulu ta varju-
paikadele annetab, aga... ta soovibki jääda kulisside 
taha, anonüümseks. tagasihoidlik ja suure südame-
ga inimene.

Enesele ta reklaami ei soovi, aga miski ei saa 
mind takistada tutvustamast teile tema kodulehte, 

kus saate tutvuda tema poolt valmis-
tatud asjadega, mille müügist saa-

dav tulu läheb varjupaikade ja 
nende elanike toetuseks 

http://valge-
kassimaja.one-

pagefree.com.
H e a d 
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toimetaja veerg Sisukord

Teie loomakliinikud, Varjupai-
kade MTÜ ja dimela alustasid ühis-
projektiga „Vähem soovimatuid 
järglasi“.

projekti eesmärgiks on, et ei 
sünniks soovimatuid kutsikaid ja kas-
sipoegi ning tulevased arstid saaksid 
täiendavat opereerimiskogemust.

elsi ja Varjupaikade MTÜ poolt 
on patsiendid, Tiina Toometi kliini-
ku ja Männimäe loomakliiniku poolt 
ruumid, järelvalve ja juhendamine 
ning dimela poolt vahendid.

Maaülikooli veterinaarteadus-
konna tudengid saavad praktikust 
juhendaja käe all lisakogemuse ki-
rurgias.

MTÜ Varjupaikade loomad teevad 
pai kõigile, kes ostsid 2013. aas-
taks kuma suure koera- või kas-
sikalendri. sel aastal annetasime 
üheskoos 700 eurot. aitäh!

20. aprillil sai valmis Viljandi var-
jupaiga kassituba. see on tõeline 
superluks elamine kassidele. si-
sustus on täispuidust, kassidele 
on nii omaette olemise peidukoh-
ti kui mitmeid erinevaid ronimis-
võimalusi, eriline toidulaud, kus 
toitu tuleb peale vastavalt selle-
le, kuidas alt vähemaks süüakse.

Valga varjupaigas pea kolm aas-
tat kodu oodanud Mõmmik sai 
koju!

Neli noort pärnu-jaagupist, pär-
nust ja Viljandist korraldasid 9. 
mail pärnu kontserdimajas kont-
serdi, mille tulu läheb pärnu ko-
dutute loomade varjupaiga uue 
koertemaja ehituseks. Noorte 
heategevuslik projekt “ulatame 
käe läbi meloodia” sai alguse 
ettevõtlusideede konkursil eNT-
ruM. Täname tublisid noori!

tahad olla veebiperemees? 
Kaal ootab!

Foto: waagenwelt.com
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Selline ta on. Veebiperemeest otsiv kaal 
Kern EOS 150K50XL. Koeral on illustreeriv 

tähendus.

Vähem soovi-
matuid järglasi

Lühidalt

Pärnu varjupaik kutsub!

aNu Kuura
“Käpa All”
peatoimetaja

käpa all on Varjupaikade MTÜ 
elektrooniline häälekandja.
soovid värskeid teateid e-postile? saada enda 
nimi e-postiaadressile info@varjupaik.ee 

Varjupaikade MTÜ
lisainfo: Triinu priks, tel 504 6102
kaanefoto: karoliina kansi
Toimetaja: anu kuura
keelekorrektuur: Helin roosileht
ilmub 4 korda aastas, vahel ka rohkem
kujundus: 

http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=357408358856
http://www.orkut.com/Main#Community?cmm=97131280
http://twitter.com/varjupaikademty
http://www.printec.ee
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Varjupaiga koerad osalesid sel 
üritusel juba teist aastat. Tänavu 
võtsid vabatahtlikud ise asjast ak-
tiivselt osa ja tegelesid juba aegsas-
ti krossiks treenimisega, et nii koer 
kui saatja oleksid suutelised 5 kilo-
meetrist distantsi edukalt läbima.

registreerunud olid marko Vai-
ma ja Stella: Marko on hetkel kõige 
pikema staažiga vabatahtlik. Ta osa-
les esimesel aastal oma varjupaiga 
lemmikkoera Haitiga, kes sel aasta 
leidis endale päris oma kodu. selle 
aasta võistluskaaslaseks on Marko 
valinud endale noore emase koera 
stella. Marko on aktiivne olnud ka 
teistel MTÜ Minu sõber korraldatud 
üritustel.

Paul ruubel ja Sulev: paul võtab 
esmakordselt krossist osa ning tema 
esimene võistluskaaslane leidis en-
dale kodu ning ta pidi kiiresti uue 
kaaslase leidma – selleks on sulev. 
Nüüd teevad nad igal nädalavahe-
tusel trenni, läbides 10 kilomeetrise 
distantsi.

Hetty Nõmmann ja bima: Het-
ty osaleb esimest korda võistlusel. 
jaanuarist käib Hetty koos Bimaga 
iga esmaspäev kuulekuskoolitusel 
ning nädalavahetuseti treenitakse 
võistluseks. Hetty on ka varjupaiga 
koerte kuulekuskoolituse eestve-
daja. Bima ja Hetty treeningutest 
saate lugeda: http://bimajacleidis.
weebly.com/

H a n n a - m a i 
ressar (temast 
oli juttu ka eel-
mise aasta 3. uu-
diskirjas) ja Clei-
dis: Hanna-Mai 
on varjupaigas 
vabatahtlik juba 
pikemat aega. 
Teda võlus koer 
Cleidis, kes alg-
selt klappis vaid 
vähestega. Han-
na-Mai on koeraga 
imet teinud ning 
koerast on saanud 
tänu neiule rõõm-
sameelne isend. 
Hanna- Mai hak-
kas Cleidist koo-
litama omal käel, 
nüüdseks käivad 
nad koertekoolis, 
mille kohta saa-
te lugeda http://
b imajac le id i s .
w e e b l y. c o m / . 
Võistluspaar osa-
leb esmakordselt üritusel.

Kelly Lohk ja jürka: kelly on var-
jupaigas üks uuemaid vabatahtlike, 
kuid kindlasti mitte vähem aktiivsem 
kui vanad olijad. kelly eesmärk lui-
tekrossil on pakkuda üks tore päev 
koerale, kes ei saa igapäevaselt ja-
lutamas käia. koos läbivad nad 5 km 
distantsi pooleldi sörkides, pooleldi 
jalutades ja loodust nautides.

maarja-Liis Linnas ja Priidik: 
Maarja-liis on noor, uus ja hakka-
mist täis vabatahtlik. Neiu leiab 
iga nädal kooli kõrvat aega ning 
seab oma sammud varjupaiga poo-
le. Maarja-liis on oma kaaslaseks 
krossil valinud isase koera priidiku. 
sihiks on nad seadnud pjedestaalile 
jõudmise.

• Esikoht ahto tatter šveitsi valge 
lambakoeraga Herakles (20:18)
• teine koht jaan Õiglane samo-
jeedi koera Eltoniga (22:03)
• Kolmas oli indriko Nurmoja klu-
bist minu Sõber (22:04)
• Vabatahtlikud varjupaigakoer-
tega esikümnesse ei jõudnud, kuid 
see polnudki eesmärgiks. Peami-
ne oli rõõm koosveedetud ajast, 
varjupaigakoertele liikumisvõi-
maluse ja vahelduse pakkumisest 
ja varjupaigale reklaami tegemi-
sest.

tulemused

mis luitekross!? 
Koerte luitekross!
tänavu 21. aprillil toimus 
juba kolmandat aastat 
järjest koertele ja nen-
de omanikele suunatud 
Koerte Luitekross. Selle 
korraldajateks olid mtÜ 
minu Sõber koostöös 
Kahe Silla Klubiga. Kross 
toimus rannametsa külas 
Häädemeeste vallas.

Võistlejaid jagus igast suurusest

Foto: 2silda.ee
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2012. aasta
numbrites

talgupäev
varjupaikades

39% varjupaika 
möödunud aastal jõudnud 
loomadest jõudis tagasi 
oma koju või leidis omale 
uue kodu

2012. aastal pakkusime peavarju 2 642 loomale, neist 1955 olid 
kassid ja 687 koerad. Seda on 171 looma võrra rohkem kui 

2011. aastal. Koerte ja kasside osakaal jäi umbes samaks. KaSSid (1955)

KOErad (687)

KaSSid (354) KOErad (300)

Järjekordne tegus aasta varjupaikade jaoks on möödas - aeg on 
teha kokkuvõtteid möödunud aastast. Kuigi varjupaika jõudis 
võrreldes 2011. aastaga 7% ehk 171 looma rohkem, teeb meele 
rõõmsaks, et tagasi oma koju jõudis või uue kodu leidis rohkem 
kui iga kolmas varjupaika sattunud loom. Seda on 15% rohkem kui 
2011. aastal. Kui koerte osakaal on umbes sama mis 2011. aastal, 
siis kasside näitaja on tõusnud 125 kassi võrra ehk enam kui 41%.

0% 100%

+15%
võrreldes 2011. aastaga

+7%
võrreldes 2011. aastaga

6

Uue kodu leidsime 654 loomale, 
neist 300 koerale ja 354 kassile

+14%
võrreldes 2011. aastaga

Tagasi oma koju toimetasime 323 looma, 
neist 246 koera ja 77 kassi

+18%
võrreldes 2011. aastaga

KOErad (246) KaSSid (77)

(+1 foto kassimajast)

7

Valga varjupaiga tublid talgulised

Talgupäev Viljandi varjupaigas Viljandi vabatahtlikud koos seks puhuks tehtud tordiga

Pärnus oli tegevust ka väiksematele

20. aprillil valminud Viljandi kassituba. Superluks!

Fotod: Varjupaikade MTÜ / Marek Aardevälja
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kui tood koju kutsika, kes on 
jäära tähtkujus sündinud, avaldab 
ta juba esimestest elunädalatest 
muljet oma aktiivsusega. see on pi-
devas askeldamises vigurivänt, kiire-
te ja äkiliste liigutustega, kes kõige 
vastu huvi tunneb, kõikjale oma koo-
nu topib. kuna tema tugev jälitaja-
instinkt avaldub juba kutsikapõlves, 
siis pead tema kasvatamisele vara-
kult rõhku panema. kui esimesed 

paar kuud tühja lased, on sul seda 
raskem teda kuuletuma panna (eriti 
suuremakasvuliste tõugude puhul). 

Talle peab maast-madalast sis-
se koolitama, mida ta tohib, mida 
mitte, ja peaasi - kuhu ta kategoo-
riliselt minna ei tohi. kui sa tema 
dresseerimisega esimesel eluaastal 
eriti vaeva näha ei viitsi, vii ta väl-
ja eranditult kaelarihmaga, et seda 
neljajalgset jäära eelkõige tänava-
ohtude eest kaitsta. 

pidevalt valvel olema pead ka 
sellepärast, et tänu oma uudishimu-
likkusele on tal ka kombeks maast 
mistahes räppa hambusse haarata ja 
sealsamas nahka panna, enne kui sa 
ahhetadagi jõuad. kuna jäärast koer 
on reeglina küll sõbralik ning selts-

kondlik, aga küllalt isemeelne, siis 
nõuab ta pidevat tähelepanu. ses-
tap sobib ta paremini paljuliikme-
lisse peresse, et jätkuks hoolivaid ja 
valvsaid silmi. “karja juht” pidagu 
silmas, et juhtidagi tuleb teda kiire-
te energiliste liigutuste ning žestide-
ga, mida kinnitagu lühike ja täpne, 
kindrallikul toonil antud käsk. 

paremini leiavad temaga ühise 
keele võimukas lõvi või tasakaalu-
kad ja kindlameelsed sõnn ja kal-
jukits. kui kaksikud enesele jäärast 
koera võtavad, olgu see pigem mõni 
sületõug - suuremaga ei saa selle 
tähemärgi esindajad, loomult jär-
jekindlusetud ja rabedad, lihtsalt 
hakkama.

Vaevalt vänderdamise selgeks 
saanud, “treib” see kutsikas kaoo-
tiliselt ringi, otsides kontakti nii 
oma õdede-vendade, pererahvaga, 
nende kassiga. sest tal on tohutu 
vajadus olla armastatud ja hellita-
tud. sealjuures on tal enesel raskusi 

kiindumisega ühesse konkreetsesse 
subjekti, ja mida iseseisvamaks ta 
saab, seda muutlikum on ta oma 
toimetamistes ja meeleoludes. juba 
täiemõõdulisena, aga arult veel lo-
runa on riukaline, kaldub petmisele 
- jääb su käsu peale küll sambana is-
tuma, aga nii kui selja pöörad, tuis-
kab minema. see pole aga tingitud 
autusest - lihtsalt ta energia ajab üle 
ääre, ta võtab vastu kiireid otsuseid, 
mis on intellekti, nutikuse tunnus. 
Vastavalt kaksikutest koera tõule 
peab peremees kehtestama talle 
sobiva, vaheldusrikka päevakava, 
õige töö, millele seda kõike suuna-
ta. Näiteks on tema lambakoertest 
ja krantsidest isendid suurepärased 
karjused, retriiverid ideaalsed nar-

kokoerad. sest kaksikute-koerad on 
tavatult vastuvõtlikud kõigele uue-
le, kergesti dresseeritavad, eriti kui 
sellega alustatakse kohe beebipõl-
vest. Väiksemate tõugude esinda-
jaile rakenduse leidmisel ei tohi aga 
koormustega üle pingutada - nad 
väsivad kiiresti nii füüsiliselt kui 
vaimselt ning külmetuvad kergesti, 
kuna hauguvad palju. kaksikutest 
koer on vaevalt sobiv lastele müt-
tamiseks, eriti linnakorteris, sest 
ta vajab küll palju liikumist, aga ei 
armasta mõttetut, pealesurutud te-
gevust. parima kooskõla saavutavad 
temaga kaalude, Veevalaja ja jäära 
tähtkuju esindajad, koer poleks eriti 
õnnelik, kui ta “karja juhiks” oleksid 
sõnn või kalad.

selles tähtkujus perre ilmunud 
neljajalgne on seda tõrksam ja mäs-
sumeelsem, mida kaugemal ta juba 
titapõlvest on. see on suur “mate-
rialist”, kes enesele magamise ja 
mõnusa äraolemise kohta naljalt 
ette kirjutada ei lase, vaid “mää-
rab” nad ise sinna, kuhu tahab. kui 
majas juhtub olema kasse, siis nen-

de elu muutub tükiks ajaks ainuüksi 
küüntenäitamiseks või pagemiseks. 
sööb sõnnist koer äraütlemata pal-
ju, olgu ise väike kui piibunõel. 

Tema kasvatamisel on jõumee-
toditest kõige vähem kasu, sestap 
muutub oskamatu kasvataja tema 
puhul sageli “oma koera koeraks”, 
koer “oma peremehe peremeheks”. 
Mida paremini tunned tema tõu ise-
ärasusi, seda kergem on sul leida 
võtteid ja tegemisi, mis teda huvi-
tavad. 

Oska kavalasti meelitada ja 
kiida rohkelt, kui on edusamme 
märgata. siis saad temast usina ja 
andunud õpilase, kes edeneb küll 
aeglaselt, aga põhjapanevalt, ja us-

tava kaitsja, kes oma “karja” kaas-
liikmete eest ennastsalgavalt välja 
astub. kodule on ta usaldusväärsem 
turvaja kui kogu Gates´i elektrooni-
ka ühtekokku. aga tema puhul peab 
su aiaväraval kindlasti olema ka silt 
“ettevaatust - kuri koer!”, sest rae-
vus võib ta väga ohtlikult rünnata.

sõnnist koerale on sobivaimaks 
peremeheks (ja vastupidi!) fleg-
maatilised ja intelligentsed kalad, 
arukas Neitsi või loogilised kaalud. 
kui oled keevaline tulemärgi kandja 
(jäär, lõvi, ambur), on ka kuitahes 
hoolsa kasvatamise puhul karta, et 
sul eneselgi on ühtelugu püksid lõh-
ki.

kui võtad Vähist koera, ole val-
mis selleks, et juba tema põnnipõl-
ves saad temaga vett ja vilet näha. 
sest tollel on äärmiselt tundeline 
seedeaparaat, ta on üldse kuida-
gi õrnuke ja vajab teistest rohkem 
hellitamist. Mistahes eas pead talle 
kindlustama kõrgekvaliteetse me-
nüü, ja olema parajalt delikaatne nii 

temaga suhtlemisel kui õpetamisel. 
sest see koer, olgu mistahes tõust 
või mõõdus, on üldse kuidagi nuk-
rameelne, äraaimamata tujudega 
ja kergesti solvuv. kui ta tunneb, et 
talle on alusetult liiga tehtud, võib 
ta välja kuulutada näljastreigi, suht-
lemisboikoti, või koguni solvaja ja-
lanõusid või tarbeesemeid tualetina 
tarvitada. samas talub see koer aga 
äärmiselt raskesti üksindust ja ta-
vatseb öiti ulguda, eriti täiskuuajal, 
või siis, kui kuu läbib skorpioni täht-
kuju. Proffidest koerakasvatajad väi-
davad, et see kõik on tõenduseks Vä-
hi-koera kõrgest intellektist ja heast 
mälust. ja kui pererahval õnnestub 
temaga ühine keel leida, pole üks-

ki teine koer nii sõbralik, kelmikas, 
armastav, ja nii kodukeskne. Ta on 
parim seltsiline ja hoidja väikestele 
lastele, eriti kui on tegemist kolli-
dega. kui suhted pererahvaga aga 
lootusetult vildakaks kujunevad, 
haarab teda nii sügav depressioon, 
et selle ainsaks rohuks on siis vaid 
ümberkolimine sobivamasse perre.

kindlasti ei sobi tema “karja ju-
hiks” Vähi kahejalgne variant - kaks 
natuke müstilist tegelast ei ava end 
teineteisele vajalikul määral, ega ka 
otsekohene ja liiga realistist kalju-
kits. kui Vähist koer satub aga skor-
pioni või Veevalaja perre, on mõle-
mad pooled suisa õnnega koos.

Olgu tegemist kas suurema või 
väiksema tõu esindajatega - need 
kutsikad paistavad juba peopesa 
suurustena silma oma laia rinna ja 
uhke peahoiaku poolest. sünnipära-
se tugevuse ja nõtkusega panevad 
nad vastu liigsele sussutamisele ega 
hakka teismelisepõlveski iialgi kila-
des ja klähvides jalgrattaga võidu 

jooksma - kaasasündinud väärikus 
ei luba. ka on neil koertel, tõust 
olenemata, nõrgavõitu süda, sestap 
pole nad, ilmselt enesealalhoiuins-
tinkti ajel, üldse eriti liikuvad. lõvi-
koerte toiduratsioonis peaks olema 
võrdlemisi vähe rasvu (mis tingivad 
veresoonte lupjumist), ja palju val-
ke, sest nad kulutavad liikumisele 
teistest enam energiat. samal põh-
jusel vajavad nad pikemat uneaega. 
dressuurile alluvad raskesti, sel-
lepärast on lõvi-koerte seas palju 
dekoratiivseid tõuge. Head kombed 
õpivad nad kergesti ära, aga ootavad 
omalt poolt, et nendega kontakti, 
ent piisavat distantsi hoitaks. Nen-
de koerte käitumises, liikumises ja 

maneerides on midagi kuninglikku, 
või siis suursugu laiskust, kui nad 
tugitoolis või vaibal lesides raugelt 
pea tõstavad ja sulle vastu vaata-
vad. suured lõvi-koerad sisendavad 
lugupidamist, väiksed imetlust oma 
vaprusega - nagu krõlovi mops, kes 
jultunult elevandi peale klähvis.

see koer (näiteks afgaani hurt, 
toiterjer või corgie) on ilusaks raa-
mistuseks ja heaks kaaslaseks ük-
sikule, mõõduka elustiiliga eakale 
aristokraadile. Harmooniliseks ku-
juneb kooseksisteerimine amburi, 
skorpioni või kalade tähtkuju esin-
dajaga, keevalistele kaksikutele või 
pedantsele Neitsile ta ei sobiks.

jÄÄr 
(21.iii - 19.iV)

KaKSiKud 
(21.V - 20.Vi)

SÕNN 
(20.iV - 20.V)

VÄHK 
(21.Vi - 22.Vii)

LÕVi 
(23.Vii - 22.Viii)

Õnnelikud inimesed, kes saavad 
oma perre Neitsist koera. Niipea kui 
see silmad lahti ja neli jalga kind-
lalt alla saab, on ta üksainus ime ise. 
Õpib kõike kergesti, on kuulekas ja 
leplik, allub distsipliinile, peab puh-
tust. Mida täiskasvanumaks ta saab, 
seda targemaks läheb, kusjuures ei 
allu nagu mingi alateadvuses pei-
tuva loomupärase programmi käsul 

mingitele halbadele mõjutustele, 
ja on oma kodakondsete truu kaits-
ja. sellel väga intelligentsel koeral 
on haruldane sisemine baromeeter 
oma süü äratundmiseks ja tunnis-
tamiseks. kui ta teeb midagi luba-
matut, siis kajastub häbitunne tal 
lausa näol, olgu tegemist kas või nii 
karmide ja ähvardavailmeliste koer-
tega nagu mastiksid, dogid või rot-
veilerid. ka märkab armastav pere-
mees siis kohe vastavaid varjundeid 
ka koera käitumises - ta oskab iga 
oma sammuga tähelepanu tõmmata 
sellele, et tunneb end muidugi pa-
hasti ja kahetseb, aga on tegelikult 
ju väga hea koer! Hüljatuna elades 
ei kaota Neitsist koer väärikust ja 
taastab perre sattudes kiiresti oma 

teatud peenuse, isegi kui on krants. 
ei söö palju, aga nõuab head toitu 
(eriti vastunäidustatud ta seedimi-
sele on hapnenud ja riknenud toi-
duained). puhtatõuliste Neitside 
esindajate intellekt võib küündida 
koguni selleni, et koer õpib ära al-
gelise loendamise (haukudes) ja võib 
käpa asetada tuttavale kirjatähele.

Neitsist koer kasvab hästi kokku 
Neitsist peremehega - nad mõista-
vad teineteist sarnaste salakanalite 
kaudu. suures sõpruses elavad nad 
ühe katuse all ka amburi ja kaljukit-
sega. kalad ja lõvid otsigu enesele 
lemmikut aga mõnest teisest täht-
kujust.

NEitSi 
(23. Viii - 22.iX)
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kasvueas on amburist koer üks 
elavamaist, kelmimaist ja võluva-
maist koeralistest. sellele vaata-
mata, et mitte ühegi teise tähtkuju 
koera mälestustepagasis pole täisik-
ka jõudes kirjas nii palju lahtikrii-
bitud tapeete, puruksnäritud susse, 
ärasöödud huulepulki, tühjakslaku-
tud kreemipurke jms. Võtab üksjagu 
aega ja vaeva, enne kui sellele suu-

rele vabadusearmastajale rihm kaela 
saadakse. aga dressuurile allub ta 
hästi, sest on nõus õhinaga kõike uut 
õppima. Väikesetõulist amburi-koera 
on reisile lihtsalt lapsemäng kaasa 
võtta, ja uude elamispaika kolimise 
elab see koer pereliikmetest kõige 
valutumalt üle. see on arukas olend, 
kel on oma väärikustunne - ta ei võta 
enam iialgi omaks pahurat inimest, 
kes on oma õeluse kas või kord väl-
ja valanud tema kui väetima peale. 
amburi-koer on väga liikuv, armastab 
suuri avarusi - suvila on tema para-
diis, väikekorter vangla, ketivariant 
pea tõeline surm. Tänu oma püsima-
tusele ja väsimatusele on see hasart-
ne ja andekas võistluskoer, ka kelgu-

rakendis haruldaselt vastupidav, kui 
on juhtunud alaskas või Gröönimaal 
sündima. kindlasti on tal seal pal-
ju sugulasi, sest meiegi laiuskraadil 
sündinud amburi-koerad on tugeva 
tervisega, menüü suhtes vähenõudli-
kud ja väga külmakartmatud.

Nii aktiivne ja seltskonda armas-
tav neljajalgne ei sobi seltsiliseks 
vanematele inimestele, ega väga 
hõivatutele - üksinduses konutamine 
oleks talle nagu ebaõiglane karistus. 
Ta on õnnelik peres, kus alati keegi 
kodus oleks, kus temaga tegeldaks, 
piknikule või staadionile minnes teda 
maha ei jäetaks. siis eriti, kui selle 
“karja” juhiks oleks skorpion või 
lõvi, mitte kaksikud või sõnn.

selle tähtkuju juhitud koer on 
üks huvitavamatest. kuni ta pole 
veel täiearulisteks kasvanud, rah-
meldab ja sebib palju, käib kord ühe 
pereliikme sabas, siis teise - justkui 
kaaluks ja võrdleks, kes oleks kõi-
ge arukam valik. kui kodakondsete 
seas peaks olema muusik või muu-
sikafänn, “kinnistub” kindlasti selle 
juurde, sest kaalude-koer armastab 
muusikat, ja oskab unisoonis (eriti 

puhkpillide ja viiuliga) ulguda, kuigi 
talle pole seda õpetatud. sealjuu-
res on ta elegantne ja tagasihoidlik, 
ilus ja väga sõbralik. perekonda, kus 
elab selline koer, toob ta lõõgasta-
vat pingelangust, ei lase konflikte 
tülideks paisuda. 

isegi roomavad titad tunneta-
vad tema ehedat heasoovlikkust 
ega söanda seda elavat mänguasja 
sabast sikutada. koertevõistlusel 
tõkete ületamiseks või läbi torude 
roomamiseks pole mõtet teda kooli-
tada - ta pole sportlik ja teda see ei 
huvita. põhilised käsud-keelud õpib 
aga kiiresti kätte ning lugupidavale 
toonile allub tõrkumatult. söögikau-
sis peaks tal olema rohkem kala kui 
liha, värsket juurvilja ja pidevalt 

vett - kaalude-koerad on teistest 
suuremad “joodikud”. söögilauast 
mitte vähem ei mõjuta teda valitsev 
õhkkond - kui see pidevalt elektrist 
säriseb, võib see tal neuroose, neist 
johtuvalt ka füüsilisi tervisehäireid 
esile kutsuda.

see koer (sageli lõunapoolse-
te laiuskraadide tõugude esindaja) 
on üksmeelse, kindla kodukorraga 
pere koer. pigem diivanikaunistus 
kui turvamees, pigem paitamiseks 
ja musitseerimiseks kui jalgpalli-
platsil põnnidega kaasalidumiseks. 
elab harmooniliselt Veevalajast või 
kaksikutest pererahvaga, sobimatud 
on tema “karja juhiks” kaljukits ja 
sõnn.

selle tähtkuju koerad paistavad 
juba ilmale tulemisest alates silma 
oma rahulikkuse ja sõnakuulelikku-
sega. Nii nagu esimestel elunädala-
tel oma emale, nii kuuletuvad nad 
ka pererahvale oma iseseisvas elus. 
see koer kuulab su õpetusi tähele-
panelikult ja võtab kodukorra kiiresti 
omaks - teab, kus on söök, kus nö. 

koera koht. erinevalt paljudest teis-
test tunneb ta end just kõige turva-
lisemalt sellises peres, kus kehtib 
kindlalt sätestatud kodukord, isegi 
range päevareziim. Ta jääb kiduma, 
võib lõplikult kuhtuda kodus, kus 
valitsevad kaos ja pinged, lohakus 
ja hoolimatus. aga on registreeri-
tud ka vastupidiseid juhtumeid: kui 
tegemist pole just päris asotsiaalse 
seltskonnaga, pöörab kaljukitse-koer 
ise pererahva õigele teele: oma jär-
jekindla süüa- ja väljaküsimisega - 
kellavärgi täpsusega, olgu ilm ja ini-
meste meeleolu milline tahes. Tema 
toit peaks sisaldama võimalikult pal-
ju vitamiine ja kaltsiumit, kuna tal 
võib esineda probleeme liiga aeglase 
ainevahetuse ning nõrgavõitu luusti-

kuga. Ta pole eriti liikuv, aga vajab 
liikumist regulaarselt, pole eriti suur 
inimeste sõber, aga ka mitte vaenulik 
- koerteriigis natuke nagu hallivõitu 
hiireke. peremeest armastab ometi 
oma tagasihoidlikul moel, ilmutades 
seda peamiselt sooviga aegajalt ta 
nägu põhjalikult üle lakkuda.kui seda 
arukat koera pikalt ja põhjalikult 
treenida, võiks temast saada nii po-
litsei- kui päästekoer, aga selle pea-
miseks vastuargumendiks on asjaolu, 
et ta pelgab suuri rahvahulki, kära, 
masinaid. sestap sobib kaljukitse-
koer rohkem mõne vanapoisi või ük-
siku pensionäri kaaslaseks - parimaks 
variandiks sõnn või Neitsi, halvema-
teks lõvi, kaalud ja kaksikud.

Hea, kui sa selle koera päris til-
lukese kutsikana oma hoolde saad, 
sest see on nii andekas tegelane, 
et võid ta vaata et lugema ja trum-
mi lööma õpetada! Ta on üksainus 
energiapall, valmis seda kulutama, 
millele aga osutatakse. pealegi võta 
arvesse - kui sa koolitamisega hiljaks 
jääd või ta sellest hoopis ilma jätad, 

muutub ta sõnakuulmatuks ja kur-
jaks. Nii et sinu valida - kas saad talle 
parimaks sõbraks või õelaimaks vaen-
laseks. kusjuures tee ja aeg armastu-
sest vihkamiseni on skorpioni-koeral 
väga lühike, mis aga veelgi ohtlikum - 
pöördumatu. kui arvad, et siiski talle 
veel midagi jõuga peale suruda saad, 
koguni füüsilise karistuse hinnaga, 
siis ole valvas - alandatud skorpioni-
koer on võimeline kätte maksma! kes 
temaga aga õigesti ümber käib, õige 
graafiku põhjal koolitab, saab enese-
le kaaslase, kelle kiitmiseks ei jätku 
sõnu. Ta on su ustavaim kaitsja ja 
parim koduvalvur. kuna sellel koeral 
on haruldaselt tundlik haistmismeel 
ja kõikide teiste tähtkujude koertest 

laiem aroomide eristamise skaala, on 
ta maailma parim “komissar rex”. 
just skorpioni-koerad (sagedamini 
lambakoerad, labradorid ja retriive-
rid) on need, kelleta oleks nii mõni-
gi kuritegu avastamata ja nii mõnigi 
maailma suurematest pasatskitest 
kinni nabimata jäänud.Mõistagi pole 
see koerteriigi võimas ja keeruline 
esindaja sobiv kaaslane ei õrnahin-
gelisele vanapreilile ega perele, mil-
le moodustab mitu põlvkonda naisi. 
Ta vajab maskuliinset juhtimist, ja 
mõlemad pooled on rahul, kui sel-
leks saab sõnni, kaljukitse või Vähi 
tähtkuju esindaja. Täiesti vale oleks 
ühendus amburi või kaaludega.

Niipea kui Veevalajast kutsikal 
silmad pähe tulevad, kiirgab neist 
kõigile vastu elulustlikku sära. juba 
maastmadalast on Veevalajast koeral 
kange vajadus meeldida, sellepärast 
on ta kõikide vastu väga sõbralik ja 
katsub end igal võimalikul moel näh-
tavaks teha. Tarvitseb perekondlikul 

peoõhtul uksekellal kõlada, kui too 
neljajalgne on nagu välk esimesena 
koridoris, väsimatult saba liputades 
ja rõõmsalt kilades. Tegelikult tunneb 
ta end aga nii kindlana lähedaste ini-
meste seltsis - võõraid pelgab, nagu 
üksiolemistki, sestap ei tule valvuri-
amet tema puhul kõne allagi. Vastu-
pidiselt kaljukitse-koertele on tema 
element täiesti süsteemitu elu, sest 
tal on suurepärane kohanemisvõime 
ja tema tahaks oma elukorraldust 
küll inimeste kaitse all, aga omataht-
si juhtida. Ta sööstab entusiastlikult 
sööma, kui ta kausid täidetakse, aga 
kui unustatakse, pole tal sellest suu-
remat midagi - turgutab energiavaru-
sid mõnusa uinakuga. Vahetult pärast 
söömist on Veevalaja-koeral vältima-
tu vajadus tublisti juua, sellepärast 

peaks tal vesi olema mingil viisil pi-
devalt kättesaadav. kuna Veevalaja-
koeral on väga tundlik närvisüsteem, 
siis peaks tema peale hääletõstmine 
või koguni löömine olema kategoorili-
selt välistatud. sest selle tagajärjeks 
võib olla sügav stress, mis omakorda 
võib põhjustada tagakäppade halva-
tust. Hoidku jumal sellise metsluse 
eest!

selle koera parim kodu on rõõm-
sate, avatud inimeste toimekas pere, 
kus armastatakse suhtlemist, külalis-
te võõrustamist, osatakse nautida elu 
lihtsaid rõõme. Niisuguseid on kaksi-
kute ja kaalude seas, vastunäidusta-
tud pererahvana oleksid talle suur-
test realistidest kaljukits ja Neitsi.

Nende seas on palju krantse, sel-
legipoolest on nad kõige põnevamad 
koerad, sest on ekstrasensid. Nende 
koerte välimuse eripäraks on neli sil-
ma - kahele tavalisele lisaks tumeda-
karvalisel koeral kaks heledat laiku, 
heledamakarvalisel kaks tumedamat 
laiku nende kohal - nendega näevad 
nad kummitusi! juba kutsikapõlves il-

mutavad kalade-koerad sügavat aru-
kust, mõistmist, vaatavad sulle otsa 
justkui inimpilgul, lasevad nurise-
mata enese kallal kõike teha. Märki-
misväärne on nende kuulekus ja soov 
inimest teenida. praktikas on arvukalt 
näiteid selle kohta, et nad ei reagee-
ri mitte üksi klassikalistele käsku-
dele ja intonatsioonile, vaid saavad 
aru ka jutu mõttest. Neile meeldib, 
kui nendega räägitakse, ja kuulavad 
siis, pea natuke viltu, rääkijale otse 
silma vahtides. Nende harukordsest 
intuitsioonist levib legende - nad tun-
netavad ette katastroofe, tänu neile 
on pääsetud tule- ja uppimissurmast, 
kurjategijate küüsist. dressuurile al-
luvad vaevata, puuduseks vaid kerge 

haavatavus ja meeleolude muutlik-
kus. kui sul on õnn elada koos kalade-
koeraga, on sul ravitseja omast käest 
- ta aimab ära su vaevused ja paitab 
haiget kohta käpaga, hõõrub end sel-
le vastu.kalade-koera ideaalne kodu 
on mitme põlvkonna esindajaist koos-
nev suur pere, nii et ta paljude eri-
nevate inimestega “rääkida”, vaja-
dusel neid aidata saaks. Nende seas 
ka mõni tema lemmikutest - skorpion 
või Vähk, sõnn või kaljukits. aga see 
armas neljajalgne maag on võimeline 
ühist keelt leidma ka talle astroloo-
giliselt täiesti sobimatute kaalude ja 
lõviga!

ambur 
(22.Xi - 21.Xii)

KaaLud 
(23.Xi - 22.X) KaLjuKitS 

(22.Xii - 19.i)

SKOrPiON  
(23.X - 21.Xi) VEEVaLaja

(20.i - 18.ii)

KaLad
(19.ii - 20.iii)
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NÄdaLa LOOmad

“Nädala loomad” on rubriik, kus 
tutvustame igal nädalal Varjupaikade 
mtÜ Facebooki fännilehel esile tõstetud 
loomi uudiskirjale eelnenud viiel 
nädalal.

Kui soovid loomi aidata või nende 
kohta lisa, külasta palun meie Facebooki 
fännilehte  
www.facebook.com/VarjupaikademtY

tipa on umbes 5 aastane 
väike isane sõbralik 
koer. Talle meeldib väga 
jalutada ja probleeme 
teiste koertega (välja 
arvatud mõned isased), 
suurte ega väikeste 
inimestega ei ole. Tipa 
parim sõber varjupaigas, 
Grete, leidis just uue 
kodu ja nüüd on Tipal 
natuke üksildane olla. 

Kes meist ei tahaks omale 
koju suurt armast karvast 

mõmmikut? Simba on 
just selline koer - suur, 

aga sõbralik. Ta on 
täiskasvanud parimates 

aastates isane koer. 
Varjupaigas sai Simba 

parasiidtõrje, mikrokiibi 
ja europassi. Simba oskab 
jalutada rihma otsas ilma 

rebimata.

jõmmu on nagu Herak-
les, ta on kassitoa kõige 

tugevam ja suurem kass. 
Ka kassitoas peetakse 

temast lugu nagu Kreekas 
Herkalesest. Jõmmu on 

Vinni vallast leitud isane 
umbes 2-aastane kiisu. 

Iseloomult on Jõmmu 
sõbralik, soovib kanges-

ti inimeste lähedust ja 
tähelepanu.

dick on 5aastane 
isane koer, kes suhtub 
inimestesse sõbraliku 
kiindumusega, kuid teiste 
koertega sõpruses on 
valikuline. Dick sobib 
aktiivsele inimesele, 
kes ei pea paljuks 
igapäevaseid jalutuskäike 
värskes õhus koos 
neljajalgse sõbraga. 
Koera turjakõrgus on ca 
40 cm. 

Kass bond saabus 
varjupaika 18. detsembril 
2012 Pärnust Wendre 
hoovist. Bond on väga 
sõbralik ja sotsiaalne, 
mänguhimuline ja 
krutskeid täis. Talle on 
looduse poolt antud väga 
huvitav värvus, mis teeb 
ta veel erilisemaks.

29. aprill - 5. mai

22.-28. aprill 13. mai - 19. mai

15.-21. aprill

Varjupaiga     
   nädala 
looma

12

15.04 - 19.05
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6.-12. mai
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SiLmaiLu / LÕPEtuSEKS

a) Anneta Swedbanki annetuskeskkonnas ->

b) Sõlmi püsikorraldusleping oma pangas ->

c) Tutvu tarvilike asjade nimekirjaga ->

d) Vaata lisa www.varjupaik.ee

meie varjupaikades ootab pidevalt uut kodu ligi 200 koera ja üle 
400 kassi. Nad kõik vajavad toitu, arstiabi ja peavarju. aita meil ai-
data! anneta 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?

Kuulutamise abC
Facebookis levib üks äärmiselt positiivne töökuulutus, millega otsitakse lastega 
peresse üht väga olulist “töötajat”. Nõuded ei ole väga karmid ning ollakse ka 
paindlikud. Üks tingimus peab siiski täidetud olema - sa pead olema koer. 

Pakume tööd, „leiba” ja ulualust 
toredale noorele koeraisendile!
Oleme sõbralik lastega perekond, 
kes vajab  oma suurde majapi-
damisse suuremakasvulist head 
sõpra.

Pakutav ametikoht: Pere lemmik-
loom

Tööülesanded:
• objekti turvalisuse tagamine ja 
olukorra muutustest teada andmi-
ne valju häälega

• lastele hea mänguseltsiline
• perenaise motiveerimine kaalu 
langetamisel (ühised jooksutree-
ningud ja matkad)
Nõudmised kandidaadile:
• vanus u 3 kuud
• meeskonnatöö väärtustamie sh 
lastega arvestamine
• suur töö- ja mängutahe
• õppimisvõimelisus ja kuulekus
• suhtlemisoskus
• hea pingetaluvus
Omalt poolt pakume
• põnevat tööd ja olemist toredas 

perekonnas
• paindlikku töögraafikut
• u 50m2 jooksuaedikut koos 
soojustatud majakesega
• motiveerivat preemiasüsteem
• pidevat täiendõpet ja arneguvõi-
malusi
Kasuks tuleb:
• hea välimus ja rüht
• kena karvkate, soovitavalt must
• hea perekond ja päritolu

Nõutud haridus: korralik lastetuba
Nõutud keeled: talutav haukumine
Tööaeg: Vaba graafiku alusel
Tööle asumise aeg: hiljemalt ap-
rillis
Asukoht: Harjumaa

TÖÖPAKKUMINE

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

