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Hea saarlane!
Oled väga oodatud osalema „Avatud 
LIFE projektide päeval“ 
28. mail 2022
Muhu saarel LÕETSA ja LALLI 
külade piirkonnas!
Üritus toimub kl 11.40–15.20 
ning on TASUTA!
Üleeuroopalisel keskkonna- ja kliimaprojekte toetaval 
LIFE programmil täitub maikuus 30 tegutsemisaastat. 
Selle päeva tähistamiseks avavad 10 LIFE projekti üle 
Eesti oma uksed ja kutsuvad kõiki huvilisi külla, et näidata, 
kuidas need projektid meie loodusesse ja heaolusse 
panustanud on. Saaremaal tervitab külastajaid 
LIFE sidusad pärandniidud ning kutsub avastama 
Muhu pärandkooslusi läbi virtuaalsete matkaradade.

Matk on ligikaudu 8 km pikk, kestab u 3 tundi.
 Liigutakse tasasel kuival maastikul mõõdukas tempos. 

Näha saab Muhu saare ilusat loodust, liigirikkust, loomi 
(lambad, lehmad), lisaks jalutatakse läbi ajaloolise Muhu saare 
küla südame, kus saab tutvuda küla arhitektuuriga. 

Matka juhib pärandtehnoloogia teadur Kadri Tüür.
Vajalik on kaasa võtta laetud telefon (soovitavalt internetiühen-
dusega), kus on võimalusel eelnevalt alla laaditud Navicupi äpp. 
Osalejatel palume kaasa võtta väikese lõunasöögi, et matka 
vahepeal nautida meelelahutust ja ühiselt piknikku pidada.

Sihtkohta väljub TASUTA 50-kohaline buss Kuressaarest.
Oma transpordiga tulles ei pea üritusele registreeruma. 

Nagu sünnipäevale kohane, loositakse külaliste vahel ka 
kingitusi! 

Broneeri kuupäev varakult ja veeda koos pere ja
sõpradega mõnus päev looduses!

Täpsem info
ja registreerimine:

life.envir.ee.

2022. aasta maapiirkonnas
majandustegevuse mitmekesistamise 
investeeringutoetus avaneb
septembris.

Kuressaares toimub vastav
INFOPÄEV kolmapäeval, 25. mail 
algusega kell 10.

Infopäevast saab osa võtta veebi vahendusel 
või Saarte Koostöökogu seminariruumis 
aadressil Torni 1. Osavõtt on tasuta ning 
vajalik on eelregistreerimine hiljemalt 24. maiks kl 12
aadressil https://bit.ly/PRIA25mai.

Kontakt Illimar Poopuu, tootmisjuht +372 529 6659 või illimar@slt.ee 

SAAREMAA LIHATÖÖSTUS  OSTAB
VEISEID JA LAMBAID

Sel kevadel pole Nurrunurka 
jõudnud veel ühtki kassipoega
Kui möödunud aastal 
pakkus Nurrunurga varju-
paik Audlas ulualust 
viieteistkümnele  kassipo-
jale, siis tänavu pole sinna 
sattunud veel ühtki kiisu-
last. 

Monika Metsmaa
monika.metsmaa@saartehaal.ee

Kui Nurrunurga perenaine 
Tuula Pennanen ja sealne töö-
taja Anu Lember maja kõige 
suuremasse ja valgusküllase-
masse ruumi astuvad, kanali-
hatükke täis kausid käes, kii-
rustab kohale vähemalt paar-
kümmend kassi – mustavalge-
kirjusid, kolmevärvilisi ja trii-
bikuid, kopsakaid ja kõhne-
maid, lühi- ja pikakarvalisi. 
Suuremaks riiuks Nurrunur-
ga “klientide” vahel söögi pä-
rast ei lähe, sest hierarhia on 
paigas. Esimesena einestavad 
bossid ja tagasihoidlikuma-
le positsioonile jäänud kiisud 
ootavad oma korda.

Üks kassidest uriseb ähvar-
davalt teise peale. 

“Tema on riidleja,” mär-
gib Tuula. 

“Ta pole teiste kassidega 
harjunud,” selgitab Anu. “Ta 
elas kümme aastat koos vana-
inimesega, see läks aga hool-
dekodusse ja nii see kiisu mei-

le sattuski.” Selliseid juhtu-
meid, kus kass satub varjupai-
ka, kuna loomaomanik läheb 
hooldekodusse või on koguni 
surnud, tuleb siiski ette harva, 
tõdevad Tuula ja Anu. Enamik 
varjupaiga “kliente” on hülja-
tud kassid.  

Enamik on hüljatud 
loomad

Esmaspäevase seisuga, mil 
Nurrunurka külastame, elab 
seal 78 kassi. Üks kass saab 
uue kodu teisipäeval, samas 
on peagi oodata üht uut tuli-
jat – Loomapäästegrupi koor-
dinaator Riina Pernau teatas, 
et Orissaares on üks kass ilm-
selt autolt löögi saanud ning 
vajab hoolt. 

“Mul on nii hea meel, et 
siiani pole meile toodud veel 
ühtki kassipoega,” rõõmustab 
Tuula. Mullu samal ajal ehk 
maikuus oli kiisulapsi Nur-
runurgas juba 15, suve peale 
kokku aga 63.

“Inimesed on hakanud aru 
saama, et oma kassid tuleb 
steriliseerida, ja on nõus sel-
le eest 45 eurot maksma,” rää-
gib Pennanen. Tema kinnitu-
sel Nurrunurgas vastuvõttu te-
geval veterinaaril Laine Sün-
teril tööd jagub.

Tuula sõnul on selleks, 

et loomaomanike mõtteviis 
muutuks, palju ära teinud ka 
lapsed, kes Nurrunurka külas-
tavad ja siinsete kassidega te-
gelevad. “Kui laps ikka ütleb, et 
ei tohi kassipoegi “merekooli” 
saata, siis võtavad vanavane-

mad teda kuulda,” räägib Pen-
nanen. “Loomade surm ei ole 
ju lahendus. Lahendus on hoo-
pis see, kui soovimatuid kassi-
poegi ei sünniks.”

Kolme ja poole aasta jook-
sul on Nurrunurk vastu võtnud 

582 kassi, 450 loomale leidnud 
aga kodu. 

“Ka selles osas hakkab meie 
inimeste mõtteviis muutuma 
– enamasti võetakse kass mit-
te selleks, et temast kasu oleks, 
et ta hiiri püüaks, vaid temas-

se suhtutakse kui pereliikmes-
se,” tõdeb Pennanen. Endiseid 
Audla varjupaiga hoolealuseid 
elab paljudes kodudes üle Saa-
remaa ja mandril, neli-viis kas-
si on viidud Soome, paar kiisut 
võtsid aga endaga kodumaale 
kaasa saksa turistid. 

Praegu on suurem osa 
puure tühjad

“Loodame, et meie töö siin on 
vilja kandnud ja hüljatud kas-
se jääb aina vähemaks,” ütleb 
Anu Lember.

“Samuti loodame, et meil 
ei juhtu sama, mis Soomes, 
kus koroonaajal võtsid pal-
jud inimesed oma koju kas-
sipoja ja koerakutsika, aga 
pärast koroonaaega hülga-
sid oma loomad,” ütleb Tuu-
la. Tema andmeil on Soomes 
aasta jooksul hüljatud kogu-
ni 20 000 kassi. 

Vähemalt praegu on Nurru-
nurga karantiinitoas suurem 
osa puuridest tühjad. 

“Küllap neid kassiema-
sid poegadega tuleb, aga loo-
dan, et aeglasemas tempos kui 
seni,” lausub Tuula Pennanen. 

Pennaneni sõnul Nurru-
nurgal õnneks toetajaid-aita-
jaid-annetajaid jagub. “Ole-
me kõigile väga tänulikud!” 
kinnitab ta. 

 TUULA JA KIISUD: Audla endise kauplusehoone varjupaigaks kohandanud Tuula Pennaneni 
sõnul elab Nurrunurgas praegu ligi 80 kassi. MAANUS MASING


