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KÄPA ALL
V a r j u p a i k a d e M T Ü k v a r t a l i k i r i 		t a s u t a

Rahustava toimega vest loomadele ∞ Kuidas sotsialiseeruda loomadega ∞ Vabatahtlik Hetty ∞ Annetuste ja heategevuse võimalused ja palju muud

Varjupaigas toimub

Toimetaja veerg

Sisukord

Kätte on jõudnud sügis, kooli algus ja suvekodudest tagasi linna kolimine. Taas jõuab kätte pingeline aeg varjupaikade elus, mil suvekodudesse jäetud
loomad täidavad varjupaigad pilgeni täis, töötajatel
on tööd otsatult ja iga abikäsi on väga hinnas.
Sellise ette teada oleva pingelise aja kätte jõudes on südantsoojendav mõelda nende peale, kes
on varjupaiku abistamas ja samas tuletada ka inimestele meelde, millised erinevad võimalused on
varjupaikade toetamiseks. Praeguseks on kogunenud terve nimekirja jagu erinevaid variante, nii et
igaüks, kes soovib varjupaiku omalt poolt toetada,
peaks leidma talle sobiliku viisi.
Tutvustame ka Thundershirt´i, kassidele ja
koertele loodud vesti, mille kandmine võtab seda
kandval loomal maha ärevuse ja hirmu, olgu siis
tegemist reisiärevusega, hirmuga uue koha ja seltskonna ees, või siis äikese või saluudi poolt tekitatava
müra ja valgusmänguga, mis koeri hirmutab. Enam
ei pea lemmikuomanikud muretsema selle pärast, et
nad oma ärevuse käes kannatavale loomale peavad
midagi („keemiat“) sisse söötma, et teda rahustada,
või kasutama feromoone. Lihtsalt üks vest. Lihtsalt
loomale turvalisuse pakkumine.
Et see vest pole just odavate killast (39.95$ ehk
30.19€ - nii kasside kui koerte vest standardversioonis), siis ongi praegu paras aeg hakata tasahaaval
raha kõrvale panema, et jõuludeks vest ära tellida ja
loom saaks aastavahetuse melu rahus üle elada.
Soovin teile kauneid sügispäevi koos oma lemmikutega!
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Varjupaigas toimub
Päevakajaline

Foto: rgbstock.com / redfloor
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Suurim sõber
Kassijalutaja Hetty

10 Nädala loomad
2. september - 6. oktoober

12 Järjejutt
Koera sotsialiseerimise
valearusaamad

14 Silmailu/lõpetuseks
Thundershirt

“Käpa All”
peatoimetaja

Käpa All on Varjupaikade MTÜ
elektrooniline häälekandja.
Soovid värskeid teateid e-postile? Saada enda
nimi e-postiaadressile info@varjupaik.ee

Varjupaikade MTÜ
Lisainfo: Triinu Priks, tel 504 6102
Kaanefoto: rgbstock.com / lusi
Toimetaja: Anu Kuura
Keelekorrektuur: Helin Roosileht
Ilmub 4 korda aastas, vahel ka rohkem
Kujundus:

Annetused on alati olnud
varjupaikade töös olulisel kohal. Nüüd tegime
annetamise veel mugavamaks.
Kogusime erinevatest lemmikloomakaupu müüvatest e-poodidest
kokku tooted, mida on varjupaikades alati vaja. Nende valitud toodete kinkimiseks ei pea enam kodustki
lahkuma. See annab teile ka kindlustunde, et teie annetus on just sellise
materiaalse vormi võtnud nagu te
soovisite.
Täna on veel enamik leheküljest inglise keeles, kuid pärast toote
peale vajutamist juhatatakse teid
juba eestikeelsetesse keskkondadesse. Selleks tuleb ainult klõpsata

sinist nuppu “view or buy this gift”.
Ostmises endas midagi keerulist
pole, kuid jälgida tuleks iga konkreetse poe enda tingimusi.
Tellimuse vormistamisel märkige palun saaja aadressiks: Varjupaikade MTÜ, Mustivere küla, Pärsti
vald, Viljandimaa 71067 või SmartPostiga saates telefoninumber 504
6102.
Küsimustega pöörduge palun
varjupaikade üldjuhi Triinu poole
(tel 504 6102). Triinu aitab teil ka
leheküljel orienteeruda.
Heategu on hea tegu!

Klõpsa nuppu
ja mine e-poodi

Anneta põhku ja tee heategu!
Valga loomade varjupaik
ootab kingituseks pakitud põhku.
Talvel on koertele parim aluspanu kohev värske põhk, mille sisse
saab ennast külma eest peita ning
mida on vajadusel kerge ja keskkon-
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4 096
pakki ülimaitsvat Gourmet konservi annetas meie suurtoetaja Purina
meie Pärnu varjupaiga kassidele.
Purina abiga on tagatud ka aastane
kuivtoiduvaru.

Annetamisest ja
heategevusest

ANU KUURA
Foto: Veljo Runnel

Kingitus varjupaikadele
kodust väljumata

nasõbralik vahetada.
Tänavu kevadel annetas Leisi
valla Metsküla külavanem Mati Maripuu Tallinna loomaaiale 3,5 tonni
heina.
Lisainfo e-postiga valga@varjupaik.ee või telefonil 529 9880.

Foto: erakogu

Lühidalt
Augustikuus ilmunud ajakirja
Lemmik number on jõudnud internetti, kus sees pikk lugu meie tublidest Pesaleidja vabatahtlikest.
w w w. l e m m i k a j a k i r i . e e /
est/?articleID=1782
Tänu veebiperemeeste annetustele läks koeratüdruk Diana Pärnu varjupaigast 11. septembiril
steriliseerimisoperatsioonile.
Operatsiooni maksumus oli 160
eurot. Aitäh annetajatele!
13. oktoobril on võimalus soodushinnaga kasse kiipida. Kiipimine
toimub Lasnamäel Kivila pargis
(Kivila 46 taga) kell 11-15. Kiipimise hind tallinlasele 5, teistele
12 eurot.
w w w. p e a l i n n . e e / i n d e x .
php?pid=87&lang=5&nid=11908
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Aita nõrgemat!

SEB pank

ehk annetamisest ja heategevusest

Palun anneta 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 on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja,
mis tähendabseda, et isik saab Varjupaikade MTÜ-le annetatava summa maha arvata oma aasta maksustatavast tulust.
Sellele lisaks on võimalus sõlmida püsikorraldusleping annetuste
igakuiseks tegemiseks. Sinu püsiv

annetus võib aidata päästa mõne
kriitilises seisus looma elu, kindlustada peavarju ja ninaesise mitmetele varjupaigaloomadele või leida uut
kodu seda pikisilmi ootavatele päästetud koertele ja kassidele.
International payment: Organisation
name:
Varjupaikade MTÜ. Address: Raba 32, Pärnu 80010, Estonia, Europe IBAN:
EE561010220068203017 Bank details: Name of the bank: SEB (AS SEB
Pank) The bank address: Tornimäe 2,
15010 Tallinn, Estonia, Europe BIC/
SWIFT code: EEUHEE2X

Löö kaasa!
Varjupaikade MTÜ konto SEB pangas
10220068203017

Foto: rgbstock.com / lusi

Varjupaikades ei saa loomad iialgi otsa, küll aga
võib varjupaikadel otsa
saada raha, et anda oma
parim varjupaika sattunud loomade heaks.
Kui läinud aastate jooksul oli
varjupaikade üks suurimaid muresid toidupuudus, siis seda viimasel
ajal üldiselt ei esine. Toiduartiklid,
millest siiski puudus esineb, on kut-

sikate ja kassipoegade toit ja piimaasendussegud.
Varjupaigad püüavad jõudumööda kastreerida-steriliseerida väljastatavad loomad, et nad paljuneda
ei saaks. Paraku, need on kallid operatsioonid, milleks kulub palju raha.
Looma kiipimisele kuluv summa on
sellega võrreldes hulga väiksem.
Kuid ka see on oluline summa, arvestades nende loomade hulka, kes
tuleks kiipida. Samuti tuleb hoolda-

da ja remontida olemasolevaid ruume, ehitada vajadusel uusi kuute ja
pindu juurde, kuhu loomi majutada
– ja kõik see maksab samuti. Seetõttu on varjupaikade jaoks oluliseks
teemaks annetuste kogumine. Et
loomasõpradel oleks mugavam varjupaiku toetada, on loodud mitmed
erinevad annetuse ja heategevuse
võimalused.

Mis me annetuste eest teeme?
Annetuskeskkonna abil kogutud
annetustega vaktsineerime komp-
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leksvaktsiiniga, varustame mikrokiibiga ja lemmikloomapassiga ning
kanname
lemmikloomaregistrisse
kõik meie varjupaikadest uude kodusse minevad loomad ja steriliseerime/kastreerime nii paljud loomad
kui võimalik. Samal ajal koolitame
oma töötajaid, vabatahtlikke ja üldsust teadlikkuse tõstmiseks. Lisaks
eeskuju andmisele ja ennetusele
kiirendab loomade viljatustamine
oluliselt nendele uue kodu leidmist.
Varjupaika sattunud looma
omanik on tänu mikrokiibile identifitseeritav, väheneb leitud loomade
varjupaigas viibimise aeg ja sellega

Anneta raamatuid ja plaate.
Varjupaikade MTÜ antikvariaat on
osta.ee keskkonnas asuv virtuaalne taaskasutuspood, kus müüakse
vanu raamatuid, CD- ja DVD plaate. Antikvariaadi toimimisse saab
iga loomasõber panustada. Kui Sul
on kodus raamatuid või plaate, mis
koguvad riiulis tolmu, siis ära viska

neid ära, vaid anneta need antikvariaadile. Meie paneme need tooted
müüki ning ehk leiab peagi Sinu vana
ja kasutuna seisev ese omale uue
omaniku. Tooteid võetakse vastu
aastaringselt meie varjupaikades.
Oma soovist antikvariaadile annetada anna teada e-kirja teel pood@
varjupaik.ee või helista 5046102.

Löö kaasa!
www.osta.ee/varjupaik

Varjupaikade MTÜ kassituba

Swedbank annetuskeskkond
Krediitkaardiomanikel koguneb
vastavalt krediitkaardi kasutamisele preemiapunkte. Nende punktide
eest saab kaardiomanik valida, kas
ta tellib omale mõne kingituse – või
teeb ta annetuse vabalt valitud organisatsioonile. Varjupaikade MTÜ
arvele saab kanda summasid 1 euro
suurusest toetusest alates.
Sellele lisaks saab Swedbanki
arvelduskontolt otse teha annetuse
Varjupaikade MTÜ kontole.

Osta.ee antikvariaat

ka kulud loomaomanikule varjupaigateenuse eest. Varjupaigas kodu
otsivad loomad on veterinaari poolt
kontrollitud, terved ja puhtad, mis
julgustab potentsiaalseid loomaomanikke võtma lemmiklooma varjupaigast.

Löö kaasa!
www.swedbank.ee/tuletoeta

Kas Sina oled üks neist inimestest, kes võiks veel paljude eest
hoolt kanda, aga kui tooksid veel
ühe kassi koju, hakkaksid inimesed
Sind „hulluks kassimutiks“ kutsuma?
Kui vastasid jah või võib-olla, siis
meil on lahendus just Sulle! Toetades kassituba, jagad sellega armastust paljudele kassidele korraga ning
aitad tasuda selle toa kasside ülalpidamiskulusid. Kui toetad kassituba, saadame Sulle sertifikaadi, mille
saad uhkusega seinale riputada ning
kassitoa seina kaunistab kogu aasta
jooksul Sinu nimi või juriidilisest isikust sponsori puhul firma logo. Toetuse võid vormistada ka kellegi teise

auks või näiteks oma lahkunud lemmiklooma mälestuseks. Meie viies
varjupaigas on kokku 13 kassituba,
mis jagunevad elanike mahutavuse
järgi väikesteks (4 tk), keskmisteks
(8 tk) ja suurteks (1 tk). Vali endale sobiv aastane toetussumma, mida
võid soovi korral maksta kuumaksetena: väike kassituba 1500 eurot
aastas, keskmine kassituba 3000
eurot aastas ja suur kassituba 4500
eurot aastas.
Palun täida toetusavaldus ja saada see aadressile info@varjupaik.ee
ning võtame Sinuga ühendust. Küsimuste korral helista palun tel 5046102
või kirjuta info@varjupaik.ee

Löö kaasa!
Täida toetusavaldus
http://goo.gl/PYPxgA
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Varjupaikade MTÜ koeraaedik
Kas Sinu südames on ruumi veel
mõnele koerale, kuid kodu jääb juba
kitsaks? Kui vastasid jah või võib-olla, siis meil on lahendus just Sulle!
Toetades koeraaedikut, jagad sellega armastust paljudele koertele aasta jooksul ning aitad tasuda selles
aedikus elavate koerte ülapidamiskulude eest. Meie viies varjupaigas
on kokku 96 koeraaedikut.
Kui toetad koeraaedikut, saadame Sulle sertifikaadi, mille saad
uhkusega seinale riputada ning koeraaedikut kaunistab kogu aasta jook-

sul Sinu nimi või juriidilisest isikust
sponsori puhul firma logo.
Toetuse võid vormistada ka kellegi teise auks või näiteks oma lahkunud lemmiklooma mälestuseks.
Ühe koeraaediku aastane toetussumma on 1000 eurot, mida võid
soovi korral maksta kuumaksetena.
Palun täida toetusavaldus ja
saada see aadressile: info@varjupaik.ee ning võtame Sinuga ühendust. Küsimuste korral helista palun
tel 5046102 või kirjuta info@varjupaik.ee.

Paku hoiukodu (Pesaleidja)
Foto: rgbstock.com / gesinek

Löö kaasa!
Täida toetusavaldus
http://goo.gl/N1yhxm

Veebiperemees
Veebiperemees hoolitseb oma
valitud lemmiku eest toidu, ravimite, arstiabi, kiipimise ja steriliseerimise jaoks raha annetades.
Veebiperemeheks saamine on
lihtne:
• Vali endale lemmik
• Sisesta annetuse tegemisel
oma nimi või hüüdnimi
• Tee pangalingi kaudu annetus
• Meie lisame Sinu lemmiklooma lehele veebiperemeheks
• Nüüd võid sõpradele ja tuttavatele oma uut lemmikut näidata!

Mis me annetuste eest teeme?
Lemmikud vajavad sinu abi näiteks toidu ostmiseks. Ühe lemmiklooma toidu peale kulub igas kuus
ligikaudu 10 eurot.
Abi on vaja ka arstiabi saamiseks, kiipimiseks ja steriliseerimiseks. Näiteks välisparasiidi tõrje
hind algab 12 eurost, kiipimine maksab 16 eurot, steriliseerimine aga
kasside puhul 33-64 ja koerte puhul
alates 109 eurost.
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hoolitsemisesse, ravimisse, steriliseerimisse/kastreerimisse.Vabatahtlikuks hakkamine ei nõua enamasti
eelnevat kogemust, sest pakume Sulle vajalikku juhendamist meie juures.
Kui Sa oled vanuses 14-18 aastat,
siis on lisaks avaldusele vaja ka vanemate allkirja, et viimased on nõus
ja teadlikud Sinu viibimisest ja tegemistest varjupaigas. Kui Sa oled alla
14aastane, siis saad tulla varjupaika
koos mõne täiskasvanuga. Täida vabatahtliku avaldus ja mine koos selle-

tähelepanu kui teised loomad.
Pakkudes kasuperena abivajavale loomale oma aega, energiat ja
kodu, aitad Sa looma ette valmistada minekuks tema päriskoju ning
vähendada varjupaikade ülekoormatust.
Varjupaik pakub kasuperele
oma igakülgset abi, sealhulgas veterinaartoimingute eest hoolitsemist
ning vajadusel ka söögiks vajaliku
pakkumist. Kasuperelt ootame, et
nad pühendaksid loomale aega, hoolitsust, mõnusat paika nende kodus
ning hulgaliselt armastust looma
vastu.
Hoiukodude koordinaatori Katriniga saab ühendust telefonil
5015519 või pesaleidja@varjupaik.
ee Kui soovid pakkuda hoiukodu, täida vabatahtliku avaldus ja saada epostiga Katrinile.

Kui soovid annetusega toetada
meie hoiukodude projekti, siis saad
seda teha meie Pesaleidja erikontole SEB pangas.

Löö kaasa!
Varjupaikade MTÜ konto Swedbankis
10220101365016
www.pesaleidja.ee

Otse ostmise võimalus
Löö kaasa!
http://veebiperemees.varjupaik.ee

Varjupaikade MTÜ kodulehel on
nüüd olemas ka eraldi lehekülg selleks, et te saaksite otse osta asju.
Oleme erinevatest lemmikloomakaupu müüvatest e-poodidest kokku
kogunud alati varjupaigas vajalikke

tarbeid, mida saab nüüd varjupaiga
loomadele kinkida ilma kodust lahkumata. Nii on tagatud ka kindlustunne, et teie annetus just sellise
materiaalse vormi võtab nagu teie
soovite.

Löö kaasa!
Otse ostmise võimalus
www.varjupaik.ee/#!wish-list/c1xgm

Alati vajalikud asjad

Tule vabatahtlikuks
Töö varjupaikades ei saa iialgi
otsa ja lisakäepaar on alati teretulnud.
Me hoolitseme oma varjupaikades Pärnus, Viljandis, Võrus, Valgas
ja Virumaal aastas ligikaudu 2500
looma eest. Me ei suudaks seda ilma
hoolivate, abivalmite ning pühendunud vabatahtliketa, kes meile igal
aastal sadu tunde oma aega ja energiat annetavad.
Mida rohkem on meil vabatahtlikke abilisi, seda rohkem ressursse
saame suunata loomade abistamisse:

Meie hoiukodude projekti nimeks on Pesaleidja.
Otsime inimesi, kes sooviksid
hakata varjupaiga loomadele hoiukoduks. Hoiukoduks (või kasupereks
või asenduskoduks) olemine tähendab looma eest hoolitsemist üldjuhul seni, kuni loom leiab endale
päriskodu ehk omaniku. Mõnel juhul
tähendab see mõnda nädalat, teisel
mitut kuud või hoopis sulle sobivat
ajaperioodi.
Kõige enam vajavad hoiukodu
erivajadustega loomad, kes mingil
põhjusel ei saa veel uude koju minna. Loom võib veel olla liiga nõrk,
väike või ka liiga taltsutamatu, kui
tegemist on näiteks tänavaloomaga,
kellel on olnud väga vähene kokkupuude inimestega. Arvestada tuleb
ka sellega, et sageli vajavad hoiukodu hoolde antavad loomad rohkem

ga kodulähedasse varjupaika või saada info@varjupaik.ee. Meie ja meie
vabatahtlikud järgime vabatahtliku
tegevuse head tava. Pakume meie
varjupaikades koostöös Töötukassaga töötule vabatahtlikuna töötamise
võimalust, mille eesmärk on anda
töötutele uusi tööoskusi ja –kogemusi, tööalaseid kontakte ning kaasata
neid tugevamini ühiskondlikku ellu.
Löö kaasa!
Täida avaldus
http://goo.gl/jZQfJD

Varjupaikade MTÜ kodulehel on
kirjas kõik asjad, mis varjupaigas
alati ära kuluvad. Pakkuda võib alati
ka ehitusmaterjale, sest enne saab
Tallinn valmis kui meie varjupaikades ehitus raugeb.
Organisatsiooniliseks tööks:

• Kaubik, väikekaubik, maastur
• Koopiapaber (igat värvi)
• Patareid
• Fotokaamera, videokaamera
• Mälupulk
• Printer, printeri tindikassetid
• Markerid, käärid, teip
• Ümbrikud ja postmargid
• Loomadealanekirjandus(raamatud&ajakirjad)
• Korgist teadetetahvlid
• CD ja DVD kasutamata toorikud
• Erinevate poodide, toidukohtade jm vabatahtlike tänamiseks
• Kõik, mis sobib heategevusloterii auhinnaks

Koertele ja kassidele:

• Toit - nii kuivtoit, konservid, “maiustused”
kui närimiskondid (eelistatult kliinikutoit),
tuunikalakonserv (vees)
• Tennisepallid, kummipallid, koertele ja
kassidele mõeldud mänguasjad ning närimismänguasjad koertele (kongid, saadaval igas
loomapoes ja kliinikus)
• Hooldusvahendid - küünetangid, šampoonid, harjad, kammid, kraasid, kirbu- ja ussirohud
• Magamisasemed ja pesad, ka tekid-padjad
jms, millest saame ise pesasid teha
• Vannilinad, käterätikud, fliistekid
• Kaela- ja jalutusrihmad (parimad on nailonist)
• Toidunõud (parimad on metallist)
• Kassiliiv (kiisud eelistavad mittepaakuvat)
ja vanad ajalehed kassidele alla panemiseks
• Puidugraanulid allapanuks
• Kasside liivakastid
• Koerakuudid, kassipuurid, transpordipuurid
• Kiisu- ja kutsatitadele lutipudelid ja emapiimaasendajad
• Kuumaveekotid
• Kraapimispuud kassidele

Koristus- ja hooldustöödeks:

• Desodoreerivad vahendid
• Seep, pesupulber, nõudepesuvahendid
• Majapidamispaber, paberkäterätid, käterätikud
• Mopid, harjad, ämbrid
• Pihustipudelid
• Kummikindad, majapidamiskindad (kõik
suurused)
• Kummikud, vihmakeebid
• Esmaabivahendid, elektroonilised kraadiklaasid
• Prügikotid (igas suuruses)
• Kastmisvoolik
• Survepesur
• Pesumasin, nõudepesumasin, sügavkülmik,
tolmuimeja, külmik
• Digitaalne kaal

Löö kaasa!
Alati vajalike asjade nimekiri
www.varjupaik.ee/#!alati-vajalikeasjade-nimekiri/c1ckl

7

SUURIM SÕBER

SUURIM SÕBER

Kaua juba oled varjupaigas abis käinud? Eredamad mälestused?

Pärnu varjupaiga
kassijalutaja Hetty
Näha, et inimesed on
abivalmis ja tulevad
vabatahtlikuks, on ikka
tore. Veel toredam on
aga teada saada, et
vabatahtlike hulgas
on neid, kes pole
juhuvabatahtlikud, vaid
kes käivadki regulaarselt
varjupaigas abis ja seda
pikema aja jooksul.
Inimesed, kes kasvavad
varjupaiga töötajatega
kokku ja muutuvad oma
inimesteks.
Seekord tuleb juttu Pärnu varjupaiga vabatahtlikust Hettyst, kes on
sealsete kasside sotsialiseerimisel
saavutanud suurt edu, nii et kassid,
kelle käitumine pole alguses olnud
eriti lootustandvad, on muutunud
toredateks kiisudeks, kel koduleidmisel enam mingeid takistusi pole.

8

Kas sul on kodus lemmikloomi olnud?

ma varjupaigas.
Sinna oli toodud palju väikeJah, oma esimesed lemmikud
seid trakse ja ma mõtlesin, et miks
sain ma 2013. aasta märtsis. Nenmitte proovida neid kasutada. Kuna
deks olid kääbushamstrid, kokku on
mulle oli juba silma jäänud üks väga
mul neid kolm. Varjupaika oli mul
vahva iseloomuga kass, Bruno, siis
soov külastada juba mitu aastat,
soovisingi algust teha just temaga.
kuid siis ei olnud
Esialgu harjutaveel vanust piisime toas ja kui
savalt ega ka soVarjupaiga loomõlemal juba
bivat aega. Kuid
piisavalt julgust
mad on nagu loosiis leidsin sõbranoli, läksime ka
mad ikka!
na, kes oli varem
õue.
varjupaika paar
Kassidega
korda külastanud ning tegingi talle
jalutamine ei ole üldse igavam kui
ettepaneku koos sinna minna.
koertega jalutamin. Kassid võtavad
Kuna mul endal kodus koera ei
kõike rahulikumalt. Kui koeraga jaolnud, siis minu algeseks sooviks olilutades tormame ühe põõsa juurest
gi jalutada koertega.
teise juurde, siis kassidega võime
minuteid passida ühe lehekese juuMiks just kassid, mitte
res. Kassiga jalutades saab aja maha
võtta ja rahulikult jalutada, omi
koerad?
Tegelikkuses olen ma rohkem
mõtteid mõlgutada ja head ilma
koerainimene, kuid kassid avastasin
nautida.

del, kui lumi sulanud, saime minna
loomad ikka, lihtsalt mõne looma
juba ka kuivand lehekesi, putukaid
usalduse võitmiseks tuleb võib-olla
jms püüdma, oli kohe näha, et kiisu
rohkem vaeva näha. Viga ei ole neil
on rõõmus.
midagi. Loomad on kõik veterinaari
Veel on mul eredalt meeles
poolt üle vaadatud ja vajalikud protkorrad, kui olen saanud käia välseduurid läbinud.
jakutsetel, seal
Mina usun,
olen saanud koket varjupaigast
ku puutuda erion 100% kindlam
Olen varjupaigas
nevate nimestega
looma võtta, kui
palju õppinud.
ja olukordadega,
mõne tundmatu
Näiteks kehakeemida igapäevaselt
inimese käest,
lest välja lugema
ei juhtuks.
kuna siis ei saa
tujusid.
olla ju kindel,
et loomale on
Mida üttehtud vajalikud vaktsiinid jms.
leksid neile, kes ei julge

Varjupaigas olen käinud alates
2012. aasta novembrikuust. Eredaid
mälestusi on palju. Esimene mälestus ongi esimesest päevast varjupaigas. Kõik need vahvad koerad,
kellega jalutada sain, nende sära ja
rõõm, kui nad nägid, et keegi läheneb jalutusrihmaga, oli tohutu.
Lisaks veel see, kui 14. jaanuaril läksin esimest korda varjupaiga
endise elaniku, Bimaga, kuulekuskoolitusse (nüüdseks olen koolitanud
kolme koera, kaks neist on uutes
kodudes ja kolmandal on üks soovija
tulle varjupaika vabailmselt olemas).
tahtlikuks, kartes, et ei
Ja loomulikult ei saa märkimata
saa hakkama?
jätta mälestust, kui läksime Brunoga
Varjupaika võiks alati tulla, siis
esimest korda õue. Oli kulm ja lumijõuabki selgusele. On selge, et varne talvehommik.
jupaigas ei ole
lust ja lillepidu,
Bruno seisis uksel
sinna
satuvad
ja uudistas päikeTegelikkuses olen
siiski loomad,
se käes sillerdama rohkem koekes on erinevaid lumehelbeid.
rainimene.
vatel põhjustel
Siis tegime pisikekaotanud oma
se tiiru ümber lukodu. Kuid karmevalli ja läksime
ta ei ole midagi, kuna varjupaigas
tagasi tuppa varbaid soojendama.
Iga kord olime järjest kauem väljas,
on väga toredad ja lahked töötajad,
kuni lõpuks väljusime ka varjupaiga
kes aitavad ja nõustavad koheselt,
territooriumilt ja läksime uudistakui nende poole pöörduda.
ma, mis eemal toimub.
Mäletan seda, et just siis, kui
Aga neile, kes ei julge
väravast välja saime, tuli üks suur
varjupaigast endale looauto, mis ehmatas Brunot päris korma võtta, sest “kindlasti
ralikuklt, kuid plehku ta ei pannud,
on neil midagi viga”?
pigem jäi minu ligidale peitu. KevaVarjupaiga loomad on nagu

Südamelt ära?
Mina ise olen väga õnnelik ja rahul, et varjupaika “sattusin”. Leidsin sealt endale palju uusi tuttavaid
ja sõpru. Veel lisaks sain iganädalaselt ka loomadega tegeleda. Olen
varjupaigas palju õppinud: koerete
kehakeelest välja lugema nende tujusid, kuidas õpetada looma üldse
rihma otsas jalutama.
Lisaks kõigele sain kuulekuskoolituses käia, õpetades koeri ning õppides ka ise. Kõik, millega olen kokku puutunud varjupaigas, tuleb ja on
juba ka tulnud mulle mu elus kasuks.
Kuna nüüd on ülikooli minek ja
teise linna kolimine, siis võib arvata,
et enam nii tihti ma kahjuks varjupaika ei jõua, aga kohe kindlasti ei
unusta ma seda kohta ära ja lähen
sinna nii tihti kui mul vähegi võimalik on.
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NÄDALA LOOMAD

Varjupaiga
5 nädala
looma
2.09-6.10

2.-8. september

“Nädala loomad” on rubriik, kus
tutvustame igal nädalal Varjupaikade
MTÜ Facebooki fännilehel esile tõstetud
loomi uudiskirjale eelnenud viiel
nädalal.
Kui soovid loomi aidata või nende
kohta lisa, külasta palun meie Facebooki
fännilehte
www.facebook.com/VarjupaikadeMTY

Kessu on tagasihoidlik
ja tasane keskealine
kassiproua. Naudib nii
teiste kasside kui inimese
lähendust, pugedes
igal võimalausel selja
taha või külje alla pai
küsima, et siis nurru
saatel unne suikuda.
Mänguseltsilisena
eelistab teist kassi,
sestap sobiks Kessu hästi
perre, kus on juba kass.

16.-22. september
Vimmi on septembris
omaniku surma tõttu
varjupaika sattunud isane
koer, kes oma peremeest
kangesti taga igatseb
ja seetõttu kiiresti uut
kodu soovib. Vimmi on
sõbralik, sobib ka lastega
ning teiste loomadega.
Kasvult suur, ilusa pika
kasukaga ning erinevat
värvi silmadega

23.-29. september

Aramis on umbes 6-aastane isane sõbralik koer,
meenutab saksa lambakoera, kuid kergema
kehaehitusega, keskmist
kasvu ja armastab mängida. Inimestega on Aramis
väga sõbralik ja armas,
tahab suhelda ja seltsi.

Eduard on hellikust
kaisukas, samas
aga aktiivne ja
mänguhimuline
kassipoiss. Seltskonda
valiv. Sündinud 2011.
aastal. Kastreeritud,
vaktsineeritud ja
kiibistatud.

9.-15. september
10

Melly on on 2012.
aasta suvel varjupaigas
sündinud emane
steriliseeritud kass, kes
pole seega kunagi päris
kodus elanud. Ta on
ülisõbralik ja saab läbi
kõikide teiste kassidega.
Talle on pandud kiip,
olemas vaktsiinid, sise- ja
välisparasiiditõrjed ning
lemmikloomapass.

30. sept - 6. okt
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JÄRJEJUTT

JÄRJEJUTT

Vestlustest
koeraomanikega, eriti
nendega, kes omale
äsja koera perre võtnud
on, kerkib sageli
mitmeid väärarusaamu.
Keskendume selles
numbris neist kahele.

1

Sotsialiseerumine
pole lihtsalt koerale uute asjade
tutvustamine

Foto: rgbstock.com / greekgod

Kaks
valearusaama
koera
sotsialiseerimisest
12

Esimene valearusaam on see,
et sotsialiseerimine on lihtsalt koerale hulga uute asjade tutvustamine. Lihtsalt kokkupuude ei ole veel
sotsialiseerimine. On küll tõsi, et
koerad, eriti alla 4 kuused kutsikad,
peavad tutvuma uute kohtade, inimeste, asjade, loomadega. Aga sotsialiseerimine ei ole koerale lihtsalt
uute asjade näitamine. Et sotsialiseerimine oleks edukas, peab koer
saama positiivsed kogemused seoses
kõige uuega.
Kutsikate jaoks on see väga
oluline. Alla 4-kuuse kutsika sotsialiseerimise tähtsus on selles, et
need positiivsed kogemused võivad
omada pikaajalist mõju teie koera käitumisele. Te kujundate koera
maailmavaadet kutsika arengustaadiumis, kus ta on avatud õppimisele.
Positiivsed kogemused aitavad tal
mõista, et uued asjad on lahedad ja
loodetavasti mäletab ta oma varasemat positiivset kogemust ka siis,
kui ta järgmine kord nende asjadega
uuesti kokku puutub. Paraku on ka

selles eas saadud hirmutavatel kogemustel kauaaegne mõju. Teie koer
võib saada kogemuse, et osad asjad
siin maailmas on hirmuäratavad.
Kui mis iganes vanuses koer
sotsialiseerimise käigus poeb peitu,
sikutab rihmast, väriseb, küünistab,
kiunub ja ta suust jookseb sülge,
siis ei saa ta positiivset kogemust.
Te peate muutma sotsialiseerimise
meetodit või pöörduma abi saamiseks treeneri poole.
Kuidas oleks kõige parem koera
sotsialiseerida? Iga uue asja tutvustamisel järgi järgmisi reegleid:
Jäta vaba ruumi
Hoia distantsi igast uuest olukorrast, inimesest ja kohast, kuni
koer ilmutab omapoolset valmisolekut edasi liikuda.
Kasuta maiuseid
Maiuste jagamine koerale kuni
ta tutvub uue ja tundmatuga, aitab
luua koera jaoks positiivset seost.
Lisaks, üks põhjuseid maiuste kasutamiseks on see, et kui koer lõpetab
järsku maiuste söömise, võib see
olla esimeseks hoiatussignaaliks, et
teie koer muutub närviliseks. Kui
loom siseneb ohtlikku tsooni, lõpetab ta söömise automaatselt. Teie
koerale on sisse ehitatud alarmsüsteem. Kasutage seda ära!
Liikuge aeglaselt
Koer määrab tempo, mitte teie.
Kui teie koer vajab 5 minutit, siis
andke talle need. Jõuga sundimine
annab tagasilöögi ja muudab koera
veelgi kartlikumaks. Olete vaadanud
jõuluvana ootavaid lapsi? Kui nad
kardavad juba mitu meetrit eemal,
kas nad siis jõuluvana sülle sattudes

on veelgi hirmunumad, või rahunevad maha? Tavaliselt kardavad veel
hullemini. Sama lugu on koertega.
Kui eelpooltoodud meetodid ei
toimi teie koeraga, siis võib teil tegemist olla teise peamise väärarusaamaga sotsialiseerimisest.

2

Sotsialiseerimine
pole käitumise
kujundamine

Kui teie koeral on raskusi enda
mugavalt tundmisega kindla inimgrupi juuresolekul (mehed, lapsed,
mütsikandjad jne) või olukorras (jalutuskäigul, autosõidul, rihmas), siis
peate teda aitama. Kuid lahendus ei
pruugi olla sotsialiseerimine (ja kui
proovite sotsialiseerida, siis vaadake
üle punkt 1).
Kui teie alla 4 kuune kutsikas
näitab välja suurt hirmu tundmatute olukordade ees (taganeb, peitub,
kiunub), siis on teil käitumisprobleemiga häireolukord. Otsige kiiresti
abi oma piirkonna koeratreenerilt.
Kui teil on täiskasvanud koer,
kes paistab kartma teisi koeri või
inimesi, või on temaga jalutamine raskendatud tema katkematu
haukumise tõttu, võib teil abi olla
koostööst individuaaltreeneriga või
koerakuulajaga, kes aitaks teil koostada käitumise muutmise programmi
koera jaoks. Sellistes olukordades ei
pruugi üksnes sotsialiseerimisest piisata.
Tõlgitud R.Bennetti artiklist „Two Misunderstandings About Dog Socialization“

13

SILMAILU / LÕPETUSEKS

Thundershirt

ehk looma rahustamine ravimiteta
Paljud koera- ja kassi-omanikud
on hädas sellega, et nende koeral
või kassil on kas merehaigus, üksindusahistus või hirm äikese või saluudimüra ees.
On olemas erinevaid rahustavaid preparaate, mida tuleb loomale
manustada, et neid rahustada. On
erinevaid mooduseid, et harjutada
neid ärevusi ja hirme välja. Paraku
kõikide isendite puhul need moodused soovitud tulemusi ei anna ja kõigile kõik ei sobigi.
Sellisel puhul võib loomaomanikule olla päästjaks Thundershirt
– koerale/kassile selga pandav vest,
mis omab rahustavat toimet. Muud
ei olegi vaja teha, kui vaid see vest
koerale/kassile selga panna enne
arstile minekut, sõitma hakkamist,
üksi koju jätmist, äikese või saluudi

ajal. Kaob ära vajadus loomale erinevaid rahustavaid asju sisse sööta.
Thundershirt on positiivset
mõju avaldanud enam kui 80% koertest ja kassidest, kelle peal seda on
katsetatud.

Kuidas Thundershirt toimib?
Ekspertide arvates omab vesti
surve rahustavat toimet looma närvisüsteemile, võib-olla vallandades
rahustavat hormooni endorfiini.
Surve avaldamine ärevuse ja
ahistuse leevendamiseks on olnud
kasutusel juba aastaid. Tuletagem
meelde kasvõi imikute tugevalt teki
sisse mähkimist, mis imiteerib survet emaüsas – ja on ju üldteada, et
selline tihkelt sissemähkimine omab
rahustavat toimet!

?
Soovid aidata
Meie varjupaikades ootab pidevalt uut kodu ligi 200 koera ja üle
400 kassi. Nad kõik vajavad toitu, arstiabi ja peavarju. Aita meil aidata! Anneta endale sobiv summa Varjupaikade MTÜ kontole SEB
pangas 10220068203017.
Kui soovid aidata konkreetset varjupaika, lisa selgitusse märksõna:
Pärnu, Viljandi, Virumaa, Valga või Võru.

?
Kuidas aidata
a)

Anneta Swedbanki annetuskeskkonnas ->

b) Sõlmi püsikorraldusleping oma pangas ->
c)

Tutvu tarvilike asjade nimekirjaga ->

d) Vaata lisa www.varjupaik.ee
14

Paljud autistid kannatavad püsiva ärevuse käes. Nende puhul kasutatakse raskustega ja survega veste,
kuna on kindlaks tehtud, et surve
kehale aitab nii laste kui täiskasvanute erinevate käitumisprobleemide
korral.
Thundershirte on erinevas suuruses, kuna koeri on väga erinevat
kasvu. Kassidele on kasside Thundershirt – igale oma!
Thundershirt pole küll odavate
killast asi (sõltumata koera kasvust
on ühe vesti hind 39.95 USD, transport tasuta), aga oma lemmiku südamerahu on hoolivale loomaomanikule ju kõige tähtsam.

