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see on esimene number suuresti õhina-

põhisest Varjupaikade mtÜ uudiskirjast, mille-

ga soovime jagada headele toetajatele, uutele 

loomaomanikele ning vabatahtlikele abilistele 

infot ja tagasisidet varjupaikade rõõmudest 

ning muredest.

meie esimene pääsuke ilmub nimetuna. 

järgmise tahame teieni tuua juba originaalse 

pealkirjaga, mille leidmiseks palume kõigi teie 

abi. Nimepakkumised saata e-aadressile info@

varjupaik.ee. parima nime pakkuja saab tänu-

täheks Varjupaikade mtÜ meeneid.

Nelja tegustsemisaasta jooksul on meie 

katuse alla kogunenud viis kodutute loomade-

ga tegelevat varjupaika üle Eesti: pärnu, Viljan-

di, Valga, Võru ja Virumaa. Üheltpoolt pakume 

avalikku teenust kohalikele omavalitsustele, 

hoides omaniku juurest lahti pääsenud loo-

mad omaniku leidmiseni kindlas kohas, teisalt 

tegutseme loomade huvides järgides oma ee-

tilisi tõekspidamisi ja südamehäält.

meie eesmärk on aidata kaotsi läinud loo-

mad koju tagasi, leida hüljatud ja omanikuta 

loomadele uued armastavad kodud ja teavita-

da inimesi loomade steriliseerimise ja kastree-

rimise tähtsusest ning soovimatute lemmik-

loomade arvukusest.

 Esimese uudiskirja põhilugu räägib eba-

meeldivatel asjaoludel kuulsaks saanud saksa 

lambakoera Liliette´i leidmise loo. Liliette on 

saanud tänaseks uue ja armastava kodu, tema 

omaniku kohtuprotsess jõudis aga tagasi pär-

nu maakohtusse.
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Heategevuslik ja sihtots-
tarbeline Citylife portaali 
korraldatud kampaania on sel-
leks korraks läbi saanud. 

kampaania eesmärk oli 
koguda vahendeid Varjupaika-
de MTÜ pärnu osakonna koe-
ramaja ehitamiseks. pärnu 
kodutute loomade varjupaik 
vajab hoonet ravilolevate, 
operatsioonijärgsete, imeta-
vate koerte ja kutsikate maju-
tamiseks. kampaaniaga kogu-
nes ühtkokku 262 eurot. 

Täname Soodusklubi OÜ-d 
kampaania korraldamise ning 
toetajaid abistamise eest!  
kampaania aga jätkub.

Nagu öeldud, vajab pärnu 
varjupaik soojustatud sisebok-
sidega ja kergesti desinfitsee-
ritavate pindadega koerama-
ja, mis võimaldaks majutada 
ravilolevaid, operatsioonijärg-
seid, imetavaid koeri ja kutsi-
kaid teistest koertest eraldi, 
et tõhustada nende taastumist 
ja minimaliseerida pisikute le-
viku võimalust. 

kui soovid koeramaja val-
mimisele kaasa aidata, anne-
ta palun endale sobiv summa 
Varjupaikade MTÜ kontole SeB 
pangas 10220068203017. Sel-
gitusse märgi kindlasti “pärnu 
koeramaja”. 

kõikide annetajate nimed 
trükitakse valmiva koeramaja 
tänuplaadile, mis asetatakse 
tänutäheks koeramaja külge.

BiGbank ja eesti koe-
raomanike Seltsi poolt kor-
raldatud ning Tallinnas 16. 
oktoobril toimunud heatege-
vusliku koertenäituse „BiG 
Match Show“, mis tänavu toi-
mus kõigis Baltimaades, tu-
lud annetatakse korraldajate 
poolt Varjupaikade MTÜ pärnu 
kodutute loomade varjupaiga 
toetuseks. 

Tänavu juba seitsmendat 
korda toimunud „BiG Match 
Show“ on eesti suurim iga-aas-
tane heategevuslik koertenäi-
tus, mille eesmärk on juhtida 
tähelepanu kodutute loomade 
probleemile ning toetada ko-
duta loomade varjupaikasid. 

kristiine spordihallis toi-
munud „BiG Match Show’st“ 
võtsid osa nii puhtatõulised 
kui ka segaverelised koerad, 
kes võistlesid omavahel vas-
tavalt vanusele ja suurusele: 
ülepõlve ja allapõlve kutsi-

kad, koerad ning veteranid. 
peale näituse toimusid üritu-
sel koertega seotud demonst-
ratsioonesinemised.

BiG Match Show üldvõitjaks 
trooniti Oksana Gorilikova’le 
kuuluv segavereline Neero.

kohtunike sõnul oli näha, 
et Neero puhul on tegemist 
sotsiaalse ning temperament-
se koeraga. Väliste parameet-
rite järgi olid Neero lihastik 
ja vorm kaunid ning liikumi-
ne koera suurust arvestades 
graatsiline.

Imekauni sügise puhul on 
Varjupaikade MTÜ sõpradele 
hea uudis. Kuni 15.11 toi-
mub Sügiskampaania 1+1=3. 

Ostes kaks toredat külm-
kapimagnetit (üks Sulle, teine 
sõbrale) sõnumiga “Olen käpa 
all”,  saad sama sõnumiga rin-
namärgi kiNGiTuSekS. Toode-
tega tutvu www.varjupaik.ee/
algas-sugiskampaania-11=3.

Oma ostuga panustad ko-
dutute loomade abistamises-

se. Tellimiseks saada e-mail 
oma kontaktandmetega aad-
ressile pood@varjupaik.ee. 

Tere tulemast moekate 
käpa all olijate hulka!

Jätkub
heategevus-
kampaania

BIG Match Show Pärnu
varjupaiga toetuseks

Algas sügiskampaania 1+1=3

2008. aastal võitis BIG Match Show tol ajal 
Pärnu varjupaigas koduootel olnud koer

Foto: erakogu

TRIINU PRIKS
Varjupaikade MTÜ üldjuht

http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=357408358856
http://www.orkut.com/Main#Community?cmm=97131280
http://twitter.com/varjupaikademty
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suurim sÕbEr

Tähelepanelik pärnu lin-
na kodanik teatas äreval too-
nil, et keset pärnu linna ühes 
hoovis on ketistatud saksa 
lambakoer, kelle vastsündi-
nud kutsikas on  emaslooma 
ketiulatusest väljas, nutab ja 
on ümbritsetud porilastest. 
pärnu varjupaik läks olukorda 
uurima. 

kohapeal tervitas meid 
hingemattev lehk. kutsikaid 
ei paistnud olevat. Hakkasime 

emaslooma uurima ning fiksee-
risime, et loom on alatoitunud 
ja kurnatud. 
Tema tagake-
ha karvkate oli 
vettinud, pori-
ne ja karvade 
vahelt paistis 
punetust ning 
vaglad. 

Heites pilgu kuuti, silma-
sime porilastega ja vakladega 
kaetud kutsikat. Oh õudust, pi-
sike liigutas! Ta oli veel elus... 
küll vaevu-vaevu. paigutasime 
pisikese transportboksi ning 
asusime ümbrust vaatama. 

peagi leidsime järgmise 
kutsika. Tema ei olnud vastu 
pidanud. Helistasime kohe ve-
terinaarametisse ning fiksee-
risime olukorra ka politseis. 
Otsustasime, et loomade hea-
olu silmas pidades tuleb nad 

koheselt toimetada veterinaa-
ri juurde abi saamise eesmär-

gil. Tol hetkel 
ei adnud me 
veel, kuivõrd 
kriitiline olu-
kord tegeli-
kult oli.

O m a -
nikega kohtuda ei õnnestu-
nud, sest pererahvast polnud 
kodus. Meile tekitasid vaid 
õõvastust laste mänguasjad 
hoovis, mis viitasid, et selles 
peres on ilmselgelt kasvamas 
ka lapsed. See selleks. 

emakoer, kes esialgu sai 
varjupaigas nimeks liliette, 
hiljem selgus tema pärisnimi 
Claudia, oli äärmiselt janune. 
Naabrirahvas ulatas koerale 
vett. Tüdruk jõi ning kand-
sime koera autosse, kuna oli 
iseseisvaks liikumiseks liialt 

Suurim 
sõber: 
Liliette
26. juulil 2010 teatas 
tähelepanelik linna-
kodanik alatoitunud 
ja kurnatud saksa 
lambakoerast, kuid 
see polnud veel kõik.

BIRJO PIIROJA
projektijuht

kurnatud. kliinikusse jõudes 
pandi koer koheselt tilguti 
alla, manustati valuvaigis-
tit, antibiootikumi, šokirohtu 
ning turgutit. 
koera keha-
kaal oli üksnes 
19 kilogrammi 
ja tema keha-
temperatuur 
oli ägedast põletikust 39,6. 

järgmiseks tuli ette võtta 
naha puhastus vakladest. Sel-
leks tuli tüdruk pügada. järg-

mised neli tundi nokkisime 
kolmekesi vaklasid. Vaesekese 
keha oli tagakäppadest poole 
kehani paksult parasiite täis. 

Tema nahk oli 
tumepunane, 
tulikuum ning 
vaglaauklik. 
p a r a s i i d i d 
ronisid sisse-

välja. Nii õõvastavat vaate-
pilti ei olnud keegi meist veel 
näinud. 

kuna pildid on väga šokee-
rivad, siis neid saab vaadata omal 
vastutusel www.goo.gl/bSeVt

Nimi: Liliette (Claudia)

Vanus: umbes 5 a

Leiukoht: pärnu kesklinn

Varjupaika sattunud: 26.07.2010

uus kodu: jah!

Curriculum 
vitae
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Foto: Varjupaikade MTÜ
Suurepäraselt kosunud 

liliette’i haavad on parane-
nud, karvkate kasvab mühi-
nal ning kehakaal on taastu-
nud. koerapreili on äärmiselt 
kuulekas, hasartne sportlane, 
heatahtlik ning usaldav kõigi 
ja kõige suhtes. 

looma julmas kohtlemises 
süüdistatud ja pärnu maakoh-
tus kuriteokoosseisu puudu-
mise tõttu õigeks mõistetud 
koeraomaniku Marge ar-
umäe juhtumit arutati taas 
11.10.2011 Tallinna ringkon-
nakohtus. 

Tallinna ringkonnakohus 
tühistas koera hooletusse jät-
nud õigeksmõistmise pärnu 

maakohtus kriminaalmenet-
lusseaduse olulise rikkumise 
tõttu ja saatis süüasja pärnu 
maakohtule uueks arutamiseks 
teises kohtukoosseisus.

ringkonnakohus leidis, et 
maakohtu varasem otsus, mil-
lega Marge arumäe mõisteti 
õigeks looma piinamises, ei 
olnud piisavalt motiveeritud.

eesti loomakaitse Seltsi al-
gatatud avaliku toetuskirjaga, 
millega avaldatakse toetust 
prokurör küllike kasele, et ta 
on vaidlustanud 19. mail pärnu 
maakohtu tehtud õigeksmõist-
va otsuse looma julmas koh-
tlemises süüdistatud Marge 
arumäe suhtes, on liitunud ligi 

2300 inimest. 
aasta on möödunud sellest 

ajast, kui liliette uude per-
ekonda läks

4. oktoobril 2010. aastal rahvus-

vaheliselt tähistatud Ülemaailmse 

Loomade päeva raames korraldas 

Eesti Loomakaitse selts erinevaid 

üritusi terve oktoobrikuu jooksul 

ning samuti kõige loomasõbraliku-

ma ja loomavaenulikuma teo vali-

mise. Kõige loomavaenulikumaks 

teoks valiti pärnakate indrek ja 

marge arumäe hooletu suhtumise, 

mille tulemusena oli nende koer 

surmaeelses seisundis ja hukkusid 

koera kaks vastsündinud kutsikat.

Kuudist vaatas 
vastu porilaste ja 
vakladega kaetud 
kutsikas.

Laste mänguas-
jad hoovis viitasid 
peres kasvavatele 
lastele!

Kas teadsid?
kui soovid 

liliette’i sarnaseid 

loomi aidata, anne-

ta palun Varjupaikade 

MTÜ kontole SEB pangas 

10220068203017 või 

hakka veebiperemeheks. 

aitäh Sulle!

Mis on Liliette’ist saanud?

Lilliette on suurepäraselt taastunud ja saa-
dab kõikidele oma sõpradele uuest kodust 

tervitusi!
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põhjuseid, miks inimesed 
oma koeri õues ketis hoiavad, 
on mitmeid. paljud on veen-
dunud, et koerad peavadki 
väljas elama ja neid tulebki 
ketti panna, sest vastasel ju-
hul jooksevad nad ära või kae-
vavad aia üles.

Siiski näib, et üha vähem 
koeraomanikke aheldab koera 
õue ja mitmel pool on võetud 
vastu ka seaduseid pikaajalise 
ketistamise vastu. Miks nii?

esiteks mõistavad inime-
sed üha enam, et koerte pidev 
ketis hoidmine mõjub neile 
halvasti. koerad on karjaloo-
mad, kelle tugev side inimese-
ga on tuhandeid aastaid kest-
nud aretamise tulemus.

Muidu sõbralik ja rõõmus 
koer muutub pidevalt ketis ja 
üksilduses viibides neurooti-
liseks, õnnetuks, rahutuks ja 
agressiivseks. uurimistulemu-
sed näitavad, et ketikoerad 
hammustavad palju suurema 
tõenäosusega kui vabalt ringi 
jooksvad koerad.

peale selle võivad ketikoe-
rad, kes on tarale liiga lähe-
dale kinni seotud ja püüavad 
sellest üle hüpata, end taht-

matult üles puua. ketikoerad 
langevad ka teiste loomade ja 
pahatahtlike inimeste rünna-
kute ohvriks. 

Koera keti otsast  
vabastamine

paljud koeraomanikud on 
õppinud lahendama problee-
me, mis sundisid neid varem 
oma koeri õue ketti aheldama. 
kui ka sulle tundub, et köis või 
kett ei ole su koerale parim la-
hendus, võiksid lugeda kõrval-
olevaid nõuandeid ->

pÄEVaKajaLiNE

Loe, miks pole koera 
ketistamine inimlik 
ja kuidas talle õiget 
varjualust pakkuda.

 - püstita oma territooriumile 

tara või pikk jooksutross

 - püstita tara peale 45 kraadi sis-

sepoole kaldu olev lisatara

 - paigalda tara alla umbes 30 cm 

pikkune traataed (painuta tera-

vad servad ära) või suured kivid.

 - Vii koer koertekooli

 - steriliseeri või kastreerige koer

 - Lisaküsimuste korral võib alati 

pöörduda loomaarsti poole.

Väldi ketti

Foto: rgbstock.com

Foto: midagilastele.blogspot.com

Kas hoiad oma 
koera ketis?

Uuringud näitavad, et ketikoeravad võivad sageli langeda ka teiste loomade ja pahatahtlike 
inimeste ohvriks.

pÄEVaKajaLiNE

Kuidas pakkuda  
koerale korralikku 
varjualust?

lisaks turvalisele territoo-
riumile vajab koer kaitset ka 
halva ilma eest. koerad, keda 
hoitakse välitingimustes, või-
vad jääda näpistava talvekül-
ma ja kõrvetava suvekuumuse 
kätte.

koera ebameeldivate il-
mastikuolude eest kaitsmiseks 
peaks tal olema õigesti ehita-
tud koerakuut. 

Samas tuleks aga meeles 
pidada, et mõned väga pika- 
või lühikarvalised tõud ei kan-
nata ekstreemseid välistem-
peratuure ka 
õige varjualuse 
olemasolu kor-
ral.

Meeles tu-
leb pidada ka 
seda, et kui 
koeri on rohkem kui üks, va-
javad nad kõik isiklikku kuuti.

Tee kuut mugavaks
koerakuudi mugavaks te-

gemisel tuleks silmas pidada 
alljärgnevaid nõuandeid.

kuut peab olema piisavalt 
suur, et koer saaks seal muga-
valt püsti tõusta ja end ümber 
keerata, kuid samas piisavalt 
väike, et hoida ühtlast keha-
temperatuuri.

kuudil peaks olema vettpi-

dav kaldkatus, mis laseks vih-
maveel maha 
voolata.

p u i d u s t 
kuut peaks 
põranda vet-
timise ja 
mädanemise 

vältimiseks asuma maapinnast 
vähemalt 5 cm kõrgusel.

kuudi sissepääs peaks ole-
ma piisavalt suur, et koer sel-
lest raskusteta läbi mahuks.

 Talvekuudel tuleks kül-
makaitseks sissepääsu ette 
kinnitada mõnest pehmemast 
materjalist klapp. Hästi so-
bib näiteks sile põrandamatt. 
parema puudumisel ajab asja 
ära ka tükk vaipa, aga see võib 
märjaks saada ja ära jäätuda.

koeral peaks kuudis ole-

ma ka puhas ja kuiv, näiteks 
heintest või põhust ase, mida 
tuleks hallituse vältimiseks ja 
kuudi sanitaarsena hoidmiseks 
vahetada igal nädalal.

 Soojematel kuudel peaks 
koeral olema võimalus viibida 
näiteks mõne puu või presendi 
varjus. Otsese päikesevalguse 
käes kuumeneb kuut üle ega 
paku koerale enam varju.

koeral peaks olema õues 
viibides alati ligipääs värskele 
veele, mis on pandud kas kaus-
si või suurde ämbrisse, mida ei 
saa ümber lükata. külmematel 
kuudel tuleb hoolitseda selle 
eest, et vesi ei jäätuks. 

Artikkel on tõlgitud The Humain Society of 

the United States kodulehelt

Üks võimalik lähenemine koerakuudile

Muidu sõbralik ja 
rõõmus koer muu-
tub pidevalt ketis 
olles õnnetuks.



Varjupaigas toimub Varjupaigas toimub

kui Orange Blossom, ka-
heaastane emane kass, hak-
kas nägu vastu oma puuriseina 
hõõruma, muutusid Tuscaloo-
sa Metro loomade varjupaiga 
töötajad murelikuks. Sõbralik 
kass, kes oli saabunud juuni 
alguses, nühkis oma nägu nii, 
et lõpuks oli karv läinud ja 
tema nahk ära hõõrutud.

“Ta oli meeldiv kass, väga 
adopteeritav, aga see oli liht-
salt vaiksem aeg meie jaoks, 
mil loomi ei adopteeritud,” 
ütles linda Workman, alaba-
ma varjupaiga juhiabi ja va-
batahtlike juht, selgitades, et 
külastajate vähesus oli põhju-
seks, miks kass jäi varjupaika 
kauemaks kui muidu.

pärast ravi saamist Orange 
Blossom paranes ja ootas oma 

uut kodu varjupaiga eesruumis 
kassimajas, kus töötajad said 
tal silma peal hoida ja tema 
stressitaset jälgida.

paremas vaateväljas ole-
mine tagas talle suurema tä-
helepanu ja ta adopteeriti ok-
toobris.

“Tema nägu paranes, välja 

arvatud koht, kust ta karvad 
oli maha hõõrunud ja nende 
puhul ei ole garantiid, et need 
tagasi kasvavad,” ütleb Work-
man, kes  oli vaimustuses, et 

see armsa loomuga kass kodu 
leidis.

Nagu Orange Blossom ei 
kohane ka paljud teised kassid 
varjupaiga keskkonnaga. aga 
väikese sekkumisega saavad 
varjupaiga töötajad ja vaba-
tahtlikud seda probleemi en-
netada.

Kuidas kassi  
stressiga tegeleda?

jackson Galaxy, kasside 
käitumisspetsialist los ange-
lesest Californiast, teab Oran-
ge Blossomi sarnaseid kasse 
liigagi hästi. alates varajas-
test 1990ndatest, kui ta asus 
tööle denveri varjupaikades 
Colorado osariigis, on ta kaa-
sa elanud varjupaigakasse 
ähvardavatele riskidele ja ot-
sinud viise, kuidas nende var-
jupaigas viibimist parandada. 
Tema filosoofia põhineb lihtsal 
eeldusel: hoia kassi ühenduses 
tema loomulike instinktidega.

1. osa

Lihtsad nipid ja trikid 
aitavad su stressis  
oleval kassil sellest 
välja tulla.

jÄrjEjutt

Kuidas  
langetada 
varjupaigakassi 
stressitaset?

8

Fo
to

d
: S

iir
i M

än
g

li

jÄrjEjutt

“kõikidel kassidel on ins-
tinkt jahtida, tappa ja saaki 
süüa. Tuhandeid aastaid seis-
neski selles nende eksistents. 
Äratades neis neid instinkte, 
kaasates neid sellesse män-
gu kaudu, leevendate kasside 
stressi. Nad muutuvad rõõm-
samaks ja enesekindlamaks,” 
ütleb ta.

et seda 
teha, propa-
geerib ta “käi-
t u m i s e s m a -
abi”, nagu ta 
seda ise nime-
tab. lihtsalt kassi silitamise ja 
külastamise asemel soovitab 
ta töötajatel ja vabatahtlikel 
kasutada mängusessioone, et 
tuua tagasi kassi, kes istub ki-
vistunult oma puurinurgas või 
oma liivakastis ja ei reageeri 
inimestele ega mänguasjade-
le.

„kui kass on nõus, viige ta 
tuppa ja haarake ta vastasti-
kusesse mängu. kasutage kep-
pi või mänguasja, mil-
lega te saate temaga 
mängida. kui sa 
suudad panna kas-
si mänguasja taga 
ajama ja patsutama, 
oled sa olnud edukas,” 
ütleb Galaxy. “See kass 

läheb tagasi varjupaika ja tun-
neb end rõõmsamalt, hakkab 
külastajatega koostööd tege-
ma ja loodetavasti leiab enda-
le kiiremini ka uue kodu.”

aastate jooksul on Galaxy 
oma meetodeid jaganud ar-
vukate päästeorganisatsioo-
nidega ja reisinud üle riigi, 
viies läbi seminare varjupai-

g a l o o m a d e 
käitumisest, 
eelkõige just 
s e m i n a r e 
kassidest. Ta 
saab jätku-

valt tagasisidet rõõmsamatest 
kassidest ja adopteerimiste 
arvu tõusust.

kuigi igapäevased mängu-
sessioonid kõikide kassidega 
on ideaaltingimus, teab Ga-
laxy ka piiravaid tegureid nagu 
aeg ja meeskond ja soovitab 
kasutusele võtta n-ö sorteeri-
missüsteemi. Treeni töötajaid 
märkama kasse, kes vajavad 
kõige enam tähelepanu: need 
kassid, kes 

jäävad nurka või liivakasti, ig-
noreerivad külastajaid, väl-
divad toitu ja/või hooldamist 
või langevad korduvasse või 
enesehävituslikku käitumisse. 
asetage põhitähelepanu neile 
kassidele, kaasates samal ajal 
ka teisi, et vältida probleeme 
tulevikus.

Teine võtmeelement on 
pidada iga kassi kohta logi ja 
teha kindlaks, et iga inimene, 
kes kassiga tegeleb, paneks 
kirja päeva, aja, tegevuse, 
ja mis kõige tähtsam, kassi 
reaktsiooni.

“See info aitab varjupai-
gas, ja mis veel tähtsam, lä-
heb ka kassiga koos tema uude 
koju,” ütleb ta. “See annab 
perele, kes kassi adopteeris, 
informatsiooni, kuidas kassiga 
kiiremini sidet luua ja vähen-
dab võimalusi, et kass tuuakse 
tagasi varjupaika.”

Artikli autor on Debbie Swanson, artikkel on 

tõlgitud ajakirjast Animal  

Sheltering 2011 märtsi-aprilli numbrist

JÄTKUB JÄRGMISES NUMBRIS ›

Lihtsalt silitamise 
ja külastamise 
asemel kasutage 
mängusessioone!
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http://www.help.ee
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Varjupaigas toimub tuLEViK toob
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Varjupaikade MTÜ 
antikvariaat avab 
uksed

Mis on antikvariaat?
Varjupaikade MTÜ antik-

variaat on virtuaalne taaska-
sutuspood, kus müüakse vanu 
raamatuid, Cd- ja dVd plaa-
te. kuna tänane majanduslik 
olukord sunnib üha enam var-
jupaiga pidajaid pingutama 
selle nimel, et organisatsiooni 
majandada, siis loodav antik-
variaat on ellu kutsutud just 
nimelt sellel eesmärgil. 

pood on heategevuslik ning 
on loodud eesmärgiga luua 
täiendavaid võimalusi kodutute 
loomade abistamiseks. raama-

tute, Cd  ja dVd plaatide müü-
gist saadud tulu kasutatakse 
pärnu, Viljandi, Valga, Võru ja 
rakvere varjupaikadesse saa-
buvate loomade abistamiseks.

Kuidas  antikvariaat  
toimib?

antikvariaadi toimimisse 
saab iga loomasõber panusta-
da. kui Sul on kodus raamatuid 
või plaate, mis koguvad riiulis 
tolmu, siis ära viska neid ära, 
vaid anneta need antikvariaa-
dile. 

Meie paneme need tooted 
oma e-poodi müüki ning ehk 
leiab peagi Sinu vana ja ka-
sutuna seisev ese omale uue 
omaniku. Tooteid võetakse vas-
tu aastaringselt ning üle eesti. 

Novembrikuus avab 
uksed Varjupaikade 
MTÜ virtuaalne an-
tikvariaat

oma sooVist aNti-
KVariaadiLE aNNEtada 
aNNa tEada E-Kirja tEEL 
pood@VarjupaiK.EE

Fo
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www.osta.ee/varjupaik

Meie e-pood: www.osta.ee/varjupaik
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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/anneta

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

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

neta endale sobiv summa Varjupaikade mtÜ kontole sEb pangas 

10220068203017. 

Kui soovid aidata konkreetset varjupaika, lisa selgitusse märksõna: 

pärnu, Viljandi, Virumaa, Valga või Võru.

VarjupaiKadE mtÜ
otsib 

KVARTALIKIRJALE NIME!
jÄrgmisE KVartaLiKirja Nimi VÕib 
oLLa juba SINU VÄLJA MÕELDUD!

Kui sul on mõtteid või ideid, kuidas nimetada seda 
värsket kvartalikirja, saada ettepanek info@varjupaik.ee!

Kõikide kirjutajate vahel loosime välja Varjupaikade MTÜ meeneid!

Soovid aidata?

Kuidas aidata?


