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Käesolev „Käpa all“ number on pühendatud 
Eesti mõistes erakordsele numbrile - 10 000. Nii 
palju loomi on Varjupaikade MTÜ tegutsemisaas-
tate jooksul nüüdseks varjupaikadest koju saanud.

Selle numbri taga on terve rea palgatöötaja-
te ja vabatahtlike ennastsalgav töö nii päikeses 
ja soojas, kui läbi lume vileda tuulega sumbates, 
püüdes asju selgitada küll kontorites ametnike, 
küll varjupaiga poole pöördunud inimestega.

Vaevalt on olnud kahte sarnast juhtumit või 
päeva nende kirevate aastate jooksul. Küll aga on 
olnud mitmeid unustamatuid inimesi ja loomi – ja 
nende meenutamiseks ongi selles numbris terve 
rida lugusid.

Olgu see number kummardus kõigile neile, kes 
on selle 10 000 taga oma töö, hoole, armastuse, 
usu, vastupidamise, toetuse, abi ja kõige muuga, 
tänu millele me oleme selle vapustava verstapos-
tini jõudnud.

Mõnusat lugemist!
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Käpa All on Varjupaikade MTÜ häälekandja, mis ilmub kolm 
korda aastas. Ajakiri levib elektrooniliselt ja piiratud koguses 
paberkandjal.

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: 
Läänemaa, Pärnu, Tallinn, Viljandi, Virumaa, Valga või Võru.

Väljaandja Varjupaikade MTÜ, Triinu Priks, tel 504 6102

Väljaandmist toetab Purina Eesti

Kaanel: Mariah ja varjupaigast pärit Jackie käisid 
tallis hobuseid uudistamas.

Kaanefoto autor Kristhel Vaht
Peatoimetaja Anu Kuura
Kujundus Mandariin OÜ



Mis mõttes “meie” kõigi loo-
mad, arutleb Tallinna Loomade 
Varjupaiga vabatahtlike võr-
gustiku käivitaja Agnes Karl-
son.

 Alguses kõlab üsna absurdselt ja 
ebaõiglaselt. Kuidas küll saavad olla 
varjupaiga loomad meie kõigi omad, 
kui hülgajateks on vastutustundetud 
loomaomanikud kuni loomapiinajateni 
välja! Nemad peavad ju vastutama ja 
saagu karmilt karistatud! Meie ise ole-
me ju hoolivad ja ülihead loomaoma-
nikud. Või siis nii vastutustundlikud, et 
ei võta endale lemmikloomi, kui teame 
ette, et pole maksimaalselt võimalik 
lemmiku heaks panustada.

Jah, täiesti nõus. Kõik vastutus-
tundlikud loomapidajad on väärt kõiki 
maailma auhindu ja vastutustundetud 
võiksid lahkuda planeedilt Maa võima-
likult kiiresti.

 Aga ikkagi! Kuidas saab eluohtli-
kult ära näljutatud ponihobuse mõõtu 
koer end seal pargis vaarudes ise aida-
ta? Kuhu saab end toimetada maantee 
ääres vedelev haavatud ja ehmunud 
sülekoer? Kas saaks end kuidagi korra-
liku elu peale prügikasti tiine kassiema? 
Mida õige mõtlevad endast korterelamu 
koridoris pappkastis konutavad rotilapsed?

Kas aitab süüdistav sõrm süüdlase 
poole või vihakõned loomapiinajate 
suunas? Me teame vastust. Need juhtu-
mid on tagajärjed ja need loomad vaja-
vad meie abi. Ja me ju saame tegelikult 
aidata küll. Ühel või teisel moel. 

Kaugabi
Varjupaiga elanikele saab kaugelt 

parimal moel kaasa elada püsiannetust 
tehes. Näiteks 10 eurot kuus on leibkon-
na eelarvest väike andmine, aga kui pü-
siannetajaid on näiteks tuhat inimest, 
teeb see juba 10 000 eurot kuus ja 120 
000 eurot aastas! Niisiis – ojaa, kuidas 
saab kümne euroga kuus maailma muu-
ta – kui palju aidatud loomi igal aastal! 
Miks mitte alustada sellega juba täna!? 

Igatahes saab püsiannetuse sõlmida 
oma internetipangas endale sobiva sum-
maga ja kirjeldusega „Meie kõigi loo-
mad“ Varjupaikade MTÜ nimele ja kon-
tole numbriga: EE561010220068203017. 
Selgitusele saab veel lisada ka piirkonna 
nime, kuhu Eesti kanti püsitoetus võiks 
suunduda (Läänemaa, Pärnu, Tallinn, 
Valga, Viljandi, Virumaa, Võru). 

Kel aga pole väga kiire elutempo, 
saab aidata vabatahtliku tööga ehk 
kinkida oma aega ja panust! Mõlemad 
variandid on loomadele asendamatult 
suureks abiks! 

Käed külge
Oma vabatahtlikuna kaasalöömise 

soovist saad teada anda varjupaik.ee 
lehe kaudu, valides piirkonna kontakt, 
kuhu soov liituda on. 

Seejärel võetakse juba igas paigas 
vastavalt oma väljakujunenud tavade-
le ühendust ja küll siis vastastikku see 
vabatahtliku töö edasine roll ka selgu. 

Tallinnas on näiteks juba igakuine 
värbamise süsteem loodud – igal kuul 
on võimalik osaleda infotunnil, kus üks 
vabatahtlike koordinaatoritest ning 
varjupaiga juhataja tutvustavad vaba-
tahtliku töö võimalusi Paljassaares.

Alati saab jääda ka lihtsalt toredaks 
külastajaks, kes koeri looduskäikudele 
viib või kassidega mängib. See on samu-
ti abiks.

Peaasi, et iga loomasõber panustab 
endale sobival moel selle õilsa visiooni 
nimel: igal loomal on oma kodu!

Meie kõigi loomad

Pane õlg alla!
Helista 900 7000 
ja toetad Varjupaikade MTÜ 
loomi 5 euroga.

VARJUPAIKADES TOIMUB
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Varjupaikade MTÜ on 11-aastase 
tegutsemise jooksul kasvanud seitset 
varjupaika haldavaks üle-eestiliseks 
organisatsiooniks. Meie varjupaigad 
töötavad “kaks ühes” põhimõttel, mis 
on mujal maailmas unikaalne. Oleme 

kohalike omavalitsuste koostööpart-
neriks inimeste ja loomade turvalisu-
se tagamisel, püüdes ning pakkudes 
loomadele peavarju seaduses ette 
nähtud kaks nädalat ja seejärel muu-
tume päästekeskusteks, kus otsitakse 

annetajate toel loomadele, kelle en-
dist omanikku ei ole võimalik kindlaks 
teha, uusi kodusid. 

Kuidas kõik algas ja missugusena 
me näeme oma tulevikku, räägivad 
Varjupaikade MTÜ juhatuse liikmed.

Varjupaikade MTÜ 

10 000
ehk kuhu oleme jõudnud ja mis ootab ees 

Foto: Elm
o Riig, Sakala
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VARJUPAIKADE MTÜ 10 000

Kui Viljandi Kultuuriakadeemia 
muusikaosakonna õppejuht, 
hipsteri-hingega Triinu 
2005. aastal tollasesse 
varjupaika jõudis, ei osanud 
ta arvata, et sellest saab 
tema töökoht pikkadeks 
aastateks. Küsimustele vastab 
Varjupaikade MTÜ üldjuht ja 
juhatuse liige Triinu Priks.

Kui kohalikus lehes ilmunud vaba-
tahtlike otsimise kuulutuse peale teis-
te loomasõpradega kohtuma läksin, 
ei olnud ma loomakaitse teemadega 
üldse kursis. Tasapisi hakkasin uurima, 
mis olukord mujal Eestis on. Tol ajal 
ei olnud varjupaikades kombeks loomi 
ravida, vaktsineerida ning üle 14 päe-
va hoida. Loomad kadusid, järgmisel 
päeval neid lihtsalt ei olnud. Koju said 
need, keda omanik oskas otsida, uude 
koju need, kellele oli keegi õnneks sil-
ma peale pannud juba enne märgilist 
14. päeva. Tundus mõttetult masendav, 
et noori ja terveid loomi magama pan-
nakse.

Loogilise sammuna astusin Ees-
ti Loomakaitse Seltsi liikmeks. Saime 
mõttekaaslastega kokku ning pressisi-
me ennast varjupaika appi. Vastuseis 
oli üüratu, keegi ei saanud aru, mida 
ja miks me teha tahame. Kuid tollased 
«lumehelbekesed» olid järjekindlad. 
Me tõime toiduabi, mille ELS organi-
seeris Soomest, ostsime ise süüa ning 
hakkasime otsima kuulutamisvõima-
lusi. Tekkis maailmavaateline konflikt 
70-aastase varjupaigapidaja ja meie, 
pooleldi alaealistest koosneva looma-
sõprade kamba vahel. Miks on vaja 
haiget kassi ravida ja mida te hakkate 
peale selle haukuva koeraga?

Teistes linnades olid arengud umbes 

samasugused. Pärnus pidas varjupaika 
Eesti Loomakaitse Selts. Siiski leidsime, 
et varjupaikade pidamine ja loomade 
eestkoste peaksid olema erinevad or-
ganisatsioonid. Nii lõime käed Pärnu 
varjupaiga juhataja ja veel kahe ELS-i 
liikmega ning Varjupaikade MTÜ oli sün-
dinud. Kuid see polnud sugugi problee-
mide lahendus vaid kõigest algus.

Viljandis kulus kaks aastat, enne kui 
saime varjupaiga pidajaga kokkuleppe, 
et ta annab loomad meile. Siis järgnes 
käik linnavalitsusse, kus palusime luba 
annetuste toel loomi hoida ja kodud 
leida.

On olnud aegu, kus mu kodus olid 
loomad keldris ja saunas, rääkimata 
toast. Loomi on majutatud sõprade ko-
dudes. Vahel oli aega paar tundi, et väl-
ja mõelda, kuhu loomad panna. Õnneks 
ei tekkinud suuri tagasilööke, uued ko-
dud leidsime kiiresti, päevadega.

Nii juhtuski, et 2007. aastal jätsin 
oma senise töökoha. Ma ei mõelnud 
kordagi sellele, kas on raske. Muidugi 
oli, kuid abikaasa toetus ja nooruse ul-
jus aitasid asjast üle.

2008 kuulutas linn hanke, mille Var-
jupaikade MTÜ kui ainus pakkuja võitis. 
Äkki seisime silmitsi reaalse vajadusega 
loomi püüda, majutada, toita ja ravi-
da. Kogu stardikapital koosnes tahtest 
midagi muuta ning paarist õuel seisvast 
kuudist. Palgad olid väikesed ning suur 
osa sellestki piskust kulus ehituseks.

Samal ajal leidus Võru linnas sama-
sugune «hulluke», Merike Torm, kes käis 
ja torkis kohalikku varjupaika, tüütas 
linnavalitsust ja pommitas ELS-i sooviga 
midagi muuta. Võru liitus Varjupaikade 
MTÜ-ga 2008. aastal, sellele järgnesid 
aasta hiljem Valga ja Virumaa. Aastal 
2015 rajasime varjupaiga Läänemaale, 
mis on siiani ainus eraisiku maal paik-

nev varjupaik ja lisaks Viljandile ainus, 
kus oleme kõik alusest peale ise ehita-
nud. Tallinn lisandus aastal 2016.

Kes olid su kaasvõitlejad ja kas 
keegi neist veel tegutseb selles 
vallas?

Esialgsest Varjupaikade MTÜ juha-
tusest pole kedagi alles, küll aga on 
Võru varjupaiga juhataja Merike tänase 
päevani juhatuse liige. Algusaegadest 
on meie kambas ka Viljandi varjupaiga 
juhataja Siiri Mängli, kellega esmakoh-
tumist mäletan väga elavalt. 

Olin parajasti koristamas vanast au-
tofurgoonist ehitatud kassitoas, kus te-
gutseda sai ainult päevavalguses, sest 
elektrit ei olnud. Äkki jalutas ligi lap-
sevankrit lükkav kena blondiin ja esitas 
konkreetse küsimuse: «Mis teed?» Prak-
tiliselt üle tee elav tegus naine pakkus, 
et tuleb vabal ajal appi. Nii ta tuli ja 
jäigi.

Kui praegu tollele ajale tagasi 
vaadata, kas julgeksid uuesti 
alustada?

Minu tegutsemist algusaastatel saab 
võrrelda armumisega. Nii intensiivset 
tunnet ei saa hoida 10 aastat, selli-
se põlemise peale ütleb inimese keha 
üles. Inimene kas põleb läbi või läheb 
armumine üle armastuseks, nii nagu ka 
minu jaoks on saanud mu tööst eluaeg-
ne armastus.

Mis selle ajaga muutunud on?
Tol ajal oleksid ulmena tundunud 

paljud asjad, mida tänapäeval tavali-

Millest see kõik

algas?
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seks peame. Paljud inimesed polnud 
kuulnudki, et varjupaigad olemas on. 
Tänane toetus, abi ja soe suhtumine on 
uskumatu!

On asju, mis aga pole muutunud ja 
sellest on äärmiselt kahju. Mõningad 
omavalitsused suhtuvad siiani meisse 
kui mõttetutesse raharaiskajatesse, kes 
võtvad ära pensionäride või laste toe-
tuseks vajamineva ressursi ja silitavad 
selle eest varjupaikades kasse. On sol-
vav, et just need, kellele me oma tee-
nust pakume, ei saa aru asjaolust, et 
me aitame kohalikke elanikke, kellel 
on loom kadunud, kelle elukvaliteet on 
hoolimatute loomaomanike poolt riku-
tud. Võibolla ei mäleta nad neid aegu, 
kus tänaval lahtiselt ringijooksev koer 
ei üllatanud kedagi ning kassipissihais 
kortermaja trepikojas oli tavapärane?

Kas varjupaikade MTÜ teeb 
koostööd ka teiste riikide 
organisatsioonidega?

Me oleme palju abi saanud Soome 
organisatsioonilt Rekku Rescue RY, nad 
on toetanud meid toidu ja muude vaja-
like tarvikutega ning leidnud paljudele 

loomadele uued kodud. Varjupaikade 
MTÜ on üle-euroopalise organisatsiooni 
EU DOGS&CATS ALLIANCE liige, samu-
ti võtame jõudumööda osa DogsTrusti 
ning teiste organisatsionide korraldatud 
konverentsidest ja koolitustest.

Kas nii pika tegutsemisaja 
vältel on tekkinud oma käekiri?

Varjupaikade MTÜ-l on tavaks saa-
nud kaks kampaaniat aastas - oktoober 
on meil musta kassi kuu, mis tähendab 
seda, et kõik mustad kassid loovutusta-
suta uutese kodudesse loovutustasuta, 
veebruaris, ehk sõbrakuul on meil käi-
mas samuti kassikampaania.

 Kuna me igapäevatöös kogeme 
seda, kui vähetähtsad tunduvad mõne-
le ametimehele kodutute loomadega 
seonduvad probleemid, siis oskame lugu 
pidada teadmisest, et on ka teistsugu-
seid ametnikke- neid, kes teevad oma 
tööd südamega. Elust enesest tekkis 
vajadus ja tahtmine tunnustada neid 
tublisid inimesi ja aastast 2013 anneme 
välja Elmo preemiat. Tegu on söakuse 
preemiaga silmapaistvale ametiisikule, 
kellega MTÜ-l on olnud õnn viimase aas-

ta jooksul koostööd teha. 

Mis sind jätkuvalt käigus 
hoiab?

Mul ei ole kunagi igav. See on kõige 
ebarutiinsem töö, kus kogu aeg juhtub 
midagi ootamatut. Mõnikord tekib küll 
tunne, et enam ei jõua; kuid need kõige 
mustemad mõtted ei ole kunagi seotud 
loomadega, ega mitte isegi väärkohtle-
mistega, pigem seoses bürokraatia ja 
kohalike omavalitsustega.

Millest tunned puudust?
Puudust tunnen eelkõige otsesest 

kokkupuutest loomadega. Istuda arvu-
ti taga, administreerida ja lahendada 
probleeme- see polnud mu unistus, 
ehkki saan aru, et see on loomade nimel 
vajalik. Seetõttu üritan käia võimalikult 
tihti Viljandi varjupaigas, käin koos ju-
hataja Siiriga vajadusel loomi püüdmas, 
pakun hoiukodu abivajajatele loomade-
le. Need päevad, kui kodukontoris tööd 
teen, on mulle seltsiks kaks kassi ja 
kolm koera ning üks küülik, kellest kõik 
peale ühe koera on varjupaigast. 

Möödunule vaatab tagasi 
Varjupaikade MTÜ juhatuse 
liige, hariduselt loomaarsti 
abiline, loomakaitsja Merike 
Torm.

Kümne viimase aasta jooksul on 
loomakaitse teinud läbi suure arengu. 
Kui mina alustasin, peeti seda üksiku-
te hullukeste pärusmaaks ning selline 
suhtumine iseloomustas kahjuks ka 
vastutavaid ametnikke. Meid süüdistati 
selles, et meile ei lähe korda inimeste 
probleemid, mis on tegelikult vale, sest 
empaatiavõimega inimene ei jää kõr-
valseisjaks hädasolevat inimest ega ka 

looma nähes. Ametnikud, kelle tööks oli 
loomade kaitsmine, pidasid meid vaen-
lasteks. Kui siis 2008.aastal Võru looma-
de varjupaiga lõime, ei pidanud keegi 
seda päristööks, vaid pigem üksikute 
aktivistide iseendile loodud mõnusaks 
ajaveetmiseks.

Õnneks on praegu kõik muutuste 
teel ning üha enam tunnen ametni-
ke- ja üldsusepoolset toetust. On ka 
põhjust - Võru linn on saanud vabaks 
20-30-pealistest kassikolooniatest, va-
balt ringijooksev või kedagi ründav koer 
on pigem erand kui reegel. Meie ühine 
elukeskkond on saanud puhtamaks ja 
turvalisemaks.

Ka teadlikkus on tõusnud - inimesed 
ei tolereeri enam seda, et koeri pee-
takse lühikese keti otsas, soojustamata 
kuutides. Paljud loomaomanikud lase-
vad oma lemmikud kiibistada. Inimesed 
on hakanud hädasolevaid loomi mär-
kama. Varjupaika peetakse päris asu-
tuseks, kus tehakse päris tööd ja seda 
tööd tunnustatakse.

Õnneks on mul olnud kogu aeg kõr-
val perekond, kes jagab samu väärtusi, 
vanemast pojast on saanud tubli abiline 
varjupaigas. Mu töö on mind arenda-
nud, andnud mulle palju sõpru ja mõt-
tekaaslasi. Sellest on saanud mu enese-
väljendus, missioon.

Mis on muutunud

kümne aastaga 
loomakaitses?

Foto: Erakogu 
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Varjupaikade MTÜ 
tulevikuvisiooni jagab juhatuse 
liige, hariduselt arhitekt, 
hingelt koerainimene ja 
visionäär Anneli Matsi.

Juba täna oleme me kaugelt roh-
kem kui varjupaik. Me nõustame, ha-
rime, abistame nii inimesi kui loomi, 
sest viimased satuvad varjupaika kas-
vava trendina just inimeste sotsiaalsete 
probleemide tõttu; meie juures saavad 
esimese kogemuse vabatahtlikust tööst 
nii noored kui pensionärid.

Paraku on varjupaikade materiaal-
ne baas kaugele maha jäänud meie 
know-how’st, mis koosneb tohutust ko-
gemuste pagasist ning omandatud kaas-
aegsetest teadmistest. Väljakujunenud 
infrastruktuuriga kaasaegne varjupaik 
peaks olema multifunktsionaalne sot-
siaalne keskus, kus me saaksime rehabi-
litateerida loomi; pakkuda inimestele 
mugavat suhtlemist loomadega; kooli-
tusklassides nõustamist probleemsete 

lemmikute omanikele, et vältida loo-
made sattumist varjupaika; arendada 
lemmikloomakultuuri lasteaialaste ning 
õpilaste harimise kaudu, sest just neist 
saavad homme loomaomanikud. 

 Kaasaegses varjupaigas leiavad 
turvalist ja eakohast tegevust looma-
dega tegelemisel nii lasteaialapsed kui 
eakad, kelle jaoks on oluline kellegi 
eest hoolitseda, sest alati pole kodus 
võimalik lemmiklooma pidada. Looma-
dega suhtlemise läbi viime kokku erine-
vad vanusegrupid, kes üksteisele tuge 
võiksid pakkuda. Selline tegevus annab 
haridust nii vaimule kui hingele ja aren-
dab empaatiavõimet. 

Meie praegune tegevus on võrreldav 
metsasanitari omaga, eesmärgiks on 
aga ühiskond, kus tänu ennetustööle on 
soovimatud tagajärjed minimeeritud. 
Loomulikult tähendab see omavahelist 
kokkulepet väga paljude instantside va-
hel, kuid unistama peabki suurelt. Seni, 
kuni inimestel säilib side loomadega, on 
inimkonnal veel lootust!

Mida toovad järgmised 

kümme 
aastat?
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VARJUPAIKADE MTÜ 10 000
Pane õlg alla!

Helista 900 7000 ja 

toetad loomi 5 euroga.
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PÄEVAKAJALINE

Taat tuli varjupaika esimest 
korda kevadel, pisarad kurgus 
ja silmis. Jutust koorus välja 
hiiglaslik kurbus ja üksindus, 
sest kuu tagasi oli peale 52 
aastat ilusat ühist elu surnud 
Memm. 

Lapsi polnud loodus sellele paari-
le jaganud. Nagu sellest löögist vähe 
oleks, suri nädal peale Memme pere 
koer ja nii oligi Taat jäänud päris üksi. 
Taat tuli uut sõpra otsima.

Tutvustasime talle meie Taadut, 

eakat koera ristinimega Gustav Kastan 
Coconut ja see oli armastus esimesest 
pilgust. Nagu hingesugulased oleks tei-
neteist leidnud. Juba teisel korral käis 
hiiglaslik koer taltsalt ilma rihmata Taa-
di kannul. Ega nad pikalt jalutada viit-
sinud, need kaks vanameest, ikka natu-
kesekaupa, vahepeal istudes ja nosides 
barankasid, mis Taadi pungil taskutes. 
Ja siis ühel ilusal päeval sõitsidki nad 
koju, Gustavi uude päriskoju.

See nelja aasta tagune lugu on siiani 
südames ja pühade paiku käime neil ka 
külas, et Gustav Kastanile mõni maius-

Küsimustele vastab 
Purina Eesti turundusjuht  
Kadi Laur.

Milline on sinu isiklik seos 
lemmikloomadega?

Mul on lemmikloomad olnud terve 
elu. Lapsepõlvekodus olid koerad, aga 
nüüd olen kahe kassi omanik. Mõlemad 
on toredad tavatriibikud ja võetud var-
jupaigast.

On organisatsioone, kust 
pensioniealistele loomi ei 
loovutata. Sinu idee oli seda  
teha ning lausa soodus-
tingimustel. Kust selline mõte?

Loomade positiivset mõju inimeste 
füüsilisele kui ka vaimsele tervisele on 
maailmas palju uuritud ning teadusli-
kult tõestatud. Vananevas ühiskonnas, 
kus on palju üksikuid eakaid, on teema 
seda aktuaalsem. Purina ja Varjupaika-
de MTÜ koostöö algusaegadel (alates 
2011) oli peamiseks murekohaks looma-
de toitmine ning panustasime üksnes 
toiduabisse.

Ajad muutusid, heategevus ja anne-
tamine ühiskonnas suurenes ning see-

Elusügise  
ehedad värvid

Neli küsimust 
programmi “Uued sõbrad”     kohta

Uued sõbrad 
jagavad 
rõõmu, tervist 
ja armastust

Purina ja Varjupaikade MTÜ alus-
tasid 2014. aastal programmi “Uued 
sõbrad”, et eakatel inimestel oleks 
väga lihtne varjupaigast endale so-
biv lemmik leida. Nende aastate 
jooksul on õnnelikult koju jõudnud 
ligi 400 kassi-koera.

Mida programm seenioritele 
pakub?

Kõik kellel on vanust üle 60 aas-
ta, saavad võtta varjupaigast lem-
miku lihtsalt ja turvaliselt. 

Teile antakse põhjalik ülevaade 
lemmiklooma iseloomust ja tervis-
likust seisundist ning nõuandeid, 
kuidas kooselu paremini korraldada. 

Eakatele kehtib väiksem loovutus-
tasu: kasside puhul 15 (tavaliselt 25 
€) ja koerte puhul 25 € (tavaliselt 40 
€). Soovi korral kaasa kolme kuu jagu 
Purina toitu kassile või koerale. 

Varjupaigas elavad täiskasva-
nud kassid ja koerad on kiibistatud, 
vaktsineeritud, steriliseeritud ning 
läbinud tervisekontrolli. 

Programmis “Uued sõbrad” osa-
levad Varjupaikade MTÜ varjupai-
gad Läänemaal, Pärnus, Tallinnas, 
Valgas, Viljandis, Virumaal ja Võrus.

Lemmikud toovad hea tuju ja 
parema enesetunde
• Väiksemaid tervisemuresid esi-

neb harvem, vajadus arstiabi jä-
rele väheneb. 

• Paraneb toimetulek igapäevas-
te pingete ja stressiga, hea tuju 
kestab kauem. 

• Eakad inimesed tunnevad end 
enesekindlamalt, on positiivse-
mad ja paremas vaimses vormis. 

• Uued tuttavad: lemmikloomadest on 
lihtne isegi võõrastega juttu teha. 

• Väheneb üksinduse ja isoleerituse 
tunne. Lemmik aitab aru saada, kui 
oluline on elada “siin ja praegu”.

• Koos lemmikuga on lihtsam jälle 
mängida ning elu üle naerda. 

• Loomade tähelepanu on siiras ja 
tingimusteta, nad ei oska meid kri-
tiseerida. Nad annavad võimaluse 
kedagi puudutada ja hellitada.

Foto: Erakogu
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tus viia ja Taadiga juttu puhuda. 
Taat ja Gustav olid ühed esimesed, 

kes leidsid teineteist tänu Purina ja 
Varjupaikade MTÜ ühisele programmile 
Uued Sõbrad.

Projekti eesmärgiks on aidata see-
nioritel leida endale varjupaigast nel-
jajalgne sõber, kes aitaks üksindust 
peletada, kellega koos jalutuskäike 
ette võtta või õhtuti mõnusalt teleprog-
ramme vaadata, miks mitte ka päeva-
sündmusi arutada. Projekti raames on 
loovutustasu soodsam ning soovi korral 
saab kaasa 3 kuu toiduvaru.

tõttu saime hakata mõtlema ka muude 
probleemide lahendamisele. Kuna kõi-
ge keerulisem on kodu leida eakama-
tele loomadele, siis saigi mõeldud, et 
kellele sellised loomad kõige paremini 
sõbraks passiksid. Sealt idee sündiski.

Loomulikult jääb alati õhku küsi-
mus, et kas eakas inimene suudab loo-
ma eest hoolitseda ja seda nii enda ter-
vise kui ka rahaliste vahendite mõttes. 
Sellepärast ongi see programm loodud, 
et varjupaigatöötajad saavad soovitada 
igale eakale just talle sobiva lemmiku, 
et välistada probleemid juba eos ning 
soodustingimused ja toiduabi aitavad 
uue olukorraga paremini toime tulla.

Kuidas Purina teiste riikide 
esindused ja juhtkond suhtus 
sellisesse algatusse?

Purina on ülemaailmselt väga ak-
tiivne loomade heaolusse panustaja ja 
seda erinevate projektide näol. Igasu-
gune initsiatiiv on teretulnud ning kõr-
gelt tunnustatud.

Seega oli täiesti loomulik, et nii 
juhtkond kui ka teised riigid suhtusid 
meie algatusse väga positiivselt.

Kas ka teised on sellest 
inspiratsiooni saanud?

Jah, loomulikult. Hetkel on projek-
ti arendamine käsil mitmes riigis, k.a. 
naaberriikides Lätis ja Leedus. 

Minu teada Venemaal peaks see 
juba töötama. Programmi edukus sõl-
tub eelkõige kohalike varjupaikade suh-
tumisest ja aktiivsusest. 

Purina saab aidata toiduga, erineva-
te materjalide tootmisega ja programmi 
laiema tutvustamisega, kuid igapäevane 
raske töö on puhtalt varjupaikade kanda.

Eestis on selles osas asjad kordades 
paremini, kui nii mõneski teises riigis. 
Meie varjupaigad on väga aktiivsed ning 
uutele ideedele avatud.
Mida ütleksid pensionipõlve 
pidavale inimesele julgustuseks?

Kui inimene on eelnevalt loomaoma-
nik olnud, siis pole vaja ilmselt veenda, 

et lemmikloom on parim sõber. Pensio-
nieas esmaskordselt loomaomanikuks 
saamine võib muidugi natuke hirmutav 
olla, aga kellegi eest hoolitsemine an-
nab elule uue hingamise ning lemmik-
loomast kaaslane peletab üksindust. 
Usaldage varjupaigatöötajate soovitusi 
ning võtke aega endale sobiva looma 
valimiseks.

Oluline on ennast analüüsida ja kui 
kindlasti tundub, et looma võtmine on 
riskantne, siis on ka teisi võimalusi oma 
ellu rõõmu tuua läbi loomade. Nimelt 
on varjupaikades alati töökäsi puudu 
ning ka eakad on oodatud vabatahtli-
kuks, et kasvõi koertega jalutada või 
kasse silitada. 

Vabatahtlik töö toob samuti ellu 
palju rõõmu ja rahulolu, lisaks veel uusi 
tuttavaid. Kes teab, ehk ongi kõige õi-
gem alguses hoopis varjupaigatöös kaa-
sa lüüa, et näha täpselt, mida looma 
võtmine tegelikult tähendab ning ka so-
biva looma valik on pikema tutvumisega 
lihtsam.

Elusügise  
ehedad värvid

Neli küsimust 
programmi “Uued sõbrad”     kohta

PÄEVAKAJALINE

Foto: Kristhel Vaht
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Lood, mida ei saa

unustada

Foto: Liisa Addi
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Asfaldil kössitav liikumatu 
pundar, hingemattev lehk nii 
tugev, et seda võib lausa käega 
katsuda. Kas tõesti on see KO-
DUloom, kes toodi Tallinna ko-
dutute loomade varjupaiga ukse 
taha?

Lähenemisel kostuv arglik urin ai-
tab tuvastada liigi ning sellegi, kus asub 

koera pea. Tundub, et loom on samasu-
guses šokis kui valves olnud töötaja- aju 
tõrgub aru saamast, et selle haisva kuhi-
la all on elus hingeke. Mis edasi? 

Meist mitte sõltuvatel põhjustel on 
kohus keelanud hetkel uues varjupaigas 
koeri majutada. 

Enam kui tõenäoliselt ei ole ükski 
kliinik nõus vastu võtma sellises seisus 

looma. Näidake mulle inimest, kellel 
oleks südant sellises olukorras looma 
mitte abistada? Nii algab pikast karvast 
ning väljaheidetest formeerunud rasta-
koera teekond Pärnu varjupaika.

Pärnu varjupaiga endine hooldaja 
Sirje on juba pügamismasinaga valmis 
seadnud, kuid kahjustuste ulatus on nii 
massiivne, et ilma narkoosita pole või-
malik koera aidata. Seega vajame ka 
arsti. «Midagi sellist ei ole ma varem 
näinud», ütlevad kõik loomaga kokku 
puutunud kogemustega inimesed. Paar 
tundi tööd ning 9,5 kg kaalunud puntra 
seest tuleb välja 7 kg kaalunud koerake- 

Depressiivsed Eesti väike- 
linnad ning tühjenenud külad… 
Pealinnast pärit Ruti on nädala-
vahetuseks maale külla tulnud. 

Rahulikult triivib ta mööda mahajäe-
tud kolhoosilautadest kui äkki märkab 
kedagi. Naine peatub, tuleb autost välja 
ning ei usu oma silmi- hoonete juures on 
ketis groteskne luukere, mida katavad 
karvapuntrad. Hais, mida Ruti tunneb, 
sunnib naist telefoni haarama ning po-
litseisse helistama. 

Hüljatud laudahooned pole sellist 
rahvahulka näinud aastaid. Kohal on 
politsei, veterinaarameti esindaja, kut-
sutakse Viljandi loomade varjupaik ja 
kohalikudki tulevad uudistama. Vete-
rinaarameti otsus on kiire - koer tuleb 
omanikult ära võtta ja varjupaika viia.

Koera kõrvadest jookseb mäda, ka-
sukas on kehavedelikega vildistunud, 
hais nii tugev, et mõjub füüsilise sho-
kina. Varjupaiga juhataja Siiri helistab 
esmalt veterinaarile ja alles siis asub 
Viljandi poole teele. 

Viljandis tuli koer enne kasuka pü-
gamist narkoosi panna, et samal ajal ka 
tema kõrvad üle vaadata. Koera karv 
oli paksult takjaid, klaasvilla ja eelmi-
se aasta looduslikke putukaid täis. Kõr-
vadest voolanud mäda oli kahjustanud 
nahka ka väljaspool kõrvu. Seest olid 
kõrvad nii tundlikud, et marlilapi või 
vatiga puutudes hakkas veri voolama. 
Kohal, kus koer ketis oli, toidukaussi ei 
olnud. 

Oli vaid roostetanud põhjaga joogi-
kauss, mis aukude tõttu oma otstarvet 
täita ei saanud.

Pügatud koer sai nimeks Hans. Hans 

on sõbralik ja leebe, usaldab inimest 
ning laseb vapralt kõiki protseduure 
teha. Pooleteist nädalaga on ta hakanud 
saba liputama ning saab ideaalselt läbi 
kõikide inimestega. Varjupaiga juhataja 
Siiri ütleb, et niisugust haisu ei ole ta 
elava looma juures oma praktika vältel 
kunagi tundnud, seda enam hämmastab 
teda koera ülim usaldus ning sõbralikkus 
inimese vastu.

Me ei tea, kui kaua loom piinelnud 
oli ja mida ta tundis. Kõrvavalu, tühi 
kõht, veepuudus. Võime vaid ette kuju-
tada, kui kaua ta oli nälginud, sest ve-
terinaari sõnul peaks see praegu 32 kilo-
grammine koer kaaluma poole rohkem. 

Hansu päästeingli Ruti töökoht Tabasalu 
lemmikloomapood pani nälginud koera 
jaoks kokku toidupaki heast ja paremast 
ning saatis selle Viljandisse.

Hansu kasukas kasvab tagasi ja tub-
lide tohtrite abiga saame korda tema 
kõrvadki. Ometi jääb tiksuma valus kü-
simus - miks keegi varem ei märganud?

Meie südamest tulevad tänusõnad 
kuuluvad Rutile, kes ei pidanud paljuks 
autot peatada ning politseid teavitada. 
Samuti oleme tänulikud VTA esindajale, 
kes koostöös politseiga kiire ja ainuõige 
otsuse langetasid.

Hans, nüüdse nimega Seersant, elab uues 
kodus ja on tõeline rõõmupall.

13

Hansu lugu

Marley lugu

PÄEVAKAJALINE

Foto: Erakogu
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15. augustil 2015 sai Pärnu 
kodutute loomade varjupaik 
kõne Läänemaa politseikorrapi-
dajalt, milles teatati loomapii-
namisjuhtumist Raplamaal. 

Rapla ei kuulu Varjupaikade MTÜ le-
pingupartnerite hulka, kuid arvestades 
esmast politseilt saadud informatsiooni 
võtsime vastu kiire otsuse valvemeeskond 
välja saata.

Varjupaiga töötajad leidsid korte-
relamu juurest erkordselt viletsas sei-
sus, alatoidetud ning kärbsepilve mat-
tunud lehkava koera. Esmasel vaatlusel 
kohapeal selgus, et koeral on kehal ja 
pea piirkonnas sügavad haavad, millest 
osa mädanesid ning olid vaklu täis. Pe-
remees oli ilmselgete alkoholitarvitami-
se tunnustega ning perenaine korrutas 

seega kaks ja pool kilo karvu ja väljahei-
teid! Mõned küüned olid rõngasse kasva-
nud, osad jällegi sirged, 7 cm pikkused 
- pole ime, et loom käia ei suutnud.

Varjupaigas on Marleyks ristitud koe-
ra boksi kuhjatud hunnikutes tekke ning 
lisaks pesale veel üsna kinniste seintega 
transpordiboks, kuhu loomake võib varju-

le minna, kui end ebaturvaliselt tunneb.
Päev hiljem püüab Marley uuesti käi-

ma õppida - esimesed sammud on arg-
likud ning ebakindlad, otsekui tunneks 
koer hämmingut- kas tõesti on võimalik 
ka nii liikuda? Saba hakkab vaikselt eda-
si-tagasi võnkuma, kui koer tema jaoks 
hõrku viinerilõhna tunneb ning kuuleb 

inimesi sõbralikult rääkimas. Oleme 
kindlad, et Marley uus ja ilusam elu al-
gas 5. juulil 2016 kell 19.30, kui ta leiti 
varjupaiga ukse tagant.

Marley kohanes kiiresti ning Kusti 
nime all leidis endale imetoreda kodu 
koos oma isikliku memme, taadi ja kass 
Antsuga, kes ise oli end memme-taadi 
aidaaluses sisse seadnud, kuid tubaseks 
kassiks seadis ennast alles koos Kusti 
saabumisega.

Antsuga võeti ette mõnigi pöörane 
seiklus, Haanjamaa elanikud vast mäle-
tavad, kuidas kaks karvast poissmeest, 
üsna ühte kasvu kass ja koer küla peal 
«laiamas» käisid. 

Aasta oli Kustil uues kodus möödu-
nud, kui tema memm haigestus ning vii-
di haiglasse. Kui memm kuu aja pärast 
naases, rõõmustas Kusti nii, et tal tekkis 
kopsuturse, südameprobleemid võimen-
dusid ning pisike koer suri. 

Lemmiklooma surm on alati kurb, 
kuid Marley aka Kusti lõpp on omamoodi 
ilus - väärkoheldud ja hooletusse jäetud 
koerake nautis oma viimase aasta tingi-
musteta armastust ning armastas ise nii 
kõvasti, et väike süda ei pidanud vastu. 
«Pisike koer suure hingega» - nii iseloo-
mustavad pereliikmed Kustit.

Maximuse lugu

PÄEVAKAJALINE

Foto: Erakogu

Foto: Erakogu
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üha fakti, et koer käis murdmas ja selle 
tõttu sai karistada. Raplamaa politsei-
nikud Erik Jõesaar, Arto Durejko ja Alar 
Smirnov osutasid meie töötajatele iga-
külgset abi ning nende teene on ka see, 
et omanikud kirjutasid kohapeal alla 
loomast loobumise aktile. Politseis alga-
tati juhtumi kohta kriminaalasi.

Meie töötajad puhastasid improvi-
seeritud vahenditega haavad suuremast 
mustusest ning pakkisid koera teki sisse, 
et ta Pärnusse transportida. Varjupaigas 
ootas ees juba veterinaar. Peale valu-
vaigistavat ning põletikuvastast süsti 
hakati haavu puhastama. See tegevus 
kestis 3 tundi, sest looma kõikides ke-
haavaustes olid vaglad - nii haavades, 
silmalaugude all, kõrvades kui pärasoo-
les. Ninast jooksis verd. Lisaks värskele 
koljuluumurrule, mis tekitatud terava 
esemega, tuvastas veterinaar Aivi Org 
looma pea, kaela ja keha piirkonnas 

vanemaid haavu ning arme. Meie ve-
terinaari sõnul on vigastused tekkinud 
pikema aja vältel. Lisaks on koer ala-
toidetud, veetustunud, ühesõnaga meie 
juurde jõudes oli ta kriitilises seisundis. 
Koer rahunes peale valuvaigistavat süsti 
ning lasi leplikult oma haavu puhastada. 
Looma kergendus ja usaldus varjupaiga 
inimeste vastu oli nii suur, et kui teda 
järgmisel päeval dushi all pesti, jäi ta 
töötajate kätele magama.

Maximuse ravi oli nagu sõit ameeri-
ka mägedel- ühe päeval rõõmustasime 
kogu hingest paranemise üle, teisel päe-
val hoidsime hinge kinni, et koer kriisist 
üle saaks.

Pere, kuhu Maximus kolis, on ennegi 
adopteerinud rasketesse olukordadesse 
sattunud koeri, seega kohanemisprot-
sess oli neile tuttav ja see läks mõlema-
poolselt valutult. Pere ei usu, et Maxi-
muse oletatav sünniaasta on õige, sest 

koer käitub nagu oleks ta alles kutsika-
ohtu- on vallatu ja tahab palju mängida. 

Õnneks ei ole eelmise elu taak te-
maga kaasa tulnud ja ta on võimeline 
inimesse kiinduma kogu südamest. Pere 
on õnnelik, Maximus on õnnelik ja loo-
mulikult ka varjupaiga töötajad.

2015. aastal valiti Eesti Loomakaitse 
Seltsi korraldatud internetihääletusel 
kõige loomasõbralikumaks avalikku tä-
helepanu pälvinud teoks väärkoheldud 
koera Maximuse päästmise politsei ja 
Varjupaikade MTÜ poolt. 

Varjupaikade MTÜ aga otsustas tol 
astal anda Elmo-nimelise preemia polit-
seinikele, täna kellele Maximus uue või-
maluse sai. Maximuse juhtum ideaalne 
näide korrakaitsjate ja loomakaitsjate 
koostööst.

Maximus elab endiselt Peipsi ääres, tal on 
sõpradeks kaks koera, kaks kassi ning kolm 
papagoid.

Memm elab Lõuna-Eesti väi-
kelinnas raudteeäärses tilluke-
ses majas koos oma truu sõbra 
Mikiga. 

Miki on üheksa aastat tagasi kutsi-
kana võetud koer, lootuses veeta aega 
koos nii heas kui halvas, kuni surm neid 
lahutab. Kuna elu on sugulased kauge-
le viinud, siis Miki on pikki aastaid ol-
nud tema ainus kuulaja ning lohutaja ja 
kaaslane. Memme tervis pole kiita, lii-
kumisega on raskusi ja seetõttu käib tal 
aegajalt abiks ka linnavalitsuse ametnik 

Ene, tänu kellele Memme mure meieni 
jõudis.

Ühel päeval kadus Miki müstilisel vii-
sil oma õuest, otsis Memm ja hõikas, ot-
sis Ene. Tulemuseta. Paar päeva hiljem 
said varjupaigatöötajad kõne, et kesk-
linnas on üks koer viga saanud, ilmselt 
auto alla jäänud. Hall karvakera, pigem 
liialt pikalt kasutatud põrandamopile 
kui koerale sarnanev, viidi kliinikusse ja 
seal selgus koletu tõsiasi, et koerakest 
on purenud suurem loom - tohutu haav 
peas oli juba mädanema hakanud, üle 

kogu keha pisemad kihvajäljed. Haav 
puhastati, õmmeldi kinni ning tohterda-
ti ka pisemaid hambajälgi. 

Varjupaiga töötajad postitasid koera 
pildi kohalikku ajalehte ning sealt tun-
diski Memm ära oma Miki! 

Memm on kirjeldamatult õnnelik ja 
tänulik, et Miki on elus kuid… kliinik 
ootab oma raha. Memmel pole sääste 
pangakontol ega ka sukasääres, pisku 
sissetulek lihtsalt ei võimalda seda. Võ-
lasumma närib hinge. Kohe nii hullusti, 
et Memm unustab oma ravimid, rääki-
mata söögist-joogist. Mikit ravitseda ja 
hellitada ta ei unusta. Et Memme en-
nastki veidi poputada, valmistab Ene 
kodus sooja lõuna ning viib Memmele.

Ühel päeval kasvavad Mikile kar-
vad tagasi. Ühel päeval armistuvad ka 
Memme südamehaavad, ehkki mure 
truu kaaslase pärast jääb. Üldsuse toel 
makstd kliinikuarve annab aga nii Mem-
mele kui Mikile teadmise, et headus 
pole maailmast kadunud ja kui häda 
kõige suurem, on ka võhivõõras inimene 
valmis aitama! 

Memm on väga tänulik ja palvetab Miki 
ja kõikide heade inimeste eest, kes neid 
abistasid. Isegi kui sa ei usu palve jõudu, 
on ometi hea teada, et keegi kusagil 
kaugel soovib sulle südamest head. 

Miki, kes praeguseks oleks olnud juba 
13-aastane, jookseb ringi taevastel radadel.

Miki ja 
Memme lugu

PÄEVAKAJALINE

Foto: Erakogu



Kes on 

meie 
inimesed?

Käpa All erinumbris 
tutvustame meie tublisid 
töötajaid seitsmes 
varjupaigas üle Eesti. 
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Viisime läbi väikese küsitluse, 
et välja selgitada, missugune 
on keskmine varjupaiga tööta-
ja. Tulemused on teie ees.

Keskmine varjupaiga töötaja on 
42-aastane naine ja kõige tõenäolise-
malt on ta nimi Anneli. Anneli on lap-
sest saadik unistanud tööst loomadega. 
Tal on lisaks 1,2 lapsele ja 0,25 lapse-
lapsele kodus täpselt poolteist koera ja 

poolteist kassi. Ta võib olla nii abielus, 
lahutatud kui vallaline. Lisaks sellele on 
tal enam kui kaks hobi, millega vabal 
ajal tegeleda. Anneli on kesk-eri- või 
kõrgharidusega ning oskab tervelt viies 
erinevas keeles öelda «kass» või «koer»!

Ka tööst vabal ajal ei jäta Anneli ek-
sinud looma abita, vaid tegutseb. Anne-
li arvab, et tal on maailma parim töö! 

Kes on 
keskmine 
Anneli?
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Tüdruk, kelle toa  
uksel on silt: 

võta loom 
varjupaigast!
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INTERVJUU

Eva-Lotta on 11-aastane 
tüdruk, kes õpib Tallinna 
VHK-s. Tal on suur unistus - 
et igal loomal oleks kodu ja 
inimesed ei väärkohtleks oma 
neljajalgseid sõpru.

Novembris, kui Eva-Lotta tähistas 
sünnipäeva, otsustasid nad koos pere-
ga, et tüdruk kasutab oma kingituseks 
saadud raha kodutute loomade heaks. 
«Mul on niigi palju asju», kommenteeris 
väike tüdruk elutargalt. Neljasaja euro 
suurune annetus otsustati teha Pärnu 
loomade varjupaigale.

Kuidas jõuab üks vara-
teismeline sellise otsuseni?

Eva-Lotta ema selgitab, et lool on 
traagiline tagapõhi. Nimelt kinkisid va-
nemad tütrele tema kolmandaks sünni-
päevaks koera, tiibeti mastifi. Mõmmik 
ja Eva-Lotta olid lahutamatud sõbrad, 
kuni ühel päeval koer haihtus. Mõmmik 
kadus müstilisel vii-
sil, ehkki perekond 
kuulutas raadios ja 
TV-s, ajalehtedes, 
sotsiaalmeedias. Iga 
vihje alusel käidi 
kohal. Ema nendib 
nukralt naeratades, 
et nad on otsingu-
te käigus Eestile mitu tiiru peale tei-
nud. Mõmmikut pole tänaseni leitud, 
kuid perekond on veendunud, et nende 
lemmik pole hukkunud vaid on kellegi 
juures endale kodu leidnud. «Me pea-
me vaid soovima, et ta oleks oma uues 
kodus hoitud ja ei kannataks puudust», 
ütleb ema Angela.

Otsingute käigus hoiti silma peal 
ka varjupaikade lehtedel ning see sai 
Eva-Lottale harjumuseks. Tüdruk teab 
nimepidi erinevates varjupaikades kodu 
ootavaid koeri ning jälgib Youtube’is 
rescue-kanalit. Kui eelkooliealisena 
oli tema suureks sooviks saada arstiks, 
siis nüüdseks on kindel siht silme ees- 
Eva-Lottast saab tulevikus veterinaar.

Kui Eva-Lotta oma sünnipäeva pla-
neerides tuli välja ideega kingituste 
saamise asemel varjupaika toetada, oli 
ema veidi skeptiline- on ju kauplustes 
nii palju ahvatlusi! Tüdruk oli oma plaa-
nides kindel ning ka tema sõbrad olid 
toetavad, kõik Eva-Lottat tundvad ini-
mesed kinnitavad ühest suust, et kui ta 
midagi ette võtab, siis paneb ta sellesse 

kogu oma hinge!

Miks pealinna tüdruk otsustas 
toetada just Pärnu varjupaika? 

See tore perekond on varemgi Pärnu 
loomade varjupaigas käinud kodu oota-
vatele loomadele jõulumaiust toomas, 
samuti on nad käinud Tallinna varjupai-
gas koeri jalutamas. Koos emaga arut-
ledes leiti, et Tallinnas jagub loomadele 
rohkem abi ja tähelepanu ning just see-
tõttu valiti välja Pärnu varjupaik.

Pärnu varjupaigal on oma veteri-
naar ja väike kliinik, kus operatsioone 
sooritada, paraku olid kirurgiriistade 
komplektid vananenud. Koos varjupai-
ga rahvaga ühiselt arutledes otsustati, 
et Eva-Lotta kingitusega pannakse alus 
fondile, et soetada veterinaarile uued 
tööriistad. Pärnu loomade varjupaigas 
steriliseeritaksse/kastreeritakse aastas 
umbes 400 lemmiklooma, ikka selleks, 
et uutel omanikel poleks vaja muret-
seda soovimatult sündinud pesakonda-

de pärast. Just nii 
soovitakse ära hoida 
loomade massili-
se paljunemine ja 
«üleliigsete» looma-
de sattumine varju-
paikadesse. 

Kogu komplekti 
maksumus on 845€, 

millest tüdruku kingitus juba peaaegu 
poole kattis. Fondi panustasid ka Pärnu 
Postimehe töötajad, kes kinkisid var-
jupaigale jõuluks 145€. Seega puudus 
veel 300€, kuid Varjupaikade MTÜ sot-
siaalmeedia üleskutsele vastasid paljud 
inimesed annetustega. Eva-Lotta alga-
tuse toetajad andsid meelsasti ka oma 
panuse tulevaste kodutute ärahoidmi-
seks! Jaanuari alguses jõudsid tellitud 
tarvikud kohale.

Varjupaiga töötajad olid südamest 
liigutatud tüdruku isetu teo üle. Niisu-
gune mõteviis annab lootust, et kunagi 
kauges tulevikus polegi varjupaiku vaja.

Eva-Lotta vanematel on põhjust oma 
lapse üle väga uhke olla, ometi jäävad 
nad tagasihoidlikuks ning rõhutavad 
hoopis kooli osa. «VHK-s õpetatakse 
lastele juba varakult, et abivajajaid 
tuleb märgata ning endast nõrgemaid 
aidata. Soovin selle looga julgustada 
lapsevanemaid oma laste ideid toeta-
ma. Väikestel lastel on suured mõtted 
ja nende abil saavad teoks suured as-
jad», ütleb ema Angela.

Tüdruk, kelle toa  
uksel on silt: 

võta loom 
varjupaigast!

VHK-s õpetatakse lastele 
juba varakult, et abivajajaid 
tuleb märgata.

Foto: Erakogu
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Kuuldes seda nime, tekib kohe 
küsimus, mis või kes see on – 
kõlab nagu elektriauto lühini-
metus, mis see just oligi..?

Selge ja arusaadava vastuse leiab 
Varjupaikade MTÜ kodulehelt.

4. oktoobril 2013 andis Varjupai-
kade MTÜ rahvusvahelise loomakait-
sepäeva puhul esmakordselt üle Elmo 
nime kandva preemia. Tegu on söakuse 
preemiaga silmapaistvale ametiisikule, 
kellega MTÜ-l on olnud õnn viimase aas-
ta jooksul koostööd teha. 

Preemia nimetus Elmo on tulnud 
Eestis esmakordselt koerte enampak-
kumisega lõppenud sündmusest, mille 
käigus Valga loomade varjupaiga tööta-
jad püüdsid vana vangla territooriumilt 
kinni hooletusse jäetud koerakarja. 

Elmo oli üks neist kahekümne nel-
jast, kes paistis silma oma erakordse 
vapruse, kuid sõbraliku ja elurõõmsa 
suhtumisega kõigisse ja kõigesse. 

Kui preemiale nime otsides lõpuks 
Elmoni jõudsime, oli kohe selge, et see 
on just see õige. Elmo seostub meie 
kõigi jaoks millegi suure ja üllaga.“

Mis või kes on 

Elmo?

Sel aastal läks Elmo Türi valla keskkonnaspetsialistile Ott Vilusaarele. Otsus oli sama lihtne kui eelmisel korral.Ott Vilusaart pakkusid sellel aastal Elmo vääriliseks üksmeelselt Vil-jandi loomade varjupaiga töötajad. Oti puhul on alati esikohal hoolimine loomadest ja inimestest, sest iga loomaloo taga on keegi, kes ei ole mingil põhjusel enam saanud oma looma eest hoolitseda. Tihtipeale satuvad loo-mad hätta, kuna nende peremees ei jõua enam enda eestki hoolt kanda. Ott Vilusaar püüab alati leida parima lahenduse nii loomade kui inimeste seisukohast. Enamasti toob ta loomad ise varjupaika või aitab igati koha-peal kaasa looma varjupaika jõudmise õnnestumisele.Elmo laureaadile andsime üle Tartu kunstniku Siret Rootsi graafilise prindi, millel on kujutatud mänguhoos kassi.20
14

Esimest Elmo saajat ei olnud raske leida. See läks Valgamaa Veterinaar-

keskuse juhatajale Urve Laidveele. Tänu Urve operatiivsele tegutsemisele 

ning soojale ja inimlikule suhtumisele 2012. aasta talvel aset leidnud niini-

metatud Valga vanglakoerte juhtumi puhul tekkiski meil mõte tunnustada 

igal aastal üht silmapaistvat ametiisikut, kellega koostöö on märkimisväär-

selt aidanud hättasattunud loomi. Tegelikult oli vanglakoerte juhtum hea 

näide, kui oluline on tugev ja operatiivne koostöö asutuste vahel. 

Urve seisis kindlalt ja toetas varjupaika igal sammul nõu ja jõuga. 

Tema oli see, kes võttis vastu otsuseid ja vastutas; tema oli see, kes sai 

turmtule kriitikutelt, kui koerad oksjonile pandi. Ometi on ta alati meiega 

kannatlik ja toetav ja eelkõige hooliv just nende suhtes, kelle eest koos 

seisame – hätta sattunud loomade suhtes. See on suur asi ja see väärib 

tunnustust. Ja kõik osapooled, nii koerad esimesena üle vaadanud veteri-

naar Jaan Luht, Valga linnavalitsus kui veterinaar- ja toiduamet, väärivad 

tunnustust. Selliseid suuri ja keerulisi olukordi ei saaks kuidagi lahendada 

varjupaik üksinda. 
Koos tänukirjaga andsime laureaadile üle Tartu kunstniku Siret Root-

si graafiline print «Liikuv Narr», millel on kujutatud südantsoojendavat 

stseeni koera ja jalgratturiga.

20
13

Foto: Varjupaikade M
TÜ
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2015. aasta preemia pälvisid kolm Rapla politseinikku – Erik Jõe-saar, Arto Durejko ning Alar Smirnov – kelle abivalmis ning oskuslik tegut-semine aitas päästa ühe viimase aja julmima loomapiinamise ohvriks lan-genud koera Maximuse. 
Maximus oli raskelt piinatud koer, kelle kohta sai Pärnu varjupaik väljakutse Lääne Prefektuuri käest. 
Otsus preemia just nendele po-litseinikele anda oli täiesti üksmeel-ne. Mehed ei täitnud väljakutsele sõites mitte ainult oma otseseid töö-kohustusi, vaid lisaks sellele aitasid kohapeal igal võimalusel ka meie Pärnu varjupaiga valvemeeskonda. Maximuse juhtum ideaalne näide korrakaitsjate ja loomakaitsjate koostööst.

Preemia saajatele andsime koos tänuga üle ka Tartu kunstniku Siret Rootsi graafilised lehed.

2015
Seekord pälvis preemia Polit-sei- ja Piirivalveameti Pärnu po-litseijaoskonna ennetus- ja me-netlustalituse juhtivuurija Kaire Konts.

Kaire on alati loomade poolel. Kui me jääme hätta, siis tema on see, kelle poole me võime pöördu-da ning ta aitab nõu ja jõuga.Andsime tänutäheks Kairele üle Pärnu kunstniku Pusa teose «Kaitsen sind kui lõvi».
On rõõm, et meie seas on hoo-livaid ja tähelepanelikke inimesi, kes ei tee mitte suuri sõnu, vaid tegusid ja tänu kelle abile saame hättasattunud lemmikuid paremi-ni ja kiiremini abistada. 

Selliste inimeste tugi annab meilegi jõudu ja usku, et tegutse-da edasi, ükskõik millised rasku-sed meie teele ka ei satuks!

2017
2016. aasta preemia andisime 

üle Tallinna Keskkonnaameti ju-

hataja Relo Ligile. Tänu Relo Ligi 

väsimatule tegutsemisele ehitas 

Tallinna linn loomade varjupai-

ga, mis vastab igati kaasaegsetele 

nõuetele ning võimaldab pakkuda 

peavarju 200-le kassile ning umbes 

50-le koerale. 
Tallinna linn võiks olla eesku-

juks teistele Eesti omavalitsustele 

just oma loomasõbraliku suhtumise 

poolest. 
Lisaks omanikuta või eksinud 

loomadele peavarju pakkumisele 

toetab linn ka nende ravi esimese 

14 päeva jooksul.
Preemia saajale andsime koos 

tänuga üle Tartu kunstniku Siret 

Rootsi graafilise lehe.

2016
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Valgus tunneli 
lõpus - 

Rexi fond

Foto: Alan King
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2014. aasta märtsis pandi 
Varjupaikade MTÜ poolt alus 
vigastatud lemmikloomade 
fondile. 

Idee pärineb sama aasta algusest, 
mil Varjupaikade MTÜ aitas jalale ras-
kelt viga saanud koera, kes oli mõned 
aastad tagasi varjupaigast võetud. 

Fondi eesmärk on olla toeks var-
jupaigast võetud loomade omanikele, 
kelle lemmik vajab arstiabi, kuid pe-
remehe rahalised võimalused seda ei 
võimalda.

Varjupaikade MTÜ juhi Triinu Priksi 
sõnul satub varjupaikadesse päris pal-
ju loomi, kelle omanik on sunnitud alla 
andma peale raviarve suuruse teada 
saamist. Selle fondi loomisega saame 
aidata kaasa sellele, et lemmik saaks 
jääda armastavasse koju ka siis, kui ta 
vajab ravi, mille jaoks perel ei pruugi 
raha olla. 

Fondi idee tekkis seoses ühe juhtu-
miga, kus Pärnu maakonnas elava Kai-
mo 6-aastane hundikoer Rex, kelle ta 
kaks aastat tagasi varjupaigast võttis, 

üle kivihunniku joos-
tes raske jalatrauma 
sai. Diagnoosiks oli 
tagumise jala põl-
ve ristsideme täielik 
rebend ning päästva 
operatsiooni hinnaks 
oli umbes 1000 eurot. 

Kui Kaimo, kes 
oli töötuks jäänud ja 
kelle sissetulek oli 
170 eurot, pisarates 
meie juurde tuli, siis 
oli ta sisuliselt juba 
lootuse kaotanud. Ehitusmehena maa-
konnakeskusest kaugel elades oli keeru-
line uut tööd leida ja operatsiooni eest 
makstav summa tema jaoks peadpööri-
tavalt suur. Kuna tal ei olnud piisavat 
sissetulekut, siis ei antud talle ka lae-
nu.

Pöördusime läbi sotsiaalmeedia loo-
masõprade poole, kelle heatahtlikkuse 
toel kogusime kokku üle 4500 euro. See 
lugu läks varjupaiga sõpradele hinge, 
omapoolse annetuse saatis meie kaudu 
tervelt 471 inimest ning peale 11. märt-

sil toimunud operatsiooni on Rex kenas-
ti taastumas.

Kuna annetused ületasid meie ootu-
seid ja Rexi operatsiooniks vajamineva 
rahasumma, otsustasime allesjäänud 
3500 euro toel panna alus fondile, et ka 
teised hättasattunud varjupaigast võe-
tud looma omanikud, kes näitavad üles 
samasugust pühendumust nagu Kaimo, 
saaksid vajadusel oma loomale ravi või-
maldada. 
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Pärnu maakonnas elab keskealine 
mees Kaimo. Kaimo ainsaks perekon-
naks ja sõbraks on 6-aastane hundikoer 
Rex, kelle ta 2 aastat tagasi varjupaigast 
võttis. Just selline ilus ja tark koer nagu 
filmi-Rex. Ühel päeval kaotas Kaimo töö. 
Maakonnakeskusest kaugel elades on ehi-
tusmehel tõepoolest keeruline uut tööd 
leida. Kuid Rexi elu oli ilus ka siis, kui 
Kaimo töötuks jäi, sest 170 eurosest abi-
rahast sai Rex kenasti kõhu täis. Kuidas 
peremehe enda kõhuga on, seda ei tea 
me keegi, sest kaevelda mees ei taha.

Asi muutus halvaks aga siis, kui ühel 
päeval üle kivihunniku joostes sai Rexi 
jalg raske trauma - tagumise jala põlve 
ristsideme täielik rebend. Operatsioon, 
mis päästnuks Rexi põlve, maksis Pärnu 
Väikeloomakliinikus umbes 1000 eurot. 
Selline summa oli peadpööritavalt suur 
mehe jaoks, kelle sissetulek kuus vaid 

170 eurot. Seetõttu polnud tal võimalik 
ka laenu võtta. Raske oli näha lootuse-tus 
olukorras oleva mehe pisaraid.

Meie ei kaotanud aga lootust, ehkki 
ka meie ressursid on piiratud. Üks kivi 
on lihtsalt kivi, paljudest kividest saab 
ehitada uue maja. 1 euro on enamikele 
inimestest väike raha, paljude inimeste 
osalusel aga saime kinkida Rexile uue 
elu. Palusime on sõpradel aidata mehel 
päästa tema parima sõbra elu, annetades 
endale sobiva summa, ükskõik kui väikese 
või suure. Või veelgi parem, pakkuda ehi-
tusmehele tööd, sest Kaimo oleks tahtnud 
oma arved ise tasuda. Imepärased inime-
sed nägid tunneli lõpus valgust ja näitasid 
seda ka meile. Jutt Rexist ja tema pere-
mehest levis kiirelt. Kaimo lugu jagati 
Facebookis 1863 korda, seda nägi 91 584 
ja kommenteeris 93 inimest. Tagas-iside 
oli ülimalt positiivne - operatsiooni raha 

sai kokku ja üks organisatsioon leidis või-
maluse pakkuda peremehele tööd. 

Operatsioonipäeva hommikul sõitis 
Varjupaiga auto jälle Rexile järele. Rex 
oli vana rahu ise, mida ei saa öelda pe-
remehe kohta, kes oli terve öö unetuna 
veetnud. Lõikus kestis koos kaasnevate 
meditsiiniprotseduuridega kokku 3 tundi 
ja õnnestus kirurg Marti Lasni sõnul hästi. 
Paar kuud kulus järelraviks ning täielikuks 
taastumiseks.

Rexi peremees oli sügavalt liigutatud 
inimeste suuremeelsusest ja südamehea-
dusest, nagu ka meie töötajad.

Kaimo elus on nüüd paremad ajad. Kaks 
aastat tagasi leidis ta võimaluse pakkuda kodu 
veel ühele koerale, terjerilaadsele Nakile. Rexil 
on uue sõbra üle hea meel ning kolmekesi koos 
võetakse ette üsnagi pööraseid matku ümber-
kaudsetes metsades. Kunagist terviseprobleemi 
ei meenuta miski.

Vana kuld:

Rexi lugu

Fondi kontonumber, kuhu on oodatud 
kõik annetused samasuguste juhtumite 
puhul loomaomanikele abi andmiseks, 
on EE752200221048213036  
Swedbank, Varjupaikade MTÜ.

PÄEVAKAJALINE

Foto: Erakogu
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Saksa lambakoera geenid 
segatuna kaukaaslase omaga 
annavad päris ilusa ja isepäise 
segu. 

Täpselt niisugune Robi ongi- ilus, 
sõbralik ja hell, aga isepäine. Robi on 
oma pere noorim laps - perenaisel Eeval 
on viis poega, üks tütar ja Robi. Esialgu 
ei saanud Robi aru, miks õed-vennad nii 
karvased ei ole ja kahel jalal käivad, 
aga armastust ja hellust jagus selles 
peres karvasele lapsele sama palju, kui 
teistelegi.

Kuna Eeva on saatuse tahtel selles 
peres karja juht ja toitja, tegi Robi 
naissoo kohta omad järeldused ja suh-
tub peretütresse sama suure respekti-
ga - tüdrukule on lubatud ka niisugused 
nipid, mis poiste puhul kõne alla ei tu-
leks, temaga on Robi nõus jagama oma 
kõige väärtuslikumaid mänguasju ja 
isuäratavamaid konte. Robi kiindumus 

lastesse, eriti väikelastesse, on tekita-
nud vahel ka väikesi pahandusi, kuna 
koera arvates tuleks kõik lapsevankrid 
neid lükkavatelt emadelt ära võtta ja 
tema perenaisele Eevale usaldada.

Suur pahandus juhtus aga ühel suvel 
maakodus. Paljude kokkusattumiste ja-
dana seisis pealinna poiss Robi ühtäkki 
vastamisi küla hirmu, hundi ja rotvei-
leri segu koeraga. Mõlemad lahtiselt. 
Läks nii, nagu sellistel puhkudel ikka- 
haavu lakkuda tuli mõlemal poolel. 
Robi sai pureda õlavarrest, kahtustatud 
said närvid ja kõõlused, samuti esijalg. 
Säästame lugejat detailidest ja nenti-
gem fakti, et vaatamata operatsiooni-
dele ei paranenud jalg ning haav sellel 
samuti, seega jäi kaks valikut: eutanaa-
sia või amputatsioon. 7-aastane koer on 
kuldses keskeas, lapsed on aga lapsed 
ja neile on oma koer mõistagi kõige 
armsam kogu maailmas. Nagu ka pe-
reemale. Nii ei saanudki Eeva aru, mis 

inimesed soovitasid koer „magama pan-
na“. Seda enam, et Eeva emal oli paar 
aastat tagasi jalg amputeeritud ja tema 
jaoks toimis valus võrdlusmoment. Õn-
neks juhtus Eeva vanem poeg lugema 
juttu Rexist ja tema peremehest, kes 
tänu lahketele annetajatele said Rexi 
jala taas korda. Me kõik oskame (või 
siis pigem mitte) ette kujutada, mis tä-
hendab üksi kasvatada kuut last. Leidsi-
me, et just Eeva pere ja Robi väärivad 
Rexi fondi abi ja nii tegigi hea dr. Marti 
Lasn Tiina Toometi loomakliinikus Robi-
le opertsiooni.

Robi, kes tunneb hästi käsklusi 
„lama“, „anna käppa“,„istu“ jne, ei 
saa kunagi enam käppa anda, aga see 
polegi tähtis. Tähtis on see, et ta saab 
kenasti oma koeratoimetused kolmel 
käpal aetud, teda ei piina enam luuni 
ulatuv lahtine paranematu haav ja vä-
hetähtis ei ole ka see, et kogu pere ar-
mastab ja hellitab teda, nii kuis jaksab.

Rexi fond:

Robi ei anna enam 
kunagi käppa

PÄEVAKAJALINE
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Anis repernati dolo iuscidit volorer-
ferro dolupta tectotasit quis ad evernat 
iumetur as magnias acea qui que etur, 
il eati aliquam inum hilignit eatenda 
ndebit, core magnam, tem andandiscia 
nonsequae des parum eum apedignis 
doluptur mostis esciisquo es doluptio-
re sequaec aectur molectur aborit liqui 
dolorer feratem vel mi, que eum hilite 
et rem repudae et ent.

Henissum aut quuntet re venimpor-
ro is volorporate nestiunti alique aciet 
aliquod itaerfe rumquamust, qui dellut 
omnimin iendae conse nateste aborem 
as comnimaior se eateturis earum an-
ditaq uisciat uribusandae comnihi liti-
ume es et et qui si volestem quisquam 
que quo consequam quam, et laborrum 
archill orecus molor alibusa ne pe mi-
nient dolorpo rrorerc iaspeli bearunt 
aut earcide nimus, same sincto quid ma 
quibus, odis eatem exerro odigent alis 
aut explam, qui bearcip sumquiam ven-
dae nobit, iusdaessum essunt lati ditat 
volorporunt, ut peruptae comnimus, 
temquisimus, qui dendicid quaspie 
ndaerit, sam vellace ruptatem ipidebit, 
ad maio. Et et, culpa quos nimusam eos 
volore lacepudit, omnis aliquam quis 
vel ipit aut as vitaquis renditia quo exe-
rest iatior simusae nonsequ assenimi, 
volorum ne nullore, cor rerio blaut vel-
lanim evellic tem cusapediam ilique as 
solorerfero vidercid molupta cor autas 
utectorum arum idusam, officiis ut lam 
repra cus eum re, seniae. Ratum ipsam, 
officius.

Ebit harchic ipsam, volumeni nones 
a dolorio tem quiasi doluptiati alibus 
est ataturia sit ea volorae rem cone 
volorepudi omnis sum fugit apit volup-
ta quibus atquidionsed quo consequam 
arcitaquatio inullat emporit eum ad ma 
que rerundunto mint re as et doloremo 
voluptat.

Ad ut quaturitas qui voluptam, om-
nim sitem ius mi, adis volorec atumque 

commod etusam velliqui qui omnieni-
mus elestibus eos exerfer uptatem re-
perum eossi to volorro occabor porpo-
re, nis niam que non et aut faceaque 
core voluptio. Xim vendebis et, nes vo-
luptatibus abor sin restis quaercipit vo-
lesed que vel illaccum arum fugiat quo 
eatecae corio. Quias nustrum aut eo-
sam asperit aturior poruptaque cupta-
tus dipsum exeratem anto velende sum 
ipsae corerio voluptur reiur, quas ex es 
etur re diore, conestium qui beribus 
quam alicium reptas esti bea voleseque 
ant, que porae simagnim es repere num 
dolesto optatur simendigent fugit et 
porem qui dolupid qui neculparum arum 
sum faccus comnihi ligeni blaut dia eum 
ium aut volore praecti onsequas sequi 
dolor re, ut ium inusanima aut fugitem 
aci te volupta tibernatus.

Olestrum facearuntus re quasper-
rum que nis serum fugia cus exerfers-
pita conserrunt omnistio ex ea que sae. 
Nam hil il inctenis ut apienima simos-
sequi non cus mo deribea volorem solo-
rio nsequam vento etuscia voluptatem 
quiandis a pratur aut labore, ut officab 
oremporessed qui officae nullam eliae 
voles ut ut hiliqui blaut et quam, el iun-
tiis cimpore eumetur?

Harum iunt eum volorem qui om-
nis ea aut laccus voloreptatis reium ut 
que nemporiorum quam in pro optas 
moluptiati receptionse volupti busti-
bero occupta si ut quam, offici conem 
et quatibusdam qui dipis ma quam 
eumque por moluptatem qui sunto-
re prerum audisqu ibusda sincto tent 
maximpo ssuntis aut ut restio et fugitia 
et ut verem quas quos conest aut exped 
est, velibuscim sant esequo earumquo-
di sit fugia del modit omni quia volore 
at ommolor alicit dolut la se lat modit 
idus solut aut et fugia nonemporpos 
doluptatquis nitatio ruptam quae sunt 
ad eatur? Quiasi im quam quis earibus 
maiori que voluptur a dem illoreh en-

delluptiam qui nimus et eum exercili-
busa aut fugit volliam que voloribus 
soluptibus.

Id minias ea prores eum quis do-
loressita illaut re volorepro voluptat 
debis quaestotas rerit, oditae quatur 
assimint optatum quias ullacep elitio. 
Anisim repelig endaero et pore nem-
porum quo dolo volorei cipitaturem 
quunt omnimuscienim venim acculparis 
volorempor aut reriatur si quatur, optia 
dolupta spienderiae. Nequia prepercide 
consequi odi omni sant

Sat, que caes 
inatiem enatiam
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Stressivabam olemine

Feliway ja Adaptil sisaldavad 
feromoone, mille rahustav 

toime tagab Teie lemmikule 
rahulolu ja turvatunde

Õnnelikult koos

Parim kingitus Teie lemmikule on turvatunne

Saadaval hästi varustatud loomakliinikutes!
Täiendav informatsioon: OÜ Zoovetvaru, www.zoovet.ee

E-mail: zoovet@zoovet.ee. Tasuta klienditoe telefon: 800 9000

Stressivabam olemine

Feliway sobib kasutamiseks järgmistes olukordades:
  Stress ja sellest tulenevad tervisehädad
  Hirm (peitumine)
  Transportimine/reisimine
  Uus kodu/keskkond
  Märgistamine
  Ebasobivates kohtades kraapimine
  Uus kass peres
  Kahe kassi vahelised pinged ja konfl iktid

Adaptil sobib kasutamiseks järgmistes olukordades:
  Ilutulestik/äike
  Üksindusahistus
  Stressitundlikkus
  Kutsikakool
  Treening
  Kolimine
  Uus pereliige
  Transportimine/reisimine

Rexi fond:

Elus asi on kõige parem
Igaüks meist mäletab oma 
lapsepõlvest seiku, mis kodu-
loomadega seotud- kas armsast 
pereloomast või siis hoopis 
tänavalt leitud kassipojast, 
keda ema vaatamata ohtratele 
pisaratele tuppa ei lubanud 
tuua. 

Fakt on see, et lapsepõlv loomadega 
on rikkam kui ilma.

Pärnu maakonnas elab noor pere, 
kus kasvab 4 last, vanim 7-aastane ja 
noorim 3-kuune. Selle pere laste pärast 
me abipalve tegimegi.

Peres elab juba paar aastat kass, 
kes tuli nii, nagu kassid ikka- ühel päe-
val oli kohal ja jäi. Kass on emane ja 
hiljaaegu tõi ka pojad. Paraku ei ole pe-
res, kus isa töötu ja ema järjest lastega 
kodus olnud, võimalik kassipoegi enda-
le jätta ja nii nad varjupaika sattusid. 
Neile kassikestele loodame leida head 
kodud ja niikaua, kuni nad meie juures 
on, saavad korralikult süüa ning vajali-
kud veterinaarprotseduurid.

Hoopis teine lugu on aga emakas-
siga. Seni on pere talle ostnud koera-
konservi, mis kaupluses saadaolevatest 
loomatoitudest kõige odavam. Kassid 
aga vajavad hoopis valgurikkamat toitu 
kui koerad, ja seetõttu ei sobi koera-
konserv kohe sugugi. Kassi organism ei 
sünteesi ise kõiki aminohappeid, mis 

vajalikud nor-
maalseks elute-
gevuseks, neid 
saaks ta kuiv-
toidust või li-
hast. Selle pere 
sissetuleku pu-
hul oleks lihast 
kui kassitoidust 
rääkimine aga 
alandav, sest 
lihatoitu ei saa 
pereema laste-
legi eriti tihti 
lubada.

Pärnu var-
jupaik sai teha 
kassile sterili-
s ee r im i sope -
ratsiooni Rexi 
fondi arvelt, et 
edaspidi soovi-
matute kassi-
poegade pärast muretsema ei peaks. 
Küll aga palusime loomasõprade abi, et 
saaksime perele muretseda kassitoidu 
varu, samuti vajalikud ussi- ja kirbu-
rohud ning vaktsiinid. Isa oli muutunud 
kassi suhtes juba veidi närviliseks, sest 
iga väljaminek selles peres oli rangelt 
arvel ja kui inimene seisab valiku ees, 
kas osta lastele või kassile, siis on vas-
tus teada.

Kunagi lapsepõlve meenutades 

ei ole neil lastel mälestusi uhketest 
puhkusereisidest soojale maale ega 
spaa-külastustest, küll aga meenutu-
sed oma armsast kassist, kellele sai pai 
teha, kes oli heaks mängukaaslaseks 
ning kelle nurrumootor muutis pikad sü-
gis - ja talveõhtud soojemaks. Üheskoos 
suutsime!

Meie poole pöördus murega üle kogu 
maailma tegutsev katoliku kiriku sotsiaaltöö 
organisatsioon Caritas.

PÄEVAKAJALINE
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