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SELLES NUMBRIS:

• vabatahtlike tunnustamisest

• Pärnu koertemajast

• koerast, kes vihkas mehi

• ja palju muud põnevat!



Vana aastavahetuse salmi järgi „neist, kes 
olnud väiksed põrsad, kasvavad nüüd suured 
sead“, aga vot meie lugu on teistsugune – meie 
jätkame uuel aastal uue hooga nende abis-
tamist, kes end ise aidata ja kaitsta ei saa. 
Püüame õppida tehtud vigadest (ja mitte välja 
mõelda uusi ja hullemaid) ning olla paremad ja 
tublimad kui seni. Meie töö ei lõppe iial, sest 
kestvalt jätkub neid inimesi, kes elavad arusaa-
ma järgi „Alati on kasse vabalt peetud ja nõuka 
ajal polnud mingit kisa sel teemal, see on vii-
mase aja mood, see on see pehmoühiskond, mis 
siia Ameerikast on tulnud! Saab kass surma, mis 
siis? Ikka saavad! No siis võtad uue!“... 

Kasse ei steriliseerita/kastreerita, kiibita 
ega ravita. „Küll ta ise hakkama saab, on nad 
alati saanud. No ja kui ei saa, mis siis ikka, elu 
on selline“... – selline mõtteviis on visa kaduma. 

Kahjuks. Nii ongi varjupaikade kassitoad pil-
geni täis kasse, kelle käpakäigu vastu huvi ei 
tunta, kelle puudumise peale kehitatakse õlgu 
ega vaevuta taga otsima ja kassipoegadest, kes 
on vabakäigukasside loendamatud järeltulijad. 

Anname oma parima, et võimalikult paljud 
kassid saaks uude/leiaksid tagasitee vanasse 
koju ja varjupaigas saaksid igakülgse hoolitsu-
se, mida nad vajavad. Teeme endist sõltuva, et 
koerad ei jääks hulkuma ja varjupaigas oleks 
niipalju hoolitsetud, kui see vähegi meie võimu-
ses.

Ka tänavu jagame oma rõõme ja muresid, 
räägime meile südamesse läinud lugusid looma-
dest, jagame õpetussõnu, mis tunduvad olema 
vajalikud jagada ja heidame pilgu meie tööde-
le- tegemistele.

Loodetavasti leiate mõnusat lugemist ja aja-
veetmist meie seltsis!

Parimate soovidega,

Käpa All on Varjupaikade MTÜ elektrooniline häälekandja, 
mis ilmub neli korda aastas, vahel rohkemgi.

Soovid värskeid teateid otse e-postkasti?  
Saada enda nimi info@varjupaik.ee

Varjupaikade MTÜ annetuskonto SEB pangas 
EE561010220068203017
Kui soovid aidata konkreetset varjupaika, lisa selgitusse 
märksõna: Pärnu, Viljandi, Virumaa, Valga või Võru.

Lisainfo: üldjuht Triinu Priks, tel 504 6102

Kaanel: Pärnu varjupaika väike fänn Rebecca koos koer 
Fridaga, kes leidis uue kodu Saaremaal. Foto: Meeli Laidvee.
Toimetaja: Anu Kuura
Kujundus: Printec
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Detsembris tunnustas president 
Toomas Hendrik Ilves vabatahtlikke, 
kelle panus mööduval aastal oli mär-
gatavaim. «Eesti saab olla vaid selli-
ne, milliseks me ise teda teeme. Ta 
saab olla vaid meie unistuste ja te-
gude koondsumma», ütles president.

Varjupaikade MTÜ-s lööb kaasa 
üle saja vabatahtliku, kes kõik muu-
davad meie ühiskonda oma tegude-
ga. Sel aastal esitasime kandidaadiks 
aga Läänemaa varjupaiga juures te-
gutseva Ridala põhikooli 6. klassi õpi-
lase Heleni.

Maagiline 12.12 kuupäev osutus 
eriliseks Pärnu varjupaigas, kust 
said koju KÕIK koerad. Sellist olu-
korda ei mäleta ka staažikamad 
töötajad, tavaline koerte arv on 15 
ringis, aga on hetki, kus pärnakad 
on hoolitsenud korraga ka enam kui 
30 koera eest. 

Muidugi tulid uued koerad ja ae-
dikud ning boksid täitusid taas nel-
jajalgsetega, kui need paar päeva 

detsembrikuu alguses olid tõeliselt 
ilusaks sissejuhatuseks saabuvatele 
pühadele!

Sügisel algatas Valga varjupai-
ga juhataja Helle kampaania aita-
maks sotsiaalmaja elanike kasse. 
Ka sotsiaalpinnal elavatel inimestel 
on soov omada midagi päris isik-
likku, olgu selleks siis või kassike, 

tihtipeale ongi loomake ainus, mis 
endisest elust kaasa on võtta. Kas-
sid, keda on 19, said tänu ELS-i ja 
veebiperemeeste toetusele sterili-
seeritud/kastreeritud, kiibistatud 
ja vaktsineeritud.

looma viibis 2015. aastal meie 
varjupaikades. Neist 3 059 kassi 
ja 661 koera. 

Töö varjupaigas nõuab lisaks 
heale läbisaamisele loomadega ka 
head suhtlemisoskust inimestega. 

Varjupaikade MTÜ eesmärgiks 
on, et iga inimene, kes meie var-
jupaika tuleb, lahkuks sealt rahul-
olevamana kui ta sinna saabus ning 
tulvil positiivseid emotsioone. 

Seetõttu korraldati kaks õppe-
päeva, mille jooksul meie inime-
sed tutvusid põhjalikumalt klien-
diteenindusega ning omandasid 
olulisi oskusi suhtluse vallas.

3 720

Ajalehe Läänlane lugejad 
valisid möödunud aasta üheks 
tubliks teoks kodutute loomade 
varjupaiga avamise Vilklas.

Novembris rõõmustasime koer Liisu 
üle, kes oli Pärnu varjupaigas 
veetnud üle tuhande päeva ja 
leidis lõpuks imetoreda kodu.

Eesti Loomakaitse Selts valis 
2015. aasta kõige loomasõbra-
likumaks teoks  väärkoheldud 
koera Maximuse päästmise polit-
sei ja Varjupaikade MTÜ poolt.

Oktoobrikuine (peaaegu) musta 
kassi loovutustasuta adopteeri-
mise kampaania oli edukas. Pal-
jud mustad või vähem mustad 
kassid leidsid uued kodud.

Tunnustasime vabatahtlikke

Varjupaikade 
töötajad käisid 
õppimas

Lause-paariga

VARJUPAIKADES TOIMUB
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Pärnu varjupaik sai hetkeks 
koertest tühjaks

Helle aitas sotsiaalmaja kasse

Foto: Pärnu Postim
ees
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Kui Varjupaikade MTÜ Pärnus 
2007. aastal tegutsema asus, 
oli kohapeal olemas viletsas 
seisus putka, mis läks kasu-
tusse koertemajana. Aasta-
tega on kahjustused süvene-
nud, ehkki parandustöid on 
tehtud seal pidevalt. Asjad 
lihtsalt väsivad ja lõpmatu-
seni lappida ei ole võimalik. 

2013. aastal alustas Pärnu varu-
paiga juhataja uue koertemaja ra-
jamise ideega, korraldati esimene 
rahakogumisüritus-kontsert. 

Järgnesid kunstioksjonid, kuhu 
oma tööd annetasid tuntud eesti 
kunstnikud, järjepidevalt on var-
jupaik osa võtnud suvistest vaba-
õhuüritustest nagu Grillfest, Han-
sapäevad, korjanduse korraldas 
PowerFightNight. 

2014. aastaks jõudsime nii kau-
gele, et ära osta kaks merekontei-
nerit, millest ühe ostu finantseeris 
Pärnu linnavalitsus. 

Iga järgmine samm sai tehtud 
siis, kui oli õnnestunud ehituse 
jaoks mingi väike summa kõrvale 

panna. Paljud ehitusmaterjale toot-
vad ettevõtted aitasid meid ma-
terjalidega, tööde jaoks kogusime 
raha etapiviisiliselt. 

Samal ajal jooksid meie töötajad 
endiselt ämbritega ja vedasid vana 
putka laest läbisadanud vett välja. 
Ka teised varjupaiga hooned vajasid 
vahepeal parandamist ja nii suuna-
sime osa ressursse remonttöödesse.

Illusoorne õnnetunne tekkis siis, 
kui katus peal ja maja voodrilaua-
ga kaetud, kuid elektri- ja torutööd 
võtsid piisavalt kaua aega ja palju 
raha, et töötajate lootusi kiirele 
kolimisele kärpida. 

Nüüd, kui ka sisetööd on tehtud, 
boksid ehitatud, põrandad plaadi-
tud ja vann ning boiler paigaldatud, 
tunneme end taas lootusrikkana. 

Mitte ainult varjupaika sattuvad 
koerad, vaid ka meie inimesed on 
väärt paremaid tingimusi.

Ehkki me ei ole lakanud unis-
tamast päris oma maavaldusest ja 
varjupaigahoonest,mis on ehitatud 
meie töö spetsiifikat arvestades, on 
uus konteinermaja siiski märkimis-
väärseks sammuks edasi.

Meie ehitust on toetanud nii ma-
terjalide kui tööga eraisikud ning 
firmad, kooliõpilased on teinud 
heategevusmüüki. Annetusi on tei-
nud eraisikud, organisatsioonid ja 
ettevõtted. 

YIT Ehitus, kes iga korteri müü-
gilt annetab vastavalt ostja soovile 
ühele heategevusorganisatsioonile 
100€, on meie koertemaja jaoks 
kogunud 1300€ Tugevaks toeks on 
meile olnud soomlaste organisat-
sioon Rekku Rescue RY.

2016. a jaanuariks on finiš pea-
aegu paistmas. Selleks, et koerad 
saaksid uude majja kolida, on va-
jalik ehitada veel iga boksi juurde 
väliaedik nig katta sokkel. 

See on päris suur töö, sest vali-
tavad materjalid ja töö peavad ole-
ma nn «koerakindlad». 

Kalkulatsioonide järg maksa-
vad aiapaneelid, metallkonstrukt-
sioonid, sokliplaat ning töö kokku 
3762€.

Pärnu koertemaja 
peaaegu finišis

Fotod: Varjupaikade M
TÜ



Vaid väliaedikute valmimine la-
hutab meid uuest koertemajast. 
Kui soovid, et ka sinu head soo-

vid materialiseeruksid, saad meid 
toetada, annetades Varjupaikade 
MTÜ annetuskontole SEB pangas 

EE561010220068203017 märksõna-
ga Pärnu koertemaja.

Veel väike pingutus ja me oleme finišis!
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VARJUPAIKADES TOIMUB

Me täname südamest kõiki, kes 
on toetanud meid materjalide, töö 
või annetustega, peagi valmiv maja 
on meie kõikide ühine ettevõtmine:

• Reiden AS
• Saint-Gobain
• Ruukki AS
• Skano AS
• Hansas Plaaditurg AS
• Haapsalu Uksetehas AS 
• Bigasar OÜ
• Lions Club Pärnu Livonia
• AJ Lahendused OÜ
• Lincona Konsult AS
• Pärnu Linnavalitsus
• Rekku Rescue RY 
• AR Constuction OÜ
• Elwo AS
• Rivoco OÜ
• Magnaat OÜ
• Gainsdale Investments LTD
• Nurme Teedeehitus OÜ
• Laarmann & Ko AS
• Tarriks AS
• Aumier OÜ
• Dorioone Timber OÜ
• AMG Houses OÜ
• Pärnu REV Kaubandus OÜ
• Koidula Gümnaasium
• Pärnu Ülejõe Põhikool 
• Ühisgümnaasium
• Rääma Põhikool
• Vanalinna Põhikool
• Vene Gümnaasium 
• Pärnu Toimetulekukool
• Pärnumaa Kutsehariduskeskus
• YIT Ehitus AS

EE56 1010 2200 6820 3017



60% loomadele, kes eelmisel aastal meie 
varjupaikades olid, leidsime uue kodu või 
aitasime nad tagasi oma koju. 

Seda on 5% võrra enam kui 2014. aastal.

Igal aastal leiame kodu sadadele kodututele loomadele, 
koolitame nii kahe- kui neljajalgseid ning oleme 
lepingupartneriks ligi sajale kohalikule omavalitsusele.

0% 100%

55%

592 koera2 658 kassi

Varjupaikade MTÜ aastal 2015

Varjupaikadesse tuli juurde 3 250 
looma, neist 2 658 kassi ja 592 koera

Tagasi oma koju aitasime 467 looma, 
neist 145 kassi ja 322 koera

Uue kodu leidsime 1 552 loomale, 
neist 1 305 kassile ja 247 koerale

+13%
võrreldes 2014. aastaga

145 kassi

322 koera 1 305 kassi

247 koera

+13%
võrreldes 2014. aastaga

+32%
võrreldes 2014. aastaga
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Kokku viibis 2015. aastal varjupaikades 3 720 looma, 
neist 3 059 kassi ja 661 koera. Aasta lõpus ootas 
kojuminekut veel 365 looma, neist 317 kassi ja 48 koera. 
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Sellel küsimusel on kaks as-
pekti – loomade omavaheli-
ne sobivus ning teine ja mitte 
vähemtähtis- parasiidid ning 
nakkushaigused.

Looduses paraku kõik ener-
giad omavahel ei tõmbu, mõned 
tõukuvad, selgeks saab see ainult 
katse-eksituse meetodil. Kasside 
omavaheliseks tutvumiseks kulub 
umbes 2 nädalat. 

Esmane tutvus peaks kindlas-
ti toimuma koos inimestega, nii, 
et mõlemad kassid on süles ning 
juba olemasolevale loomale antak-
se nuusutada uut asukat. Olemas-
olevat kassi tuleb kiita, nii hääle, 
kui pai või maiusega. Kui kassid 
susisevad, mis on loomulik, tuleks 
neid hoida eraldi ruumides, kuid 
kui kogu pere on koos, tuleb ikka 
ja jälle sülesolevaid loomi tutvus-
tada. Korraks võiks proovida neid 
isegi kõrvuti istuma panna, näiteks 
diivanile. Uut asukat võib tutvusta-
da ka näitusepuuris, et omelasolev 
loom saaks teda tasapisi nuusutada 
ja harjuda. Paari päeva pärast võiks 
proovida kasse toita ühes ruumis- 
kummalgi muidugi oma isiklik toi-
dukauss.

Hea nipp on olemasoleva 
kassi lõhna kandmine uuele 
kassile 
Selleks silitatakse vana kassi 
pead ning turja niiske lapiga ning 
seejärel silitatakse sama lapiga 
uut, ja nii 5-6 korda päevas. Selle 
tulemusel saab vana kass aru, et ka 
uus kuulub samale territooriumile 
ja ei kujuta edast ohtu.

Kui kassid sobivad kohe, võib 
kõik ülalmainitud rituaalid ära jätta.

Šanss kasside omavaheliseks 
sobivuseks on suurem, kui tegu on 
erisooliste isenditega, kuid see pole 
absoluutne tõde.

Kuidas käituda 
tänavakassiga?

Kui sellise küsimuse ees on ini-
mene, kes soovib aidata tänavakas-
si, siis kõige esmane toiming peaks 
olema kliiniku külastus. Tänava-
kassidel, samuti nagu pikalt kodust 
jooksus olnud kassidel, on tihtipea-
le parasiidid. Kui kliinikut otsekohe 
külastada ei saa, siis kirbu- ning 
ussitõrje oleksid tingimata vaja-
likud ja võimalikud toimingud ka 
kodustes tingimustes. Meeles tuleb 
pidada, et parasiidid kaovad kolme 
päeva jooksul, kindlasti tuleks sa-

mal ajal teha parasiiditõrje ka oma 
koduloomale. Inimesed arvavad 
tihti eksikult, et ainult toas elaval 
kassil ei ole tarvilik ussitõrjet teha, 
paraku näitab praktika, et on ikka 
vaja küll. Oluline on kontrollida ka 
kõrvu, tihtipeale pesitseb seal Oto-
dectes cynotis, kõrvalest.

Tänavakassile on ennekõike vaja 
sooja tuba nig korralikku sööki ning 
turvalisusetunnet. 

Suhtlemist pole vaja peale 
sundida

Hea mõte on kassi läheduses 
mänguasjadega mängida, kass tu-
leb ise, kui on õige aeg.

Suhelge oma looma(de)ga!
Kassid on jutukad. Kui me ainult 

oskaksime kuulata, annaksid nad 
õhtul teie koju saabudes täieliku 
ülevaate sellest, mida nad päeva 
jooksul tegid, mitu hiirt leidsid, 
mida sõid ja ka sellest, mis neile ei 
meeldinud. Pidage meeles, et igale 
loomale meeldib kiitus- on see siis 
häälega väljendatud, maiustuste 
või paide ja kallistustega!

NÕUANDJA

Mul on kass 
ja soovin teist veel

Nõuandja on rubriik, 
kus Pärnu varjupaiga 

loomaarst Aivi Org 
annab loomaomanikele 

käitumisteraapia 
valdkonnast. 

Foto: M
ari H

agi
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Beton - koer, 
kes vihkas mehi

Foto: erakogu

Beton on koer, kes saabus 
Pärnu kodutute loomade var-
jupaika 2014 aasta aprillis. 
Ta oli seal üks huvitavamaid 
ja meeldejäävamaid kujusid. 
Just oma loo tõttu.

Saabudes oli ta umbes aastane 
koerapoiss, kuid näinud juba elu 
kõige karmimat ja valusamat kätt. 
Seal tuli ka tema ääretult suur viha 
meesterahvaste, rehade, toigaste 
ja kiirete liigutuste vastu. 

Kuna nädalad ega kuud tema 
käitumises muudatusi ei toonud, 
siis jõudis kohale ka päev, mis oleks 
pidanud jääma tema viimaseks. 

Kuid saatusel olid omad plaanid 
ning vaatamata arsti poolt süstitud 
uinutile Beton magama ei jäänud 

ning eutanaasiasüstini ei jõutudki.  
Nii saigi alguse Betoni lugu. Ta või-
tis paljude vabatahtlike südamed, 
ta on meie mõtetes veel siiani. 

Nüüd olemegi ühendust hoidnud 
Betoni toreda perenaisega ja esita-
nud mõned küsimused, mille vastu-
sed on nüüd kõigi teie ees!  

Kust tuli mõte endale loom 
just varjupaigast võtta?

Eelnevalt olen omanud koeri, 
keda olen kutsikast peale kasva-
tanud ja olnud nende kõrval kogu 
nende elutee. Kuna mitmeid aas-
taid oli möödas viimasest koera-
pidamisest leidsin, et nüüd on aeg 
küps võtta uus koer. 

Seekord otsustasin, et võtan 
koera varjupaigast, sest koerad 
on seal erinevas vanuses ja erine-

va minevikuga, mis muudab nende 
kasvatamise pisut keerukamaks ja 
huvitavamaks. 

Ühelt poolt oli see kui uus kat-
sumus, teiselt poolt oli see kui hea-
tegu, mille abil sain aidata koeral 
oma kodu leida ja talle teine või-
malus anda.  

Kuidas leidsite tee just 
Betoni juurde?  

Uurisin Pärnu varjupaiga kodu-
lehte ja leidsin seal uut kodu otsi-
vaid koeri. 

Peagi jäi mulle silma Beton. 
Klikkisin ta pildile, et saada rohkem 
infot. Avastasin seal peale peamise 
info ka blogi, tänu millele süvene-
sin tema eluloosse, kus oli täpselt 
ja asjalikult kirjutatud tema senine 
tee.  
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INTERVJUU

Kui kaua on Beton tänaseks 
teie peres olnud?   

Pisut üle nelja kuu.  

Mis sai Betoni varjupaigast 
võtmise puhul otsustavaks? 
Miks just tema?  

Paratamatult vaadates pilte 
avastad, et ühe koera pildi peal 
peatub su pilk rohkem kui teiste 
peal. Vaatasin ja mõtlesin, et kui-
das nii noor ja energiline koer on 
olnud pea poolteist aastat varjupai-
gas ja ikka veel pole ta endale kodu 
leidnud. 

Lugesin blogi ja sain aru, et sel-
lel koeral, vaatamata oma noorele 
eale on olnud märkimisväärne elu-
lugu. Keeldus ta ju sõna otseses 
mõttes suremast. Järelikult oli te-
mas veel küllalt elutahet. 

Kõike analüüsides jõudsin ma 
järeldusele, et pean kindlasti teda 
esimesel võimalusel varjupaika 
vaatama minema.  

Milliseid muutuseid tõi koera 
võtmine teie ellu?   

Koera võtmine tõi ellu palju 
muutusi. Koer nõuab palju aega ja 
tähelepanu ning sa pead olema val-
mis seda talle ka andma. Arvan, et 
eeskätt varjupaigast võetud koera 
integreerimine ühiskonda, kellel 
on olnud keerukas minevik võtab 
kauem aega kui kutsikast peale kas-
vatatud koera oma. 

Koer aitab luua ellu rohkem or-
ganiseeritust, et alati leiad sa aja 
minemaks temaga jalutama, tema-
ga mängima ja teda õpetama. Õpe-
tamine teatavasti vajab kannatlik-
kust ning tänu Betonile olen seda 
palju juurde saanud. 

Koera aitab mõista, raskustele 
ei vannuta alla vaid neid ületatak-
se. Kordagi ei olnud peas mõtet, et 
ma ei saa temaga ideaalselt hakka-
ma ning olen ta sunnitud seepärast 
varjupaika tagasi viima. 

Leian, et see oli tee, mille va-
lisime mõlemad ning see ei peagi 
olema kerge, sest vastasel juhul me 
ei areneks. Sa saad endale koera, 
keda on sulle vaja mitte, kes on sul-
le mugavaks kaaslaseks.   

Mida huvitavat olete 
Betoniga koos ette võtnud?

Senimaani olen temaga palju 
jalutanud erinevates paikades. Ole-
me koos rattaga sõitnud, mis on hea 
füüsiline koormus ning aitab hoida 
teda rohkem keskendunud olekus. 

Olen teda iseseisvalt koolitanud. 
Peamiselt olen lugenud ja vaadanud 
koerte koolitamiseks vajalikke õp-
pematerjale, millest on olnud palju 
abi. 

Pean siinkohal tänama varjupai-
ga tublisid tööta-
jaid, kes olid teda 
juba piisavalt 
hästi koolitanud 
tänu, millele oli 
teda teatud osas 
kergem õpetada.   

Mis on olnud suurim raskus, 
mis on ette tulnud seoses 
Betoniga?  

Arvan, et peamiselt varjupaigas 
elanud koerad satuvad raskustesse 
koduses majapidamises elamises. 
Teha selgeks reeglid, mida rikkuda 
ei tohi võtab kaua aega. Ka oli talle 
katsumuseks olla eemal koertest, 
kellega ta oli harjunud mängima ja 
sotsialiseerima. 

Samuti ka ebausaldusväärne 
hoiak meesterahvaste suhtes, kel-
lega on tal ilmselt olnud minevikus 
halbu kogemusi.  

Kas kunagi on plaanis 
Betonile võtta ka teine 
neljajalgne seltsiline?  

Hetkel plaanis ei ole. Arvan, et 
kui koeral on olemas mängukaasla-
sed, kellega saadakse regulaarselt 
kokku saavad tema sotsiaalsed va-
jadused hästi kaetud.  

Mida soovitaksite teistele 
varjupaigast looma võtta 
planeerivatele inimestele?   

Inimene, kes soovib võtta en-
dale varjupaigast koera peab enne 
seda põhjalikult mõtlema järgne-
vatele küsimustele. Kas ma olen 
valmis pühendama palju aega koera 
jaoks? Kas mul on piisavalt vahen-
deid tema ülalpidamiseks? Kas ma 
olen võimeline olema kannatlik ja 
rahulik koeraga? Kas ma olen valmis 

edasi arenema koos koeraga? Kas 
ma suudan oma koera eest vastu-
tada? 

Arvan, et need küsimused on 
väga olulised varjupaigast võetud 
koerte puhul, sest kõik koerad on 
enamasti erineva minevikuga ning 
nende sulandumine ümbritsevasse 
võtab rohkem aega kui kutsikast 
peale kasvanud koerte oma. 

Palju on varjupaigas ka sega-
verelisi koeri, mispärast pole meil 
võimalik ette ennustada tema käi-

tumist, mis on 
teatud koerte 
tõugudele omane. 

Enamik tead-
mistest tuleb 
praktika käigus. 
Koera võtmine on 
siiski eelkõige pi-

kaajaline kohustus. 
Kasvatamisel raskustesse sat-

tumisel võiks inimene enne pikalt 
mõelda, et kas koera peab ilmtingi-
mata tagasi varjupaika viima või on 
siiski võimalik need raskused ületa-
da heade nõuannete ja praktikaga. 

Laste puhul ei tuleks mõttesse-
gi, et annaksite oma sõnakuulmatu 
või agressiivsete ilmingutega lapse 
kuskile ära kuna te lihtsalt ei ole 
valmis enam hakkama saama.  

Kas julgustaksite inimesi 
samuti varjupaigast endale 
looma võtma?  

Julgustaksin inimesi, kes taha-
vad oma ellu truud kaaslast ning 
kellega on nad valmis ette võtma 
pikaajalise missiooni. 

Varjupaigast võetud loom annab 
teie elule palju juurde ja endalegi 
märkamata sooritate te suure hea-
teo koera või kassi jaoks ja ka nende 
töötajate jaoks, kes päevast-päeva 
nendega tegelevad. 

Kui tekib kahtlusi, et kas ma ikka 
peaksin varjupaigast looma võtma 
tasuks uurida kellegi käest, kes on 
seda teinud ja temalt nõu küsida. 
See aitab otsustamises paremini 
selgusele jõuda. 

Iga loom vajab kohusetundlikku, 
kannatlikku ja armastavat omanik-
ku, kes suudab luua tema jaoks pa-
rima kodu. 

Iga loom vajab 
kohusetundlikku, 
kannatlikku ja 
armastavat omanikku. 
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Sõbrakuul saad varjupaigast 
neljajalgse sõbra ilma tava-
pärase loovutustasuta. Soe-
tades oma uuele lemmikule 
varjupaigast stardipaketi, ei 
pea tavapärast loovutustasu 
maksma!

Kui tavapäraselt on meie varju-
paikadest kassi loovutustasu 20 ja 
koera loovutustasu 35 ning teistel 
väikeloomadel 10 eurot, siis sõbra-
kuul pakume seda võimalust täiesti 
tasuta.  

Selleks vali välja sõber, kel-
lele tahad kodu pakkuda ning osta 
soodsalt varjupaigast kaasa stardi-
pakett, mis sisaldab esmavajalikku 
Sinu looma jaoks. Lihtne ja mugav. 

Tarvikute šoppingult säästetud 
aja ja raha saad kulutada oma lem-
mikuga tegelemiseks.

Sõbrakuul  
varjupaigast  

loom loovutustasuta

KASSI STARDIPAKETT
• transpordiboks
• liivakast
• kassiliiv Dr.Stern
• seinale kinnitatav 
kraapimispuu
• toidu- ja jooginõu 2 tk
• kingipakk Purinalt
• riidest poekott 
kirjaga “Minu sõber on 
varjupaigast”

Boks, liivakast ja nõud 
saksa tootjalt Trixie. 

Stardipaketi tavahind 35€

KOERA STARDIPAKETT
• kaelarihm
• jalutusrihm
• junnikoti hoidja koos 
rulli kottidega Käpa All 
• metallist toidu-ja 
jooginõu (2 tk)
• maiustustega täidetav 
mänguasi
• hambaharjakujuline 
närimiskont
• kingipakk Purinalt
• riidest poekott 
kirjaga “Minu sõber on 
varjupaigast”

Kaela- ja jalutusrihm, nõud 
ning mänguasjad saksa 
tootjalt Trixie. 

Stardipaketi tavahind 35€

TULEVIKUPLAANID
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