
Kogukonnapraktikad Haapsalu ja Läänemaa loomade varjupaigas 

 

Kogukonnapraktika projekti raames käisid novembris ja detsembris 2017 11 abiturienti 

Haapsalu ja Läänemaa loomade varjupaigas abiks loomi sotsialiseerimas ja ennetustööga 

tegelemisega. Praktika käigus valmis kolm lühifilmi. 

Erik Taratuhini, Maarja Kruuse, Aleksander Allkivi (kõik 12.SST) õpilaste lühifilm ning 

plakat kutsub üles külastama Läänemaa loomade varjupaika, mängima loomadega ja leidma 

neile uus kodu. Üks noortest kirjutas enda kogemusest: “Olen ka ise suur loomahull ja sai 

vahepeal kassidega mängida. Juhendaja sõnul mõjusime kassidele väga hästi, esimesel päeval 

loomad kartsid meid aga järgmisel päeval olid isegi kõige pelglikumad loomad valmis meiega 

suhtlema“. 

 

Noored loomade varjupaigas 

https://www.youtube.com/watch?v=u9UMVDp2agY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kogukonnapraktika projekti raames valminud plakat 

 

Anne-Mai Jalakas, Viktoria Tutuko, Anne-Mai Runtal ja Kristjan Kaljuvee (kõik 12.R) tegid 

koostöös Haapsalu loomade varjupaigaga lühifilmi “Loom on pereliige - käitu temaga 

vastavalt“ 

Noorte sõnul tahavad nad saavutada olukorra, et loomi kergekäeliselt ei hüljataks. „Ka 

loomadel on hing, nad ei ole sündinud siia ilma, et tänaval redutada“. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Õpilased seminaril tutvustamas enda tegevust Haapsalu loomade varjupaigas (MTÜ Haapsalu 

Loomaabi) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j_95QisbexY
https://www.youtube.com/watch?v=j_95QisbexY


Johanna Rasu, Erik Kadomski, Vladislav Martõnov (12.R)  ja Rico-Reio Eslas (12.SST) 

õpilaste valmis lühifilm „Kodutud loomad - kiirpilk probleemi olemusse või koputus 

südametunnistusele?“ 

Johanna Rasu koostas filmile põhjaliku selgituse. 

Loomad on olnud aastatuhandeid meie keskel. Nad on olnud inimestele toiduallikaks, 

lahutamatuks kaaslaseks, vajalikuks tööjõuks kui ja jumaldusobjektiks. Tänapäeva inimese 

jaoks on selleks kokkupuutepunktiks just koduloom. Igaüks on näinud kodulooma ja peremehe 

vahelist sidet või seda omal nahal tunda saanud. Populaarseimad lemmikloomad kassid-koerad 

on inimestega pikemat aega omamoodi sümbioosis koos elanud. Lemmikloomade näol on 

tegemist lojaalsete kaaslaste, sõnatute toepunktide kui ka tingimusteta ligimese armastajatega. 

Nad vähendavad meie igapäevastressi, tuues naeratuse näole liputavat saba nähes või 

nurrumõminat kuuldes, nad on mänglevad seltsilised ja peale selle oskavad nad ka tunnetada 

oma omaniku melanhoolset tuju. 

Kuigi lemmikloomad on meie ühiskonnas populaarsed, tähendab see seda, et nendega 

kaasnevad ka probleemid. Ka meie väikses Eestis on tänavatel palju kodutuid loomi, kes 

vajaksid meie abi. 

Kuid kus on probleemi juur, millest kõik hargnema hakkab? Nimelt, algab kodutute loomade 

teekond meie endi, inimeste, keskelt. Lemmiklooma pidamine on aastatepikkune pühendumine 

ning sellepärast tuleks see enne väga hoolikalt läbi mõelda. Võib ette tulla, et inimestel saab 

loomade eest hoolitsemise ramm otsa. Põhjusteks võib olla kolimine, rahapuudus, tahtmatud 

loomade järeltulijad kui ka lihtpärane hooletus ja läbimõtlematus. 

Kodutute loomade arvu vähendamisel on suureks märksõnaks ennetustöö. 

Enne looma hoole alla võtmist tuleb olla endas kindel. Loomad, kes on saadud kingitusena, 

laste nurumisega või hetkeemotsiooni ajel, lõpetavad tihti kas varjupaigas või tänavatel, sest 

avastatakse, et looma ülevalpidamine on keerulisem, kui eelnevalt oli tundunud. 

Kord lemmiklooma võtnud inimesed peaksid oma looma kiibistama ning 

kastreerima/steriliseerima. See ennetab olukordi, kus loom läheb uitama ning ei ilmu koju 

tagasi, samuti ei suuda enamus inimesi tervet loomaperekonda üleval pidada, mille tagajärjel 

on väiksematel oht elusäde inimkäe läbi kaotada või tänavatele sattuda. 

Samuti ei aita kodutute loomade tänavatel toitmine suures pildis neile kaasa - toimub 

reproduktsioon ning järeltulijad on samuti varjupaigata, metsikud ja suure näljahäda all 

https://www.youtube.com/watch?v=ZYv98LpPGs4&t=
https://www.youtube.com/watch?v=ZYv98LpPGs4&t=


kannatajad. Loomadele tuleks teha vajalik operatsioon ning tavatoidu vahel sööta neile ka 

ussirohtu, kuna neis pesitseb arvukalt parasiite. 

Kodutute loomade varjupaika viimine ei ole lahendus. Loomad on sunnitud väiksesse 

ruumi/puuri, kus täidetakse nende füsioloogilised vajadused - soojus, elukoht, toit. Kuid loomad 

vajavad ka peale nende hoolt ja armastust ning kontakti teiste olenditega, olgu nendeks siis 

teised loomad või inimesed. Loomade elu on tihedalt inimestega põimunud, mistõttu oleme meie 

vastutavad. 

Aita ennetada kodutuid loomi, suurendades teadlikkust ja tõmmates probleemile tähelepanu. 


