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TALLINNA ABILINNAPEA 
MERIKE MARTINSONI 
TERVITUS 
Head ,,Invamessil 2012” osalejad!
Head Tallinna koostööpartnerid!

Hea kodanikualgatus invamessi toimumise näol on saanud tuule tiibadesse. Invamess toimub juba kol-
mandat korda. Selle üle-eestilise ürituse on puuetega inimesed täiesti omaks võtnud ja seda tõestab 
ka asjaolu, et külastajad veel tükk aega hiljemgi messist räägivad. Messi ajal sõlmitud sõprus- ja koos-
töösidemetest on välja kasvanud uued plaanid ja eesmärgid, mida puuetega inimeste hoolekandes ellu 
viia. Invamessi kajastatakse palju ka meedias. Invamessi lahutamatuks ja külastajate seas populaarseks 
osaks on informatiivsed töötoad.
Teistest Eesti piirkondadest tulnud messikülastajatele pakuvad huvi eri organisatsioonide infoboksides 
toimuvad nõustamised ja jagatavad praktilised kogemused. 
Invamess on kasvanud juba väga suureks, aga paraku ei mahu sinna ikka ära kõik organisatsioonid, kes 
sooviks oma teenuseid ja tooteid tutvustada. Kuid samas on toimumiskoht ja invamessi kestus praegu 
just väga paras – õhkkond sõprade keskel on hubane ja tekitab ühtekuuluvustunde. 
Puuetega inimeste arv Tallinnas kasvab igal aastal ja see on linna hoolekandele suur väljakutse. 
Puuetega inimesed on kiitnud Tallinna teenuste mitmekesisust, kuid mõnikord on jätnud soovida tee-
nuste maht. Koos linna heade koostööpartneritega ja puuetega inimesi esindavate organisatsioonide 
esindajatega oleme püüdnud neid probleeme lahendada Tallinna invakomisjoni koosolekutel. Nii mõni-
gi koosolek on läinud õige tuliseks, kuid ühiste vaidluste tulemusena oleme leidnud ka parimad lahen-
dused. 
Koostöö heaks näiteks ja suureks tunnustuseks Tallinna linnale oli auhinna saamine Eesti Liikumis-
puudega Inimeste Liidu üritusel aasta tegu 2011.
Tallinna linn on viimastel aastatel pööranud puuetega inimestele erilist tähelepanu ja koostöös 
puuetega inimeste ühendustega on seadnud ühised eesmärgid äsja linnavolikogus kinnitatud Tal-
linna sotsiaalhoolekande arengukavas aastateks 2012 kuni 2027. Olgu selleks siis õppekeskuse JUKS 
hoone renoveerimine, isikliku abistaja teenuse mahu suurendamine või puuetega inimeste töökohtade 
loomisele kaasa aitamine juba sellel aastal.
Tänan kõiki ,,Invamessi 2012” korraldajaid ja messi toimumisele kaasaaitajaid. 
Soovin kõigile osalejatele huvitavaid ja kogemuste vahetamise rikkaid messipäevi.

Teie
Merike Martinson 
Tallinna abilinnapea 

3

INVAMESS 2012



INVAMESS 2012, 
19.-20. APRILL
Puuetega inimeste elukvaliteet ja eneseteostuse võimalused sõltuvad info, teenuste, toodete, abi-
vahendite, hariduse kättesaadavusest ning samuti teiste ühiskonnaliikmete valmidusest arvestada 
erivajadustega inimestega. Puuetega inimeste valdkond on maailmas kiirelt arenev- kaasaegne infoteh-
noloogia ja abivahendid aitavad vähendada puudega inimeste vajadust kõrvalabi järele ning suurenda-
vad seeläbi võimalusi osaleda aktiivsemalt ühiskonnaelus. 
Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) andmetel on ühiskonnas 10% puudega inimesi. Tallinnas 
elab ligi 24 000 puudega inimest.

Tallinna Puuetega Inimeste Koda korraldab 19.- 20. aprillil messi „Invamess 2012”, mille eesmärgiks 
on suurendada puuetega inimeste, nende pereliikmete ja valdkonna spetsialistide teadlikkust tee-
nustest ja toodetest, mis aitavad parandada puuetega inimeste igapäevast toimetulekut.
Kolmandat korda korraldataval invamessil on võimalik tutvuda õppimisvõimaluste, puuetega inimeste 
ühingute tegevuste, abivahendi- ja meditsiinifi rmade toodete, rehabilitatsiooniasutuste teenustega 
jpm.
Messi käigus toimuvad mitmed infotunnid, mille teemadeks on sotsiaalteenuste kvaliteet, eestkoste 
korraldus, riigi õigusabi võimalused, rehabilitatsiooniteenus ja puuetega laste alus- ja põhihariduse või-
malused Tallinnas.

Mõlemal päeval on külastajatel võimalik saada sotsiaaltöötaja käest teavet puuetega inimestele suu-
natud toetustest ja teenustest Tallinnas, vajadusel saab toimetulekutoetuse alast nõu, võlanõustamist 
ning teavet abivahendite soetamiseks. Lisaks on võimalik saada õigusalast nõustamist. Lastevanematel 
on võimalus oma lapsed jätta lastehoidu. Filmihuvilistel on võimalik messi viimase päeva lõpus kogeda 
nägemispuudega inimestele suunatud kirjeldustõlkega fi lmi „vaatamist“. Hoovimajas tegutseb ener-
geetilise tervendamise keskus Reiki Kliinik, mis pakub võimalust konsulteerida reiki praktikutega ning 
kuulata erinevaid loenguid nii reikist, hiina traditsioonilise meditsiini võimalustest ning eneseterven-
duse põhimõtetest.
 
Invamess toimub Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses (Endla 59). 
Mess on avatud mõlemal päeval kell 13- 19.
Külastajatele on mess tasuta.

Koostööpartnerid
Tallinna Linnavalitsus ja Hasartmängumaksu Nõukogu 

Lisainformatsioon ja kontaktid:
Tauno Asuja, tegevjuht
tel: 52 56 560, 655 4161
e-post: mess@tallinnakoda.ee
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Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Endla 59, 10615 Tallinn
Telefon: 655 41 61
e-post: koda@tallinnakoda.ee
www.tallinnakoda.ee 
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INVAMESS 2012 AJAKAVA JA PLAAN
MESSI AJAKAVA:
NELJAPÄEV, 19.04.2012

13.00-13.15 
13.00-19.00 
13.00-19.00 
13.00-19.00 
13.15-14.00 
13.30-15.00 

14.00-18.00 
14.00-17.00 
14.00-18.00 
14.30-15.15 

15.00-17.00 
15.00-16.00 

15.15-16.45 

17.00-18.00 

17.00-17.45
 
18.00-18.30 

MESSI PLAAN: 

TEGEVUSKESKUSE 1. KORRUS
Saal: eksponentide väljapanekud
Ühingute ruumid: eksponentide väljapanekud
Koridor: eksponentide väljapanekud
Klubiruum: kohvik
Fuajee: infolaud

HOOVIMAJA
Reiki Kliiniku loengud ja tegevused

Messi avamine, sõnavõtud (1. korruse fuajee)
Eksponentide väljapanekud (1. ja 2. korrus)
Kohvik (1. korruse klubiruum)
Lapsehoid (2. korrus, ruum 205)
Reiki Kliiniku tutvustus ja loeng „Mis on Reiki?“, ettekandja Toomas Piik, Reiki Kliinik (hoovimaja)
Infotund „Rehabilitatsiooniteenuse A&O“, ettekandja Airi Nõmm, Sotsiaalkindlustus-
amet (viipekeelne tõlge) (2. korrus, ruum 209)
Sotsiaalnõustamine (2. korrus, ruum 201)
Õigusnõustamine (2. korrus, ruum 206)
Kunstitegevuste õpituba (2. korrus, ruum 202)
loeng “Hiina traditsiooniline meditsiin ja võimalused”, ettekandja Pilleriin Tagam, Reiki Kli-
inik (hoovimaja)
Sotsiaalkindlustusameti nõustamine (1. korrus, ruum 105)
Lühikoolitus „Interneti võimalused sotsiaalteenuste ja -toetuste alase info leidmiseks ja 
taotlemiseks“, koolitaja Aron Urb (2. korrus, ruum 210)
Infotund “Kuidas ära tunda kvaliteetset sotsiaalteenust?“ ettekandja Anu Rahu, Tal-
linna Vaimse Tervise Keskus (viipekeelne tõlge) (2. korrus, ruum 209). 
Infotunnis otsitakse vastust küsimusele, mida tähendab kvaliteet sotsiaalteenuse puhul. 
Arutletakse, kuidas ära tunda kvaliteetset teenust ja mis teeb sotsiaalteenuse kvaliteet-
seks. Tutvustatakse Euroopa Sotsiaalteenute kvaliteedimärgi EQUASS Assurance põhimõt-
teid ja kvaliteedi kriteeriume.
Infotund “Riigi õigusabi võimalused“ ettekandja Hille Raud, SA Õigusteenuste Büroo 
(viipekeelne tõlge) (2. korrus, ruum 209)
Infotund keskendub järgmistele teemadele: Millised on aastal 2012 esmase õigusabi 
saamise võimalused puudega inimesele? Tasuta õigusabiteenus- kes ja miks peaks saama 
õigusabi tasuta? Kui tasuta– kas siis tõesti tasuta? Kui tasuta– kas siis ka usaldusväärne? 
Riigi poolt tagatav õigusabi. SA Õigusteenuste Büroo poolt pakutav õigusabi ja teised va-
baühendused õigusabimaastikul.
Loeng “Maatriks transformatsioon ja tervendamine”, ettekandja Toomas Piik, Reiki Kliinik 
(hoovimaja)
Loeng “Energeetiline tervendamine enesele. Põhimõtted enesetervenduseks”, ettekandja 
Toomas Piik, Reiki Kliinik (hoovimaja)

TEGEVUSKESKUSE 2. KORRUS
Koridor: eksponentide väljapanekud
Ruum 201: Sotsiaalnõustamine
Ruum 202: Kunstitegevus 
Ruum 205: Lapsehoid
Ruum 206: Õigusnõustamine
Ruum 209: Infotunnid ja fi lmiõhtu
Ruum 210: Lühikoolitus „Interneti võimalused sotsiaal-
teenuste ja -toetuste alase info leidmiseks ja taotlemiseks“
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INVAMESS 2012 AJAKAVA JA PLAAN
MESSI AJAKAVA:
REEDE, 20.04.2012

13.00-19.00
13.00-18.00 
13.00-17.00 
13.00-17.00 
13.00-19.00 
13.00-19.00 
13.15-14.00 

14.00-17.00 
14.00-15.30
 
15.00-16.00

15.30-16.15 
16.00-17.15

17.00-17.45

17.30-19.00 

18.00-18.30 

MESSI PLAAN: 

TEGEVUSKESKUSE 1. KORRUS
Saal: eksponentide väljapanekud
Ühingute ruumid: eksponentide väljapanekud
Koridor: eksponentide väljapanekud
Klubiruum: kohvik
Fuajee: infolaud

HOOVIMAJA
Reiki Kliiniku loengud ja tegevused

Eksponentide väljapanekud (1. ja 2. korrus)
Sotsiaalnõustamine (2. korrus, ruum 201)
Õigusnõustamine (2. korrus, ruum 206)
Haigekassa nõustamine (1. korrus, ruum 105)
Kohvik (1. korruse klubiruum)
Lapsehoid (2. korrus, ruum 205)
Reiki Kliiniku tutvustus ja loeng „Mis on Reiki?“, ettekandja Toomas Piik, Reiki Kliinik (hoovi-
maja)
Kunstitegevuste õpituba (2. korrus, ruum 202)
Infotund “Puuetega laste alus- ja põhihariduse võimalused Tallinnas“ ettekandja Urve 
Raudsepp- Alt, Tallinna Haridusamet, (viipekeelne tõlge) (2. korrus, ruum 209)
Lühikoolitus „Interneti võimalused sotsiaalteenuste ja -toetuste alase info leidmiseks ja 
taotlemiseks“, koolitaja Aron Urb (2. korrus, ruum 210)
Loeng “Teadvus. Eneseleidmine. Otsused”, ettekandja Toomas Piik, Reiki Kliinik (hoovimaja)
Infotund “Eestkoste õiguslik raamistik ning sellega seonduvad probleemid“ ettekand-
jad Kristi Rekand ja Anne Veskimeister Eesti Patsientide Esindusühingust, (viipekeelne 
tõlge) (2. korrus, ruum 209). Infotunni raames käsitletakse järgmisi teemasid: teovõime, selle 
piiramine ja eestkoste– üldine õiguslik raamistik (Perekonnaseadus ja Tsiviilkohtumenetluse 
seadustik), eestkoste alaealise ja täisealise isiku üle (eestkoste seadmise eeldused, eestkostja 
õigused, kohustused, esindamine jne), erieestkoste, kitsaskohad ja probleemid kehtivas Pere-
konnaseaduses, kohus eestkostja järelvalveorganina ning perekonnaseaduse plaanitav muut-
mine.
Loeng “Maatriks transformatsioon ja tervendamine”, ettekandja Toomas Piik, Reiki Kliinik 
(hoovimaja)
MTÜ Kakora fi lmiõhtu: kirjeldustõlkega mängufi lm „Kinnunen“ 2007, režissöör Andri Luup, 
produtsent Artur Talvik. (2. korrus, ruum 209)
Loeng “Energeetiline tervendamine enesele. Põhimõtted enesetervenduseks”, ettekandja 
Toomas Piik, Reiki Kliinik (hoovimaja)

TEGEVUSKESKUSE 2. KORRUS
Koridor: eksponentide väljapanekud
Ruum 201: Sotsiaalnõustamine
Ruum 202: Kunstitegevus 
Ruum 205: Lapsehoid
Ruum 206: Õigusnõustamine
Ruum 209: Infotunnid ja fi lmiõhtu
Ruum 210: Lühikoolitus „Interneti võimalused sotsiaal-
teenuste ja -toetuste alase info leidmiseks ja taotlemiseks“



7

INVAMESS 2012

INVAMESS 2012 OSALEJATE NIMEKIRI
MTÜ Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit
Endla 59, Tallinn 10615
+372 672 0223
www.elil.ee
e-post: elil@elil.ee

ELIL kaitseb liikumispuudega inimeste inim-, kodaniku-, 
sotsiaalseid ning majanduslikke õigusi. ELIL korraldab 
konsultatsioone ja läbirääkimisi riigivõimu- ja valitsemisor-
ganitega puudega inimesi puudutavates küsimustes. ELIL 
korraldab oma liikmetele nõustamisi, koolitusi, seminare, 
rehabilitatsiooni- ja puhkeüritusi. ELIL kaardistab veebis 
ehituslike objektide ligipääsetavust, nõus-tab omavalit-
suste töötajaid, projekteerijaid, ehitajaid jt ligipääsetavuse 
küsimustes. Populaarsed on koolitused liikumispuudega 
inimeste abistamisest, mida korraldatakse teenindajatele, 
bussijuhtidele, tuutoritele, vabatahtlikele ja teistele, kel 
napib igapäevatööks vajalikke teadmisi ja kogemusi. ELIL 
osaleb heategevusprojektides.

MTÜ Eesti Patsientide Esindusühing
Kaupmehe 14, 10114 Tallinn
+372 656 648
www.epey.ee
e-post: epe@epey.ee

Eesti Patsientide Esindusühing (EPE) on projektipõhiselt 
töötav mittetulundusühing, mille eesmärk on esindada 
patsientide huve nii individuaalsel, süsteemsel kui rahvus-
vahelisel tasandil. EPE pakub klientidele nõustamisteenust, 
juhtumikorraldust ja õigusabi. 
EPE tegevuses on olulisel kohal süsteemne töö tervishoiu- 
ja sotsiaalhoolekandesüsteemi patsiendisõbralikkuse 
tõstmiseks ja erinevate kitsaskohtade lahendamisele 
kaasaaitamiseks. Lisaks pakume abi patsientidele, kellel on 
tervishoiu- või sotsiaalsüsteemis tekkinud probleeme oma 
õiguste teostamisel. EPE teeb ettepanekuid probleemide 
lahendamiseks riiklikul tasandil ning esindab patsientide 
huve seadusloomes.
EPE peab oma tegevuses väga oluliseks patsientide teavita-
mist nende õigustest, selleks korraldatakse teavitusloenguid 
patsientide organisatsioonidele ja tervishoiuasutustele.

MTÜ Eesti Psoriaasiliit
Toompuiestee 10, 10137 Tallinn
+372 505 2455
www.epsol.ee
e-post: epsol@epsol.ee

Psoriaasihaigete nõustamine. Info levitamine psoriaasihai-
guse kohta. Psoriaasihaiguse alased konsultatsioonid. Pso-
riaasihaigetele sobilikud nahahooldusvahendid ja muu der-
matoloogiliselt testitud ravikosmeetika.

Eesti Pimedate Raamatukogu
Suur- Sõjamäe 44a, 11415 Tallinn
+372 6 748 212
www.epr.ee
e-post: epr@epr.ee

Eesti Pimedate Raamatukogu (Eesti Hoiuraamatukogu osa-
kond) valmistab, kogub, säilitab ja laenutab heli- ja punkt-
kirjas teavikuid, puuteraamatuid, elektroonilisi materjale ja 
kirjeldustõlkega fi lme. Raamatukogu teenindab nii Eestis 
kui välismaal elavaid nägemispuudega või mõne muu trüki-
tud teksti lugemist takistava puude, häire või haigusega 
inimesi. Lugejaks registreerimisel on nõutav tõend puude, 
häire või haiguse kohta. Kogus leiduvaid nägemispuudega 
inimeste tegevust, rehabiliteerimist ja õpetamist käsitle-
vaid trükitud teavikuid laenutatakse kõikidele soovijatele. 
Eesti Pimedate Raamatukogus on kättesaadav eesti- ja 
võõrkeelne ilu-, teatme- ja õppekirjandus. Eesti Pimedate 
Raamatukogu lugejateenindus toimub raamatukogus ko-
hapeal, posti, telefoni 674 8212, e-posti (laenutus@epr.ee), 
e-teeninduse teel esmaspäevast (kell 12-18) neljapäevani 
(kell 10-16).  Raamatukogu teenused: teavikute laenutamine 
raamatukogus kohapeal, posti, raamatukogude-vahelise 
laenutuse kaudu; heliraamatute, -ajalehtede ja -ajakirjade 
voogedastusena kuulamine ja alla laadimine. Veebiraama-
tukogu (http://veebiraamat.like.ee/veebiraamat/) vahen-
dusel; mittetagastatavate heliraamatute saatmine posti 
teel (CD-l); heliajalehtede ja -ajakirjade saatmine posti teel 
(CD-l); e-ajalehtede ja -ajakirjade saatmine e-posti teel; ig-
akuise uute raamatute nimestiku Raamatututvustaja saat-
mine posti teel   (helisalvestis CD-l); e-Raamatututvustaja 
saatmine e-posti teel; ajalehtede ja päevauudiste lugemine 
elektroonilise tekstilugemissüsteemi ELTE vahendusel. Kõik 
Eesti Pimedate Raamatukofu teenused on lugejatele tasuta. 

MTÜ Eesti Pimemassööride Ühing
Tondi 8a, 11313 Tallinn
+372 55 713 10
www.pimemassoorid.ee
e-post: jannejerva@hot.ee

Eesti Pimemassööride Ühing (edaspidi EPMÜ) on 1999. aas-
tal loodud mittetulunduslik organisatsioon, mis koondab 
nägemispuudega massööre üle Eesti.  EPMÜ on nägemis-
puudega inimeste endi algatusel ja korraldusel loodud 
ühing, kuhu hetkel kuulub üle 80 nägemispuudega 
massööri. Ühingu tegevus on heategevuslik, toetamaks 
sotsiaalhoolekannet avalikes huvides, nägemispuudega 
inimeste rehabilitatsiooni ja tööhõivet. EPMÜ korraldab 
massaaži alg- ja täiendkoolitusi, psühhosotsiaalseid  ja teisi 
erialal toimetulekut tagavaid kursusi ning jagab oma liikme-
tele massaaži eriala puudutavat informatsiooni. Koolitustele 
lisaks valmistame nägemispuudega inimestele kohanda-
tud õppematerjale. Tegeleme ka kutsenõustamise ja oma 
liikmetele töökohtade otsimise ja kohandamisega. Tutvus-
tame puudega inimesi puudutavat seadusandlust ja FIE’na 
toimimise aluseid.
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MTÜ Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts
Toompuieste 10, 10137 Tallinn 
+372 6 616 574; +372 54 518 510
www.kelluke.ee
e-post: kai.ilp@email.ee, inna.kelluke@gmail.com

Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltsi preoriteetsetest 
tegevusaladest on tervisliku eluviisi propageerimine, sh 
foolhappe vajalikus. Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete 
Selts pakub nõustamis-, koolitus- ja rehabilitatsiooniteenust 
diagnoosi põhiselt. Invamessil 2012 tutvustame esmakord-
selt “Balsnack” foolhappega rikastatud (vitamiin B9) uud-
seid tooteid ja raamatuid, mille koostamisel osalesid Seltsi 
liikmed.

MTÜ Eesti Tsöliaakia Selts
Salu 11, 79514 Rapla 
+372 55 18 448
www.tsoliaakia.ee
e-post: info@tsoliaakia.ee

Eesti Tsöliaakia Selts ühendab tsöliaakiahaigeid, nende 
pereliikmeid, meditsiinitöötajaid ja kõiki teisi, kes soovivad 
tsöliaakiahaigetele toeks olla. Eesti Tsöliaakia Seltsi peam-
isteks tegevussuundadeks on: tsöliaakiahaigete toetamine, 
tsöliaakia alase info levitamine ja tsöliaakiahaigete huvide 
kaitsmine. Patsiendiinfo “Mis haigus on tsöliaakia?” levita-
mine, „Tsöliaakiahaige Meelespea“ levitamine, lasteraamatu 
“ Miina vanaema juures. Kui ei talu gluteeni. “ levitamine, 
koolituste korraldamine ja tsöliaakiaalase info levitamine.

Empatrax OÜ
Tartu mnt 32, Tallinn 10115
+372 55 605 125, +372 6 000 666
www.invaabi.ee
e-post: info@invaabi.ee

Empatrax OÜ peamiseks tegevuseks on ortooside, inva-, 
hooldus-ja põetusvahendite maaletoomine ning edasimüük 
nii lõpptarbijale kui raviasutustele (haiglad, hooldus-, põe-
tus- ja taastusraviasutused). Ettevõte rajati soovist leev-
endada abivajajate pikki ootejärjekordi, pakkumaks ra-
hastamis- alternatiivi riiklikule sotsiaalabirahafondile. OÜ 
Empatrax pikaajaliseks eesmärgiks on jõuda iga abivajajani 
Eestis ja pakkuda talle inimväärikat elu kaasaegsete abiva-
henditega. Empatrax OÜ pakub ortoose, tugisidemeid, kor-
sette, songabandaaži, ortopeedilisi tallatugesid, ortopeedil-
isi jalanõusid lastele, ravisukatooteid, taastusravivahendeid, 
põetus-, hooldus- ja invaabivahendeid. www.invaabi.ee 
vahendusel oleme Teie teenistuses 24h ööpäevas. Eesti es-
imeses ortoose, inva-, hooldus- ja põetusvahendeid müüvas 
e-kaupluses on lisaks abivahenditele võimalik tellida tasuta 
kodunõustamist ning füsio- ja tegevusterapeudi teenust 
(tasuline). Meie personali moodustavad tegevusterapeudid, 
füsioterapeudid ja med.õed.

Eesti Töötukassa
Lasnamäe 2, 11412 Tallinn
15501
www.tootukassa.ee
e-post: info@tootukassa.ee

Eesti Töötukassa korraldab töötuskindlustust eesmärgiga 
tagada töötuse korral tööotsingute ajaks kaotatud sissetule-
ku osaline kompenseerimine, töötajale töölepingu ülesü-
tlemise hüvitamine koondamise korral ja töötajate nõuete 
kaitse tööandja maksejõuetuse korral. Eesti Töötukassa viib 
ellu tööpoliitikat eesmärgiga tagada tööealise elanikkonna 
võimalikult kõrge tööhõive ja pikaajalise töötuse ja töötu-
rult tõrjutuse ennetamine. Töövahendus, tööotsingunõus-
tamine, karjäärinõustamine, karjääriinfo, tööturuteenused- 
teenused puude või pikaajalise tervisehäirega inimestele, 
töötuskindlustus.

E-Ratastoolid OÜ
Betooni 28c, 11415 Tallinn
+372 53 601 300
www.e-ratastoolid.eu
e-post: info@e-ratastoolid.eu

Ratastoolide ja invaabivahendite remont, hooldus, valm-
istamine. Autodele käsijuhtimise paigaldamine, ümbere-
hitused, metallitööd. Ratastoolide, elektriliste rollerite ja 
muude sõidukite müük ja maaletoomine. Liftid, tõstukid, 
kaldteed-müük, hooldus, remont. Eriprojektid, abivahen-
dite ümberehitus ja kohandamine.Tehnilise abi teenus 24h 
üle Eesti. Meie põhitegevuseks on elektriliste- ja manuaal-
ratastoolide remont, hooldus ja ümberehitus. Suudame 
pakkuda teenust ratastooli kiirhooldusest kuni spetsiaal- 
ratastooli valmistamiseni. Pakume erinevaid abivahendeid 
otse tootjatelt, samuti erinevaid varuosi, rehve jne soodsate 
hindadega. Suudame pakkuda ööpäevaringset tehnilise abi 
teenust ratastoolidele ja rolleritele üle Eesti. Kõik erinevad 
metallitööd, ruumide ja sõidukite kohandamine, samuti pai-
galdame autodele käsijuhtimise seadmeid.

Gadox AS
Türi 10C, 11313 Tallinn 
+372 6 501 322
www.gadox.ee
e-post: info@gadox.ee

Ortopeediliste ja invaabivahendite konsultatsioon, valmis-
tamine ja müük. Ortopeedilised tallatoed, jalatsid, ortoosid, 
korsetid, invaabivahendid, ratastoolid, välised rinnapro-
teesid, jalalaba digitaaluuring, rollaatorid, puuetega lastele 
tõukevankrid ja jalgrattad, amputeerimisjärgsete proteesi-
de valmistamine (käe-ja jalaproteesid), individuaaltallatoed, 
individuaalsed jalatsid.
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SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus
Sadama 16, 90502 Haapsalu
+372 47 25 400
www.hnrk.ee
e-post: info@hnrk.ee

Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskus (HNRK) 
on taastusravihaigla, mis osutab taastusravi ja reha-
bilitatsiooniteenust neuroloogiliste ja ortopeediliste 
probleemidega lastele ja täiskasvanutele. HNRK osutab 
nimetatud teenuseid nii statsionaarselt kui ambulatoorselt. 
Olulisimateks sihtrühmadeks on selja- ja peaajukahjustuse-
ga inimesed. HNRK tegevuse peamiseks eesmärgiks on saa-
vutada inimese maksimaalne võimalik toimetulek igapäe-
vategevustes ning toetada tema integreerumist ühiskonda. 
HNRK teenuseosutamisel on kesksel kohal järgmised tege-
vused: eriarstiabi inimese stabiilse meditsiinilise seisundi 
tagamiseks ning kontrolliks, füsioteraapia liigutustege-
vusega seotud probleemide lahendamiseks ja abivahendite 
leidmiseks, tegevusteraapia peenmotoorika ja igapäevaelu-
toimingute arendamiseks, taastamiseks ja säilitamiseks, lo-
gopeediline tegevus kõne- ja neelamishäirete puhul, psüh-
holoogilise abi võimalus meeleolumuutuste, depressiooni, 
kognitiivsete probleemide esinemisel ning sotsiaaltöötaja 
abi võimalus erineva asjaajamise toetamisel, ööpäevaringne 
õendushooldusteenus.

OÜ Invaru
Peterburi tee 14A, 11411 Tallinn
+372 6 025 400
www.invaru.ee
e-post: info@invaru.ee

Invatehniliste abivahendite müük ja laenutus,  abivahen-
dite hooldus ja remont,  liikumise abivahendid, teisaldamise 
abivahendid,  hooldusvoodid, põetusabivahendid, vanni ja 
tualeti abivahendid, abivahendid lastele, taastusravivahen-
did, olmeabivahendid, mähkmed täiskasvanutele ja lastele, 
imavad linad, nahahooldustooted.

MTÜ Jumalalaegas
Tallinna mnt 8, 75203 Raasiku 
+372 53 838 129
www.silmalaegas.ee
e-post: laegas@laegas.ee

MTÜ Jumalalaegas pakub erinevaid sotsiaalteenuseid ning 
tegeleb abivahendite müügiga. Meie all tegutsev abiva-
hendikeskus Silmalaegas pakub üle Eesti laias valikus nii 
nägemis- kui kuulmisabivahendeid riigi dotatsiooniga 
lastest eakateni, nii pimedatele, vaegnägijatele, vaegkuul-
jatele kui kurtidele. MTÜ Jumalalaegas peamised teenused: 
nägemis- ja kuulmisabivahendid, sotsiaalnõustamine tele-
foni teel E-R kella 9-12, taaskasutuskeskus ja vältimatu riide-
abi aadressil Tondi 8a, Tallinn, lastelaagrid vaegnägijatele ja 
pimedatele, jpm. Lisainfo www.laegas.ee 

AS Hoolekandeteenused
Merimetsa tee 1, 10614 Tallinn
+372 677 125
www.hoolekanne.ee
e-post: info@hoolekanne.ee

AS Hoolekandeteenused on 100% riigile kuuluv äriühing, 
mille põhitegevusalaks on psüühilise erivajadusega täiskas-
vanud isikutele hoolekandeteenuste pakkumine. Lisaks 
sellele pakub meie ettevõte teenuseid lastele, kellel on kas 
vaimne alaareng alates mõõdukast astmest koos kaasnevate 
kergemate käitumishäiretega, liitpuue või pervasiivsed aren-
guhäired koos vaimse alaarenguga ning eakatele. Ettevõtte 
kontserni kuulub sihtasutus Hea Hoog, mille peamisteks 
põhikirjalisteks tegevusteks on erivajadustega inimeste 
tööalane rehabiliteerimine, abistamine töö leidmisel, töö 
andmine, töö- ja ametialase koolituse ja väljaõppe korral-
damine, koostöö korraldamine teiste samalaadsete organi-
satsioonidega Eestis ja välismaal fondi eesmärke järgivate 
programmide algatamisel ja teostamisel. Ettevõttes on het-
kel 20 erihoolekande- ja 1 eakatekodu. Käesoleval ajal osu-
tame üle Eesti teenust 2300 inimesele. Ettevõtte portfellis 
on järgmised teenused psüühilise erivajadusega täiskasva-
nutele: igapäevaelu toetamine, töötamise toetamine, toe-
tatud elamine, kogukonnas elamine, ööpäevaringne hool-
damine, sh liitpuudega isikutele ning kohtumääruse alusel   
teenusele suunatud isikutele, ööpäevane ning tunnipõhine 
intervallteenus ja rehabilitatsiooniteenus.
Lastele osutame asenduskoduteenust, lapsehoiuteenust ja 
rehabilitatsiooniteenust. Eakatele pakume üldhooldustee-
nust, ööpäevast ning tunnipõhist intervallteenust.

Hilariuse kool
Akadeemia tee 30, 12613 Tallinn
+372 56 262 085
www.tugiuhing.ee
e-post: ingaju@hot.ee

MTÜ Tallinna Erivajadustega Laste ja Noorte Tugiühingu 
poolt hallatav erakool  on toimetuleku õppekavale suuna-
tud lastele. Lapsehoiuteenus puuetega lastele. 

MTÜ Inkotuba
Hariduse 6, Tallinn 10119
+372 6 711 504
www.kuivaks.ee
e-post: inkotuba@inkotuba.ee

Põetushooldusvahendite müük ja tasuta nõustamine, pi-
damatuse alane teavitamine, tasuta nõustamine, pidama-
tustoodete müük. Meditsiinilised abivahendid (põetushool-
dus-, haava- ja nahahooldus-, hügieeni- ja invavahendid), 
uriini imavad abivahendid (sidemed, mähkmed, aluslinad), 
tualeti kasutamise abivahendid, lamatiste vältimise abiva-
hendid, pidamatuse ja põetushoolduse alane tasuta nõus-
tamine, “Omastehooldaja käsiraamat” ja Tallinna omaste-
hooldajate tugirühm.
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MTÜ Kakora
Tuulemaa 9-21, 10312 Tallinn
+372 51 960 584
kakora.sarasyl.com
e-post: sarap@smail.ee

MTÜ Kakora tegeleb kättesaadavate ja ligipääsetavate kul-
tuuriürituste, kursuste ja sündmuste korraldamise ja propa-
geerimisega. MTÜ Kakora korraldab puudega inimestele eri 
kursuseid (nagu kunsti, keraamika, kirjanduse, fotograafi a), 
esitleb ja valmistab kombatavaid raamatuid, nõustab muu-
seume, korraldajaid ja teisi huvilisi, kes soovivad muuta 
meie ümbrust ja sündmusi ligipääsetavamaks/ kättesaada-
vamaks puudega inimestele. Samuti korraldame koolitusi 
koostöös kultuuriasutustega kirjeldustõlke ja -tõlkide alal. 
Esitluste käigus müüme nägemispuudega inimeste valmis-
tatud käsitööd toetamaks meie tegevust.

Keila Taastusravikeskus AS
Pargi 30, 76607 Keila
+372 6 390 400; +372 6 390 420
www.taastusravi.ee
e-post: keila@taastusravi.ee

Keila Taastusravikeskuse põhitegevusalaks on statsionaarne 
ja ambulatoorne taastusravi. Lisaks ambulatoorsele ja stat-
sionaarsele taastusravile pakub Keila Taastusravikeskus ka 
puuetega inimestele mõeldud rehabilitatsiooniteenust. 
Ootame Teid oma keskusesse rehabilitatsiooniteenusele 
kui olete vanuses 16a ja vanem, omate keskmist, rasket või 
sügavat puude raskusaste, teil on eelkõige liikumispuue 
(peaaju-või südameinfarkti või trauma tõttu, kroonilise 
neuroloogilise haiguse tagajärjel). Keila Taastusravikeskus 
ei teeninda lapsi ja psüühikahäiretega isikuid. Keila Taas-
tusravikeskus pakub oma klientidele jätkuvat toetust ja abi 
igapäevaelu tegevuste ja toimingutega toimetuleku paran-
damisel ja säilitamisel läbi füsioteraapia, tegevusteraapia, 
logopeedi teenuse, psühholoogi ja sotsiaaltöötaja nõusta-
mise.

Meditech Estonia
Tallinn
+372 6 618 181
www.medi.ee
e-post: info@medi.ee

Üle-Eestilise Medi häirenuputeenuse osutamine. Teenus on 
peamiselt mõeldud eakatele ja puuetega inimestele. Tervi-
serikke või õnnetusjuhtumi korral on Medi häirenuputee-
nusega abi vaid ühe nupuvajutuse kaugusel. Medi häirenu-
puteenus tagab turvatunde ja iseseisvama elu hoolealusele 
ning hingerahu tema lähedastele. Pakume sotsiaalvalves-
eadmed, mille hulka kuuluvad näiteks: hoolekandetelefon, 
häirenupp, suitsuandur, kukkumisandur, jne. Lisaks pakume 
ka terviklikke lahendusi sotsiaalmajadele, hooldekodudele 
jne.

OÜ Manual
Ankru 1- 46, 11713 Tallinn
+372 6 543 556; +372 51 03 235
www.manual.ee
e-post: info@manual.ee

Manual OÜ tegutseb Eestis kaheksandat aastat ja teenindab 
kõiki maakondi.
Firma omanikud ja töötajad on puudega inimesed, kes on 
ise ratastoolikasutajad. See on teenuste pakkumisel suureks 
eeliseks, sest oskame abivahendeid soovitada eelkõige 
lähtudes endi kogemustest. Kuna teeme koostööd Soome 
suurima abivahendifi rma Respecta OY-ga, suudame abiva-
hendeid kliendile kätte toimetada kiiresti. Meie töötajad 
on väljaõppe saanud Rspecta OY-s. Samuti saame keeru-
kamate abivahendite valikul ja kohandamisel kasutada 
nende spetsialistide abi. Käesolevast aastast alates hak-
kame maale tooma aktiivratastoole, milliseid siiani on Ees-
tis vähe kasutatud. Oma ettevõtte eriliseks spetsialiteediks 
peame autode käsijuhtimis- ja muude kohandusseadmete 
ja toodete pakkumist ning paigaldamist, koostööpartneriks 
Rootsi ettevõte Autoadapt AB. Manual OÜ kaudu saab teha 
ratastoolide, elektriliste ratastoolide ja teiste liikumisabiva-
hendite  remonti ja hooldust. 
Manual OÜ tarnib praktiliselt kõiki abivahendeid, mis on 
vajalikud puudega inimese liikumise ja liigutuste puuduli-
kuse kompenseerimiseks. Pakume järgmisi abivahendeid: 
ratastoolid, manuaalsed (tavalised, aktiiv), elektrilised, sku-
utrid, autodele käsijuhtimisseadmed, istmete pööramis-
seadmed, liftid, lühikestele inimestele abiseadmeid pe-
daalide pikendamiseks ja palju muud, söömise- ja hügieeni 
abivahendeid, ortoosid, kaldteed ja trepitõstukid, elek-
troonilised suhtlemisabivahendid, ratastoolide istmepadjad 
ja voodimadratsid, konsultatsioonid abivahendite valikuks 
24/7, konsultatsioonid hoonete ja siseruumide ligipääseta-
vuse parandamiseks ja kohandamiseks.

MTÜ Merimetsa Tugikeskus 
Merimetsa tee 1, 10614 Tallinn 
+372 6 567 530
www.merimetsa.ee
e-post: info@merimetsa.ee

Merimetsa Tugikeskus pakub psüühiliste erivajadustega 
inimestele riiklikke hoolekandeteenuseid. Erinevates töötu-
bades teevad kliendid õmblus-, pakendamis-, kleepimis- ja 
koristustöid. Töötavad loovusringid: tarbekunsti-, maali ja 
keraamikatoas sisustame vaba aega, korraldame spordiüri-
tusi, töötab õppeköök ja arvutituba. Muusikalises ja tant-
sulises tegevuses töötavad teatriring, aeroobika ja muusika-
lise liikumise rühmad, laulutunnid ja karaoke. Meie kliendid 
hooldavad lilli, vaatavad fi lme, toimuvad diskod ja üks kord 
kuus koosviibimine “Sõprade ring”. Samas otsime meie 
klientidele töökohti avalikul tööturul ja tööd kaitstud töötu-
bades. Osutame järgmiseid teenused: riiklikud erihoolekand
eteenused:igapäevaeluga toimetuleku teenus ja töötamise 
toetamise teenus ning Tallinna linna teenusena dementsuse 
sündroomiga eakate päevahoiuteenus.
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NIRK MTÜ
Mai tn.4, 11 621 Tallinn 
+372 53 495 644
www.nirk.eu
e-post: nirk@nirk.eu

Individuaal- ja väikerühma õpe hariduslike erivajadustega 
eesti- ja venekeelsetele põhikooli õpilastele individuaalsete 
õppekavade alusel; hariduslike erivajadustega koolieelikute 
ettevalmistamine kooliks ja toimetulekuõpe. Päevakeskus 
ja lapsehoid eesti- ja venekeelsetele hariduslike erivaja-
dustega lastele ja õpilastele. Teraapilised ülevabariigilised 
kevad-, suve-, sügis- ja talvekoolid raske ja sügava puudega 
eesti- ja venekeelsetele lastele ning noorukitele vanuses 
6-17 eluaastat. Lastevanemate ja sotsiaalkaitseorganisat-
sioonide spetsialistide nõustamine. Teenused: 1.-9.klassi 
õpilaste õpetamine (riiklik, riiklik lihtsustatud ja toimetuleku 
õppekava alusel) individuaalselt, väikeklassis; päevakeskus 
1,-9. klassi õpilastele(koduste tööde lahendamise toetamine 
eripedagoogide poolt); lapsehoid koolieelikutele (toime-
tulekukool); koolivaheaegadel teraapilised koolid (näda-
lased vahetused Tallinnas ja Eesti eri paigus); nõustamis-
teenus (toimetuleku õpetamine haridusliku erivajadusega 
lapsele).

MTÜ Põhja-Eesti Pimedate Ühing
Tondi 8A, 11313 Tallinn, 
+372 6 748 945
www.ppy.ee
e-post: ppy@ppy.ee

Nägemispuudega inimestele: sotsiaalnõustamine, psüh-
holoogiline nõustamine ja grupitöö, tugiisikute nõusta-
mine, isikliku abistaja teenus, vabatahtlike lugejate teenus 
(lugemisteenus), kohandatud internetiklassi kasutamine, 
kohanemiskursused hiljuti nägemise kaotanuile, heli- ja 
punktkirja raamatute laenutus, inglise keele vestluskur-
sus, käsitöö ja vaibakudumine, pimedate lauatennis- show 
down, male ja kabe treeningud, idamaine lähivõitlus- wing- 
tsun, ujumistreeningud, solistide ring, puhkpilliorkester, 
naisansambel. Põhja-Eesti Pimedate Ühingusse kuulub 
543 nägemispuudega inimest, kelle igapäevatoimetulek ja 
ühiskondlik heaolu sõltuvad suuremal või vähemal määral 
ühingu tegevusest ja pakutavatest teenustest. Osutame 
Tallinna nägemispuudega inimestele isikliku abistaja ja 
lugemisteenust, kohanemiskursusi, saatjaga liikumise, valge 
kepi kasutamise, ning punktkirjaõpetust. Samuti toimuvad 
psühholoogi, rehabilitoloogi ja sotsiaaltöötaja konsultat-
sioonid. Tallinna linna toetusel alustas 2003. aastal Ühingu 
ruumides tööd internetipunkt, kus lisaks internetiühen-
dusega arvutite kasutamise võimalusele saavad pimedad ja 
nõrgaltnägijad osaleda meie poolt korraldatavatel masina-
kirja- ja arvuti alg- ja täiendkoolitustel. Organiseerime oma 
liikmetele ka sportlikku tegevust. Aktiivselt tegutseb puhk-
pilliorkester, naisansambel ja käsitööring.

OÜ MMG Taastusravi 
Rävala 4/ A.Laikmaa 14, 10143 Tallinn 
+372 53 285 190
www.mmgt.ee
e-post: info@mmgt.ee

MMG Taastusravi OÜ on 2010. asustatud ettevõte, mis 
ühendab kahte kaasaegset rehabilitatsiooni- ja toetava 
taastusravi keskust- Taastusravikeskus Sõprus ja AS Villa 
Benita. Mõlemad keskused omavad  ISO 9001: 2008 sertifi -
kaati. Keskustes pakutakse riiklikku rehabilitatsiooniteenust 
ja toetavat taastusravi. Taastusravikeskus Sõprus pakub ee-
lkõige traditsioonilist kuurortraviteenust.  AS Villa Benita 
on ideaalne keskkond puuetega inimestele puhkamiseks 
ja taastumiseks. Lisaks pakub ettevõte toetatud elamise ja 
hooldusraviteenust.  

Päevakeskus Käo
Käo tn. 53, 11317 Tallinn
+372 6 773 495
www.kaokeskus.ee
e-post: kaokeskus@kaokeskus.ee

Päevakeskus Käo tegeleb raske ja sügava puudega ning 
liitpuudega lastele ja täiskasvanutele sotsiaalteenuste 
osutamisega. Peamisteks ülesanneteks on erivajadustega 
laste ja täiskasvanute hoolekande- ja päevahoiuteenuste 
korraldamine ja teostamine; erihoolekandeteenuste kor-
raldamine ja teostamine; rehabilitatsiooniteenuste korral-
damine ja teostamine; hariduslike erivajadustega õppijatele 
koolikohustuse täitmiseks kohandatud tingimuste loomine; 
erivajadustega lapsele ja täiskasvanule abivahendite kohan-
damine ja soovitamine; tehniliste abivahendite (tehnilised 
kommunikatsioonivahendid) tellimine, vahendamine, kasu-
tamise juhendamine, nõustamine ja konsulteerimine; eriva-
jadustega laste ja täiskasvanute perede koolitus ja nõusta-
mine; erivajadustega lastega ning täiskasvanutega töötava 
personali ning spetsialistide koolitus ja nõustamine; erivaja-
dustega lapse ja täiskasvanu lähivõrgustiku (kodu, lasteasu-
tus, päevakeskus jne) nõustamine. Päevakeskus Käo pakub 
kommunikatsioonivahendeid, kuna suuremale osale raske 
ja sügava puudega ning liitpuudega lastele ja noortele ei 
ole artikuleeritud kõne jõukohane. Päevakeskus Käo pakub 
kõnekommunikatsioonivahendeid, lüliteid ja arvutihiiri, ar-
vutiklaviatuure, pildipankasid,  arvutimänge, lisatarvikuid, 
näidismaterjale (tegevustahvlid, AAC mapid). Vaata lisa: 
www.inimeseltinimesele.ee
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MTÜ Pimedate Töökeskus Hariner
Laki 7, 10621 Tallinn
+372 6 563 324
www.hariner.ee
e-post: info@hariner.ee

Pakume jõukohast tööd puuetega inimestele. 
Pimedate ja vaegnägijate poolt valmistatud harjad ja har-
jatooted.

Tallinna Hoolekande Keskus 
Suur- Sõjamäe 6a, 11415 Tallinn 
+372 6 444 047, +372 6 660 041 
www.thk.ee 
   
e-post: imbi.eesmets@thk.ee, dea.myrk@thk.ee 
Sotsiaal- ja hoolekandealased teenused. Tasuta vältimatu 
sotsiaalabi teenused (öömajateenus, toidu- ja riideabi tee-
nus). Tasuta rehabilitatsiooniteenused riskigruppidele (sot-
siaalnõustamine, päevakeskuse teenused, majutusteenus). 
Tasuta ööpäevaringne häirenuputeenus/sotsiaalvalvetee-
nus Tallinna eakatele ja puuetega isikutele. Tasuline psühho-
sotsiaalne nõustamine (paari- ja peresuhted, isiksuse areng, 
sõltuvusprobleemid jms).

MTÜ Tallinna Invaspordiühing
Endla 59, 10615 Tallinn
+372 6 567 804
tallinnainvaspordiyhing.blogspot.com
e-post: ritasport@hot.ee

Liikumispuuetega inimeste spordihuvliste ühendamine.
Liikumispuuetega inimeste spordihuvliste ühendamine, in-
vaspordi arendamine Tallinnas.

MTÜ Tallinna Kohanemiskeskus DANKO
Endla 59, 10615 Tallinn
+372  53 472 167
e-post: danko98@hot.ee

Vähihaigete ja nende pereliikmete ühendamine ja toeta-
mine, psühholoogiline abistamine. Siidist ja nahast käsitöö-
toodete valmistamine ja müük.

MTÜ Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Endla 59, 10615 Tallinn
+372 6 554 161
www.tallinnakoda.ee
e-post: koda@tallinnakoda.ee 

Puuetega inimeste huvide esindamine ja kaitsmine Tallinna 
tasandil. Esmatasandi nõustamine, 
info jagamine. Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuse 
haldamine. Puuetega inimestele 
suunatud erinevad projektid ja teenused. Invatakso teenuse 
koordineerimine.

Tervise Abi OÜ
Ädala 8, Tallinn 10614
+372 6 737 811
www.terviseabi.ee
e-post: info@terviseabi.ee

Tervise Abi OÜ tegeleb inva- ja taastusravivahendite ning 
meditsiiniseadmete müügi ja laenutusega, aastast 2012 
on lisandunud rehabilitatsiooniteenuse osutamine. Teenin-
dame abivahendeid vajavaid kliente üle Eesti Haigekassa ja 
Sotsiaalministeeriumi soodustuste alusel. Meie abivahen-
dite müügipunktid asuvad Tallinnas, Tartus, Kohtla-Järvel 
ja Pärnus. Meie rehabilitatsiooni meeskond on mobiilne ja 
osutab vajadusel erinevate rehabilitatsioonispetsialistide 
teenuseid kliendi tegevuskohas (lasteaias, koolis, töökohas, 
kodus). Täpsem info kodulehel: www.terviseabi.ee
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Paljud omastehooldajad Eestis on läbi elu vaevelnud vaesuses, tehes orjatööd. Nende oma erialane ja 
majanduslik võimekus jääb rakendamata, elu elamata ja ka maksud maksmata. Abi puudumine on in-
imlikult talumatu, aga lisaks ka majanduslikult ebamõistlik ja Eestile kahjulik, kirjutab ajakirjanik Tiina 
Kangro.  
Paar nädalat tagasi ajalehtede liidu pressipeol, kus mulle anti üle aasta parima arvamusloo auhind siin-
samas Postimehes ilmunud artikli eest «Juhtmega seina küljes», ütles üks staažikas ajakirjandusjuht: «Sa 
kirjutad küll võib-olla hästi, aga tegelikult mulle see puuetega inimeste poputamine üldse ei meeldi. 
Justkui tavalistel inimestel polekski enam mingit  õigust siin maailmas elada.»
Ma avasin suu, et hakata midagi ütlema, aga panin selle siis uuesti kinni.
Minu lugude sõnum ei ole järelikult kohale jõudnud. Nad arvavad, et räägin puuetega inimeste popu-
tamisest. Kuid ma räägin ju Eesti riigi majandusest. Räägin tööjõu raiskamisest, inimeste potentsiaali 
hävitamisest – inimvaraga hooletult ümberkäimisest.
Sain aru, et ka (žürii poolt) minu töö juurde lisatud fraas – «artikkel, mis rääkis erivajadustega laste prob-
leemidest» – oli ekslik seetõttu, et riikliku orjapidamise loo majanduslik mõte oli jäänud hoomamata.
Peaksin nüüd tõsiselt peeglisse vaatama ja auhinna tagasi viima. Ent olgu, ma proovin korra veel. Aus-
tatud lugejad, teie ees on «Vabariigi orjad», volume 3.
See oli täpselt kolm nädalat pärast artikli «Juhtmega seina küljes» ilmumist, kui toimetusse saabus kolm 
naisterahvast. Nad olid kohtumise aega telefonis 5–6 korda kokku leppinud, kuid jälle edasi lükanud, 
sest kellegi laps oli haigestunud või meeleseisundis, mis ei võimaldanud kodust lahkuda. «Meie olemegi 
need vabariigi orjad, kellest te kirjutasite. Me tulime ütlema, et järgmiseks tuleb topeltenesetappude 
laine. Meil lihtsalt pole kuhugi edasi minna,» formuleeris üks neist tuleku põhjuse.
Tundsin ta edasise vestluse käigus ära. See oli Reet, kellega olin kohtunud noore ajakirjanikuna pea kol-
mkümmend aastat tagasi, kui ma puuetega inimeste teemaga alustasin. Ta oli pikk, väga kaunis ja sale. 
Tal oli kaasas umbes 10-aastane vaimupuudega tütar Monica.
Intervjueerisin teda tollase ajakirjandusmaja fuajees, kus ta avas Eesti-Soome puudega laste kunstinäi-
tuse. See oli mitu aastat enne uue Eesti sündi.
1980ndate kandis hakkasid esimesed Eesti pered oma sünnitraumade või muude raskete puuetega 
sündinud lapsi koju võtma. Varem saadeti praakbeebid otse institutsioonidesse, metsade rüppe peide-
tud hooldeasutustesse.
Tegelikult oli see meeleheitlik sööst tundmatusse. Need vanemad isegi ei aimanud, millised katsumused 
nende ees seisid. Kuid nagu ajaloos ikka asusid nad noorte ja hakkajatena võitlusse õigluse eest. Koos 
poliitiliste apsude eest «Prillitoosi» saatejuhiks taandatud Hagi Šeini ja Eesti puuetega inimeste grand 
old man’i Mihkel Aitsamiga muutusid nad peatselt löögijõuks, mis hakkas voolima kogu Eesti ühiskon-
da, eelkõige suhtumist inimesse.
          

TIINA KANGRO: 
LAHKUDES VÕTAN 
SU KAASA
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Reet oli üks agaramaid. Tema veetud kodanikualgatusest, puudega laste päevahoiuprojektist on 
sündinud Käo päevakeskus, mis nüüd kuulub Tallinna linnale ja kust sai hiljuti alguse eestkostjate 
tšekimajanduse-vastane ülestõus, mis ilmselt jõuabki välja perekonnaseaduse muutmiseni.

Nüüd oli ta siin. Ma vaatasin teda – kunagisest kaunist daamist on järel inimvare. Ta käed värisevad. Kui 
Monica ilmale tuli, õppis ta Leningradi Kunstide Akadeemias maalikunsti. Haige lapse kõrvalt polnud see 
enam mõeldav ja Reet lõpetas akadeemia kaugõppe teel kunstiajaloolasena. Erialal pole ta töötanud 
päevagi. Kogu järgnev elu, pea 37 aastat, on olnud üksainus päästeoperatsioon pealkirjaga «Monica».  
Kuna tollases Eestis polnud keegi nii raskeid lapsi näinud – hooldeasutustes nad ju enamasti hääbusid 
kiirelt –, tuli kõige eest võidelda või siis teha ise. Kõigepealt tuli Monicat ravida, et ta elus püsiks, siis tree-
nida, et ta liiguks – seitsmeselt tõusiski tüdruk jalgele. Järgnes õpetamine, sest kõnetut ja vaevu liikuvat 
inimesehakatist kooli ei võetud.

Edasi tuli sotsialiseerimisprogramm. Kirjandusest oli Reet lugenud, et autistlikud lapsed tuleb liht-
salt õpetada maailmaga suhtlema, see võib võtta aastakümneid. Kahekümnese Monica üle imestasid 
tohtrid: huvitav – autist, aga ebatüüpiline, vaata kui hästi suhtleb! Loomulikult ta ei loe ega kirjuta, tal on 
vaimupuue, puudub kriitikameel, teda ei saa minutikski järelevalveta jätta. Isegi kodus. Sotsiaalhoole-
kande seaduse mõistes on ta sügava puudega isik, kes vajab kõrvalabi ja hooldust ööpäev ringi.
Kuni viimase ajani pidas Reet vastu. Möödunud aastast on ta pensionil. Pension on väike, ta on võrdsus-
tatud nendega, kes pole elus iial tööd teinud ega riigile makse maksnud. Nüüd kulub enamik sellestki 
rohtudele. «Peaaegu üleöö tuli diabeet, haavandtõbi, liigesepõletik.
Unehäired ja depressioon niikuinii. Pidevalt talumatud valud. Liigesed on nii läbi, et suvel Monicaga lin-
nas jalutades kukkusin tänavale maha. Monica ei saanud aru, mis toimub, ei osanud mind püsti aidata. 
Lõpuks istus samasse maha. Roomasime seal kahekesi, inimmass kooldus kahte lehte, kõik vaatasid, 
keegi ei aidanud,» kirjeldab Reet.

Perekonnaseaduse kohaselt lasub vanematel kohustus oma puudega last hooldada ja elatada kuni 
surmani. Riik ja omavalitsus võivad aidata, kuid lõppvastutaja on pere. Abi jagub meie ühiskonnas 
näpuotsaga. «Kes siis veel kui mitte teie? See ongi teie kohustus,» kuulevad omastehooldajad sotsiaal-
töötajailt iga päev üle kogu Eesti.

Kunagi varem pole seda probleemi olnud. Eesti esimene põlvkond oma raskete puuetega lapsed kodus 
üles kasvatanud vanemaid on aga nüüd saanud vanaks. Tänu nende omaaegsetele ennastsalgavatele 
võitlustele on praegustel puudega lastel juba olemas lasteaiad-koolid, päevakeskused ja suvelaagrid, 
kuid ise on nad maksnud selle eest oma tervisega. On läbi kulunud, lahkumas varem, kui oleks nende 
aeg. Neid hoiab püsti vaid hirm. Hirm oma laste tuleviku ees.
Absurdne on see, et Eesti riik ei ole nende inimeste olemasolust teadlik, nende tapvat muret pole mär-
gatudki. Sadade koostatud arengukavade seas ei räägi ükski sellest, kuidas mahutada lähiaastail hoold-
ekodudesse see hüppeliselt suurenev, kodudest tulev abivajajate hulk.
Pole tehtud plaane, kuidas muuta seadust või luua mingi erisäte neile peredele, kus vanem veel elus, 
kuid pole enam võimeline hooldama puudega järeltulijat. Ega ka maksma, et laps mõne vähegi kodu 
tasemel asutuse järjekorras ette osta, sest kodust tulijate jaoks on sabad teinekord kümnete aastate pik-
kused.
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Uurisin sotsiaalministeeriumist järgmise 10–20 aasta erihoolekande teenuste perspektiivplaane, kuid 
mingit rahastamishüpet sealt ei leidnud. Kui kompasin eriolukorraks valmisolekut hooldekodudest, jäid 
sealsed juhid mind nõnda pika pilguga vaatama, et see vaatamine kestab ilmselt veel tänaseni.
Reedal on veel kaks nooremat last. Kui ta kokku kukub, on neil seaduslik kohustus teda hooldada. «Aga 
minul on Monica. Monica eest nad hoolitsema ei peaks, aga kuni mina pole surnud, jääb ta ikkagi koos 
minuga nende õlule. Siin on minu jaoks eetiline piir. Mu lapsed on pidanud niigi liiga paljust loobuma. 
Sest mina ei andnud Monicat ära.
Ma ei tohi teda nüüd neile koormaks jätta. Isegi mõte sellest, et nad kannatavad süümepiinu, kui ta 
kunagi pärast mind riiklikule hooldusele kukub, on mulle vastuvõetamatu,» jätkab ta. «Sel hetkel, mil 
ma enam tõesti ei suuda oma lapse eest hoolitseda... siis ma lihtsalt teen enesetapu. Ja võtan Monica 
kaasa.»
Seda kõike rääkis Reet möödunud pühapäeval «Puutepunkti» saates. Me kaalusime toimetusega üsna 
kaua ja põhjalikult, kas laseme selle intervjuu eetrisse. Rääkisime kümnete puudega laste vanematega 
ja paljud neist, ka nooremate väga raskete puuetega laste emad tunnistasid, et need mõtted on neile 
tuttavad. Rääkisime psühhiaatritega, kes eriti ei haakunud, sest tunnistasid, et nende võimuses pole 
muuta riiklikku hoolekannet – nad tegelevad loomulikult üksikjuhtumitega.
Rääkisime selle mitme kuu jooksul kümneid kordi Reedaga ja leppisime kokku, et kui ta selle mõtte 
lindile räägib, siis samast hetkest laseb ta sellest lahti. Vähemalt praeguseks.
Me pidasime hinge kinni, et kuidas võtavad vaatajad saate vastu. Kas nad mõistavad, miks me seda te-
gime. Nad mõistsid.

Me ei ole iialgi saanud nii palju ja nii sügavalt hingest tulevaid tänukirju. «Nüüd on see välja öeldud. 
Sügav kummardus Reedale, et ta julges seda teha. Siit alates saab minna vaid kergemaks. Nüüd peavad 
tulema lahendused,» kirjutas kahe väga raske päriliku puudega lapse ema.
Riigiesindajad ilmselt saadet ei näinud. Ilmselt polnud aega, tuli muretseda streigi pärast. Puudega ini-
mesed ega omastehooldajad streigis ei osalenud. Nad pole töötajad. Osa neist pole isegi valijad. Nad on 
eikeegi. Kui üldse, siis vaid tüütu kulu riigile. Kuna arenenud ilmas on kombeks neid poputada, siis nüüd, 
näe, peame ka meie seda teatud piirini järele ahvima.
Oleks Reet elanud mõnes arenenud riigis, oleks ta saanud kõik need aastad tööl käia, peale Monica 
hooldamise oma oskusi ühiskonnaga jagada. Vaid keskmistki Eesti palka teenides oleks tema panus riigi 
maksukukrusse olnud praeguses vääringus kakssada tuhat eurot. Kümme tuhat Reeta oleksid kokku 
teeninud riigile kaks miljardit eurot.
Selle rahaga saaks ehitada viiskümmend uut EKA maja. Või üle saja tippklassi hooldekodu. Lisaks oleksid 
nende inimeste poolt jäänud riigilt küsimata almused hooldajatoetuste või toimetulekuabi näol.
Nüüd on enamik neist läbi elu vaevelnud vaesuses, tehes orjatööd, mille eest pole antud ei tasu ega tun-
nustust. Nad on tõmmanud sellesse halba unenäkku kaasa oma peresid ja teisi lapsi. Kui neid teisi on 
olnudki, sest enamik neist on jäänud iibemuredes vaevlevas Eestis lihtsalt sündimata.
Orjanduslikes ühiskondades oli kombeks lasta vanad ja töövõime kaotanud orjad vabaks. Ehk peaks 
seda nüüd tegema ka Eesti riik. Võtma vastutuse nende laste eest enda peale ja laskma vanemail oma 
elu lõpuni elada.

Autor on Linnalehtede grupi peatoimetaja ja «Puutepunkti» produtsent.  
Artikkel ilmus 15.03.2012 ajalehes Postimees
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TALLINNA SOTSIAALHOOLEKANDE 
ARENGUKAVA 2012-2027
Autor: UKU TORJUS, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekande osakonna juhataja

Selle aasta 16. märtsil jõustus linnavolikogus kinnitatud Tallinna sotsiaalhoolekande arengukava 
aastateks 2012-2027. Artiklis tutvustangi arengukavaga sätestatud eesmärke ja tegevusi puuetega 
inimeste hoolekande valdkonnas. 

Algus
Arengukava koostamine algas 2011. a mais, kui toimus linna hoolekandetöötajate arenguseminar. 
Järgnes arengukava sisulise koostamise protsess Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti (edaspidi TSTA) 
spetsialistide koordineerimisel ning sellele omakorda kooskõlastamine linnaosade valitsustega, TSTA 
hallatavate asutuste ja Tallinna Puuetega Inimeste Kojaga.
 
Ülesehitus 
Arengukava koosneb 4 peatükist: 
1.  hoolekandearengu ülevaade aastatest 2006−2010
2.  hoolekande tulevikukava ja arengueesmärgid aastateks 2012−2027
3.  hoolekande tegevuskava ja fi nantsplaan aastateks 2012−2016 
4.  investeeringute vajadus aastateks 2012−2016.

Peatükid on üles ehitatud sihtgruppide lõikes: lapsed ja lastega pered, puuetega inimesed, kriisi-
rühmad, eakad. Eraldi teemana on käsitletud hoolekande juhtimist ja korraldust. 

Arengueesmärgid aastateks 2012-2027

Päevakeskused
Eesmärkideks on puudespetsiifi liste päevakeskuste tegevuse algatamine kuulmispuudega inimestele 
aadressil Nõmme tee 2 ja nägemispuudega inimestele aadressil Tondi 8a. Samuti on oluline olemas-
olevate päevakeskuste ja teiste tugiteenuste laiendamine linna asutuste, st Tallinna Tugikeskuse Juks, 
Päevakeskuse Käo, Tallinna Vaimse Tervise Keskuse baasil. 

Tööhõive
Eesmärk on kaasa aidata puuetega inimeste tööhõive suurendamisele, selleks tuleb arendada olemas-
olevaid töökeskusi ning luua juurde uusi puuetega inimestele mõeldud töökeskusi. Eesmärk on laien-
dada töötamise toetamise teenuse võimalusi, aitamaks kaasa puuetega inimeste töölerakendamisele 
avatud tööturul. 

INVAPOLIITIKA
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Eluasemeteenused
Eesmärk on eluasemeteenuste võimaluste ja kättesaadavuse laiendamine psüühikahäirega ja vaimu-
puudega täiskasvanud isikutele. Selleks tuleb luua eri toetustasemega rühmakodusid, arendada toe-
tatud elamise võimalusi munitsipaalpinnal ja ööpäevase toetusega eluasemeteenuseid. Liikumis-
puudega linnaelanikele tuleb luua kohandatud keskkonnaga ja tugiteenustega kaetud iseseisva elamise 
võimalused. 

Ligipääsetavus
Ligipääsetavuse tagamiseks on oluline jätkata universaalse disaini põhimõtte elluviimist Tallinna 
füüsilises keskkonnas, sh hoonete, tänavate, ühissõidukite ja eluruumide kohandamist, lähtudes puu-
despetsiifi listest vajadustest. Oluline on jätkata ka ligipääsetavuse kaardistamist ja veebis tutvustamist.

Omastehooldus
Omastehoolduse paremaks korraldamiseks on vaja üle vaadata hooldaja määramise ja toetuse maksmise 
põhimõtted. Suurendama peab suurema hoolduskoormusega inimeste hooldajate hooldajatoetuse 
määra. Omastehooldajatele puhkuse ja toe pakkumiseks on vaja arendada intervallhooldust ja piiratud 
mahus koduabiteenust. 

Tegevuskava 2012-2016

Tegevuskava käsitleb arengukavas püstitatud eesmärkide ja ülesannete elluviimiseks vajalikke tegevus-
samme, mida on plaanis teha aastatel 2012-2016. Tegevuskava sisaldab ka vastavaid rahalisi arvestusi.
Tegevuskava näeb nimetatud perioodil ette puuetega inimeste perekonda toetavate teenuste väl-
jaarendamist, sh puhkuse võimaldamise süsteemi käivitamist, eneseabirühmade töö algatamist, kooli-
tuste ning infopäevade jms korraldamist. Olulisel kohal on ka puuetega inimestele eluruumide kohan-
damise toetuse rakendamine.
Teenuste osutamisel psüühilise erivajadustega inimestele näeb tegevuskava ette:
•  aktiivse toetusega rehabilitatsioonikodu loomine noortele (12 kohta)
•  eri toetustasemega eluasemeteenuste arendamine psüühikahäirega inimestele (sh rühmakodud ja 
ööpäevase toetusega teenus) kuni 35 kliendile
•  Lasnamäe töö- ja tegevuskeskuses teenuste kättesaadavuse ja mahu suurendamine venekeelsele 
sihtrühmale (20 kliendi võrra).

Arengukava seire ja muutmise kord

Arengukavaga sätestatud eesmärke korrigeeritakse vastavalt vajadusele.
Arengukava täitmise seiret teeb TSTA. Arengukava seire käigus koostatakse arengukava täitmise ülevaade 
ja esitatakse see kehtiva korra kohaselt Tallinna Linnavalitsusele. Vajaduse korral tehakse ettepanekud 
arengukava ajakohastamiseks ja taotletakse eelarveraha eraldamist arengukava täitmiseks. 

Suur tänu kõigile, kes arengukava ettevalmistamisse oma panuse on andnud.
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INVAKOMISJON – 
LINK PUUETEGA INIMESTE 
JA LINNAVALITSUSE VAHEL
Autor: KÜLLI URB

Invakomisjoni liige Külli Urb:  Väga tähtis oleks kaasata 
invakomisjoni töösse esindajad igast Linnavolikogu 
fraktsioonist, mis aitaks suurendada volikogu liikmete 
informeeritust ja teadlikkust puuetega inimeste prob-
leemidest.

Eri huvirühmade kaasamine otsuste tegemisel on meie rii-
gis kujunenud heaks tavaks. Kaasamise eesmärk on tõsta 
otsuste kvaliteeti ja ühiskondlikku legitiimsust, suuren-
dades valitsusvälise, era- ja avaliku sektori osalust otsuste 
ettevalmistamise ja tegemise protsessis. Tallinna Linna-
valitsuse invakomisjon on hea näide sellisest koostööst. 

Komisjoni eesmärk on nõustada linnavalitsust ja aidata 
kaasa linnavalitsuse tegevuse korraldamisele, et luua 
puuetega inimestele võrdsed võimalused. Komisjon käib 
koos kord kvartalis ja seda juhib sotsiaalvaldkonna eest 
vastutav abilinnapea, teist valimisperioodi on esimeheks 
Merike Martinson. Komisjoni kuuluvad Tallinna Linna-
volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees, linna-
valitsuse eri ametite ja puuetega inimeste organisatsioo-
nide esindajad. Eri puudeliike esindavad Tallinna ja Harju-
maa Kurtide Ühing, Põhja-Eesti Pimedate Ühing, Tallinna 
Liikumispuudega Inimeste Ühing, Eesti Vaimupuudega 
Inimeste Tugiliit, Eesti Iseseisva Elu Keskus ja Tallinna 
Puuetega Inimeste Koda.

Kui algusaastatel koguti järgneva koosoleku teemad vahetult enne koosolekut, siis viimastel aastatel 
on puuetega inimeste organisatsioonid teinud teemade suhtes ettepanekud aasta lõpul. Algava aasta 
esimesel koosolekul koostatakse teemadest aastaplaan, mis on komisjoni töö aluseks. See võimaldab 
töötada efektiivsemalt ja sisukamalt, muidugi võib koosolekule tuua arutluseks ka jooksvaid küsimusi. 
Komisjoni tehnilise töö tagab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti esindaja.

Kogunetakse kord kvartalis ja kohtumiskohtadeks on eri asutused või organisatsioonid, mis on olulised 
puuetega inimeste valdkonnas. Nii tutvutakse ka nende asutuste või organisatsioonide tööga. Näiteks 
käesoleval aastal on kavas pidada koosolekud Tallinna Tehnikaülikoolis, kus on viimastel aastatel palju 
ära tehtud erivajadustega üliõpilastele sobiva keskkonna kujundamisel, Magdaleena Taastusravikliini-
kus ja aasta viimane koosolek on planeeritud pidada Heleni kooli valmivas uues korpuses.
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Selle  aasta esimene koosolek, kus kinnitati komisjoni aastaplaan, toimus veebruaris Tallinna Puuetega 
Inimeste Tegevuskeskuses. Kuna ettepanekuid eri teemade käsitlemiseks oli palju, otsustati planeerida 
sellesse aastasse erandlikult viis koosolekut.Toon välja mõned selle aasta teemad: kuulmisrehabilitat-
siooni programmi tutvustamine, taastusravi kättesaadavus, mitmesugused ligipääsetavusega seondu-
vad teemad, sh nägemispuudega ja ka arengupuudega inimestele, hariduse ja tööga seonduv, sh pu-
uetega inimeste rakendamisest sotsiaalsetel töökohtadel, hoolekandeteenuste kvaliteedi järelevalve, 
nägemispuudega inimeste sotsiaalkeskuse arendamine, ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni 
rakendamine omavalitsuse tasandil. See loetelu ei ole kaugeltki täielik ja kindlasti toovad puuetega 
inimeste esindusorganisatsioonid komisjoni ka mitmeid jooksvaid kiiret lahendamist vajavaid küsimusi 
ja linnavalitsus omalt poolt ülevaateid valdkonna arengust ja vajadustest.

Pärast tegevuskava vastuvõtmist jõuti esimesel koosolekul arutada veel mitme valdkonna teemasid. 
Tallinna noortenõukogu liikmed Sven Kõllamets ja Jüri Lehtmets tegid ettekande sellest, kuidas toetada 
puuetega noorte aktiivsust ja kutsusid üles innovatiivsemalt mõtlema puuetega inimeste valdkonnas.

Tallinna sotsiaalhoolekande arengukava 2012–2027 tutvustas Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti 
hoolekandeosakonna juhataja Uku Torjus. Arengukavasse tegi ettepanekuid ka Tallinna Puuetega 
Inimeste Koda. Enamikku neist ettepanekutest ka arvestati, näiteks luua juurde uusi puuetega inimeste 
päevakeskusi, arvestades just asumipõhisust, et teenus oleks puudega inimestele kättesaadavam.

Abilinnapea Merike Martinson andis ülevaate puuetega inimeste hambaravi korraldusest. Tallinnas on 
narkoosiga ravi edaspidi kättesaadav Tallinna lastehaigla juures ja Lääne-Tallinna keskhaiglas, haigekas-
sa kompenseerib narkoosiga seonduvad kulud alates käesolevast aastast.  

Invakomisjon on vajalik koostööorgan. Kindlasti muutub aja jooksul töö sisukamaks ja puuetega 
inimeste ühendused saavad sõnakamaks ning meie kõigi töö konstruktiivsemaks. Tunda annab mui-
dugi puuetega inimeste organisatsioonide vähene võimekus, ühendustesse on kogunenud küll palju 
teavet eri puuete ja haiguste kohta, aga tõsisemaks analüüsiks, mis on töömahukas, pole organisat-
sioonidel tööjõuressurssi ega raha, ainult vabatahtlikkuse alusel töötamine ei saa pika aja jooksul olla 
väga tulemuslik. 

Eelmisest aastast lülitati komisjoni ka Tallinna Volikogu tervishoiu- ja sotsiaalkomisjoni esimees Kadi 
Pärnits. See on igati tervitatav, aga väga tähtis oleks kaasata komisjoni töösse esindajad igast volikogu 
fraktsioonist. Volikogu liikmed saaksid seeläbi paremini infole ligi ja oleksid teadlikumad puuetega 
inimeste probleemidest. Näiteks eelarve hääletamisel võimaldab see vajadusel palju lihtsamini saada 
volikogu toetust.

Siin võiksime võtta eeskuju Helsingi vammaisneuvostost, mis on sarnane puuetega inimeste ja krooni-
liste haigustega inimeste organisatsioone ühendav koostöökogu Helsingi linnavalitsuse juures ning 
kuhu kuuluvad esindajad kõigist Helsingi linnavolikogu fraktsioonidest. 

Tallinna invakomisjoni koosolekutel valitseb avatud ja töine meeleolu, komisjon on vajalik infovahetuse 
ja koosmõtlemise koht, mille abil paraneb puudega inimeste elu puudutavate otsuste kvaliteet ja seelä-
bi paraneb kõigi tallinlaste elu-olu. Mis on hea puudega inimestele, on hea ka kõigile teistele linlastele.
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PEREELU MUUTUSED SEOSES 
PUUDELAPSE SÜNNIGA: 
PROBLEEMID JA TOIMETULEK
Autor: ANNA BOITSOVA (BA) Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut

Viimastel aastakümnetel on erivajadustega laste sünniarv suurenenud. Seoses sellega on saanud eri-
lise tähenduse mitte ainult erinevate patoloogiatega laste sotsiaalse adapteerumise probleem, vaid ka 
selliste lastega perede sotsiaalne kohanemisvõimalus. Psühholoogid ja pedagoogid, kes töötavad ot-
seselt erivajadustega lastega, lahendavad nendega seotud probleeme, kuid see tegevus sisaldab ka 
tööd terve perega. 
Puudelaste vanemate raskused igapäeva toimingutes erinevad tavalapsi kasvatavate perede omadest 
tunduvalt, kuna puudega lapse sünd deformeerib pere normaalset talitlust. Kõik toimub suure psüühilise 
pinge tagajärjel. Paljud vanemad osutuvad kujunenud olukorras täiesti abituteks. Puudelapse perekond 
on erilise staatusega pere, kelle probleemid ja erilisused määratletakse mitte ainult pereliikmete isik-
suseomaduste ja nende omavaheliste suhete kaudu, vaid arvesse tuleb võtta sagedasi olukordi nagu 
hõivatus laste probleemidega tegelemisel, pere suletus välismaailmast, suhtlemisnappus ja sagedane 
tööpuudus emade seas. Seega teadmised selliste perede erisustest ja arusaam sellest, mida kogevad 
puudelaste vanemad, aitavad sotsiaaltöötajatel ja pedagoogidel efektiivsemalt orga-niseerida koost-
ööd peredega.
Siinne artikkel tugineb bakalaureusetöö „Pereelu muutused seoses puudelapse sünniga: probleemid ja 
toimetulek” uurimistulemustele, andes ülevaate puudelaste vanemate kogemustest ja tunnetest. 
Uuring on läbi viidud 2011. aasta oktoobris, küsitledes seitset puudelapse vanemat, kes on kasutanud  
Lasnamäe keskuses pakutavat teenust Lapsehoid puuetega lastele.

Puudelapsega perede psühhosotsiaalsed muutused
Uuringust selgus, et paljude puudelapse vanemate jaoks ei olnud vahet, kas nad said teate oma lapse 
puudest vahetult pärast sünnitamist või alles mitme aasta pärast. Ikkagi oli see neile ootamatu ja põhjus-
tas suurt stressi ning olukorraga kohanemine võttis kaua aega.
„Ma ei teadnud, mida ma peaksin tegema, kui arst mulle teatas, et mul sündis Downi sündroomiga laps. Ma 
teadsin vaid seda, et ma ei julge oma elukaaslasele enam otsa vaadata. Kaks päeva käisin ringi vaid selle 
mõttega ja arvasin, et lähen hulluks. Ma soovisin lapse surma, arvates, et see toob nii meile kui ka talle ker-
gendust.” 
„Me saime teada lapse puudest alles kuue kuu pärast. See oli šokk. See esialgne aeg, kui lapsel avastati puue, 
meenub mulle praegu kui paha unenägu. Oli tunne, et maailm on seisma jäänud ja meile on jäänud vaid 
valu ja meeleheide.”

Pereelu ülesannete ja suhete muutused
Uuringu käigus selgus, et puudelapse sünd on vähemal või suuremal määral mõjutanud nii pere sotsi-
aalset, emotsionaalset kui ka majanduslikku olukorda. Lapse esimestel eluaastatel pidid vanemad suure
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katsumuse läbi elama, sest just sellel ajal toimusid olulisemad ümberkorraldused nii peresisestes kui ka 
-välistes suhetes. Paljude vanemate omavahelised suhted said väga kannatada, kahel korral viis see pere 
lagunemiseni, kuid ajaga pinged taandusid.
„Puudelapse sünd mõjutas meie suhteid ikka väga, olime peaaegu lahku läinud. See oli õudne aeg. Me pol-
nud sellisteks katsumusteks valmis, me muudkui süüdistasime juhtunus teineteist, see oli väga pingeline ja 
närviline aeg. Nüüd võin öelda, et kui me poleks psühholoogi poole pöördunud, siis poleks meil praegu nii 
tugevat perekonda. Me ju armastame üksteist ja ka meie laps vajab meid mõlemaid.”
Uuritud peredest ühel oli ka positiivne kogemus, nimelt muutusid seal pärast puudelapse sündi pere 
suhted hoopis lähedasemaks. 
„Mees oli algusest peale mulle suureks toeks ja oli minu jaoks alati olemas, meie suhted muutusid lähedase-
maks, me hakkasime rohkem rääkima. Räägitakse ju, et ühine mure ühendab inimesi. Nii on ka meiega.”
Uurimusest selgus, et puudelapse sünd on piiranud vanemate vaba aega ja ka takistanud sotsiaalsete 
suhete arenemist. Kuid kõikidele raskustele vaatamata organiseerisid paljud vanemad oma puudelapse 
sünniga muutunud elu nii, et seal leiduks koht ka lõõgastumiseks ja harrastusteks.
„Minu suur kirg on tantsimine. Kunagi viis mu mees mind tantsukursustele, seal me siis vaikselt-vaikselt õp-
pisime: üks tants, teine tants. Nüüd on meil küll nii, et kui on ikka rumba, siis me tantsime rumbat, ja kui 
on samba, siis me tantsime sambat, ja kui on aeglane valss, siis me tantsime seda ka! See on patareide 
laadimine meie jaoks. Terve nädal unistad ja ootad seda reedet, eriti veel, kui hea ansambel on tulemas... 
Pärast tuled siia koju tagasi ja kohe tunned, et oled nii kõvasti jõudu täis, et võib ühe hooga kohe jälle nädal 
otsa toimetada.”
Puudelapse sünd toob kaasa ka lisakulutusi, millega iga pere saab omal viisil hakkama. Paljude uuringus 
osalenud perede fi nantsolukord halvenes pärast puudelapse sündi, kuna üks vanem pidi koju jääma. 
Mõnede jaoks muutus majanduslik toimetulek vähesel määral.
„Just pere majandusseis ongi praegu see, mis teeb kõige suuremat muret. Pidevat jälgimist ja mahukat 
taastusravi vajava lapse kõrvalt on vähetõenäoline, et ma niipea tööle pääsen. Talvel jäi ka pereisa töötuks. 
Maksmist tahab aga nii eluasemelaen kui ka ülikooli ajal võetud õppelaen. Hullem stsenaarium on see, kui 
rahapuudusel jäävad ära lapse taastusravile sõidud. Siis pole lapsel enam suurt lootust. Lapse tervis aga 
vanemate rahakotist ei küsi. Õnneks leidis mees suvel Soomest ajutist tööd.”
Uurimusest selgus veel, et mõnede perede jaoks oli uue eluga kohanemine ja lapse puude omaks võt-
mine väga valulik, sest nad pidid oma väärtushinnanguid muutma ja võitlema negatiivsete hoiakutega. 
Kõik see põhjustas stressi ja tervisehäireid. Palju sõltus vanavanemate, sõprade või psühholoogide osu-
tatud toetusest.
„Kohanemine ja harjumine sellega, et meie laps on eriline, võttis palju aega. Mäletan, et mõtlesin tihti sellele, 
mida kõike võiks teha, kui ta oleks terve. Näiteks reisida, mida me olime kogu aeg unistanud teha täisväär-
tusliku perena... Ma kartsin algul, et ei suuda last armastada ja isegi mõtlesin temast loobuda, mõtlesin, 
kui teda enam poleks, siis elu oleks endine. Lapse kasvamisega tulid lisaülesanded ja võin öelda, et tänane 
olukord ei ole sugugi lihtsam kui varem, kuid ajaga ma õppisin oma last tundma ja armastama. Nüüd ma ei 
kujuta oma elu ettegi ilma temata, kuigi võiks alla natukene rohkem aega endale.”

Puudelapse perede toimetulekut soodustavad faktorid
Kõik uuringus osalenud pered said puudelapsega toimetulekuks abi. Peale lähedaste inimeste toetuse 
oli saadud ka riigipoolset abi. Kõige levinumad olid rehabilitatsiooniteenus, puudelapse toetus ja isik liku
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abivahendi kaart. Mainiti ka transpordi- ja lapsehoiuteenust. Koolid ja lasteaiad olid vanematele samuti 
suureks abiks, sest seal tegeleti nende lastega vastavalt rehabilitatsiooniplaanile. 
„... kasutame intervallhoidu, eriti aitab see meid koolivaheajal ja ka puhkuse ajal. Mulle meeldib see, et on 
võimalus jätta laps kogenud inimeste hoole alla peaaegu igal mulle sobival ajal. Oluline on, et ma saan jätta 
lapse siia ilma tema pärast muretsemata...” 
Kuid vaatamata sellele, et teenuseid ja toetusi on tänapäeval loodud palju ja sortiment üsna lai, on 
vanemate vajadus mõnede teenuste järele ikkagi suur. Vastavalt uurimuse tulemustele vajatakse pu-
udelaste peredes hooldajateenust ja rahalisi toetusi, et osta ise muid vajalikke teenuseid. Suuremateks 
probleemideks teenuste ja toetuste saamisel tõid uuritavad pered välja bürokraatia ja ebapiisava infor-
matsioonileviku. Informatsiooni saamise peamiseks allikaks olid teised puudelapse vanemad, aga mitte 
sotsiaalsüsteemi allikad.
„Tegelikult oleks tore, kui saaksin rohkem infot riiklike toetuste ja teenuste kohta ja nii, et ma ei peaks ise 
internetist välja otsima, vaid oleks mingi konkreetne inimene, kes vastutaks selle eest. Ma arvan, et igas lin-
naosavalitsuses võiks tekkida selline tasuta konsultatsiooni võimalus, see lihtsustaks puudelapse vanemate 
elu.”
Uurimuse tulemustest lähtuvalt võib järeldada, et puudelapse sünd on tihtipeale vanematele suureks 
šokiks ja toob kaasa pereelu ümberkorraldamist. Need asjaolud põhjustavad omakorda vanematel 
suurt stressi, mis võib ajaga süveneda. Kuid õigeaegselt osutatud nii psüh-holoogiline kui ka materiaal-
ne abi võib stressi kulgemist leevendada ja läbipõlemist ära hoida. Abisüsteem on puudelapse peredele 
olemas, kuid tihtipeale jääb selle abi väheseks ning ka informatsiooni levik olemasolevate teenuste ja 
toetuste kohta on ebapiisav.
Uurimistööst selgus, et üks olulisi probleeme puudelapse perede jaoks on vähene ja hilinenud infor-
matsioon lapse puude  ja puudest tuleneva arengu  eripära kohta. See on väga suur takistus õigeaegse 
abi osutamise kontekstis. Igas valdkonnas peaks rohkem tähelepanu pöörama ennetustööle, mis pole 
loomulikult silmaga nähtav ja on seetõttu meie riigis ka vähe praktiseeritud. Samas oleks parem ja ka 
odavam tegeleda probleemi ennetamisega, mitte selle tagajärgedega. Tihtipeale kerkivad võimalikud 
lahendused pinnale juba probleemi analüüsimisel. Ja ühe sellise lahendusena tooksin ma välja varajase 
märkamise ja sekkumise. 
Varajane märkamine ja sekkumine on imikutele ja väikelastele ning nende peredele mõeldud teenuste/või-
maluste kogum, mida pakutakse perede palvel ja mis hõlmab kõiki lapse erivajadusega seotud tegevusi, mis 
kindlustavad ja tõhustavad lapse arengut, tugevdavad pere pädevusi, edendavad lapse ja pere sotsiaalset 
kaasatust. („Varajane märkamine ja sekkumine – edusammud ja arengusuunad 2005–2010”, Euroopa 
Eripedagoogika Arendamise Agentuur) 
Varajase märkamise ja sekkumise printsiibi on kasutusele võtnud väga paljud riigid erivajadustega 
inimeste probleemidega tegelemisel. Mida varem probleemid tuvastatakse ja sekkutakse nende lahen-
damise eesmärgil, seda tõhusam on abi ja seda parem tulemus. Eestis jäädakse inimese õigeaegse abis-
tamisega liiga hiljaks. Seda olukorda põhjendatakse tulenevalt Eesti seadustest delikaatsete isikuan-
dmete kaitsmisega, mille järgi inimeste eraellu ei tohi sekkuda. Samuti, et abi ja tuge ei tohi riik ega 
spetsialistid kellelegi pakkuda enne, kui inimene seda ise küsima tuleb. Sotsiaaltöötajatele ei laekugi 
tervishoiusüsteemist infot, et perre on sündinud puudega laps, seega ei ole sotsiaaltöötajad teadlikud 
abivajajast oma kogukonnas, eriti kui on tegemist suuremate omavalitsustega (suured vallad ja linnad), 
kus sotsiaaltöötaja/lastekaitsja ei tunne kõiki oma piirkonna elanikke. 
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PUUDEGA LAPS PERES 
ISA VAATEVINKLIST 
Autor: KÜLLI URB

Ülo on aktiivne isa – kuulub Käo Põhikooli nõukogusse, juhib tütre lasteaia hoolekogu tööd, on osale-
nud puuetega laste vanematele mõeldud võrdsetoe rühmas. Kui pöördusime tema poole, et ta jagaks 
oma kogemusi puudega last kasvatava pere elust, leidis ta pingelise töö kõrvalt aega vestluseks.

Viimasel ajal on Tiina Kangro kirjutanud hästi emotsionaalselt omastehooldajate elust. Olen kohanud 
ka neid, kellele taoline lähenemine pole vastuvõetav tunnetele rõhuva tooni tõttu. Kuidas Sulle need 
lood tunduvad?

Artiklite emotsioon tabas küll kümnesse. Loen iga päev palju tekste, erinevat informatsiooni, aga see oli 
kummaline äratundmine, mis mind tabas neid tekste lugedes. Saatsin lood edasi ka enda sõpradele ja 
tuttavatele. Mõnikord peabki teatud mõttes vindi üle keerama, et teema kohale jõuaks. Ehk nüüd jõuab 
laiema üldsuse teadvusse, kui meeleheitele võivad sellises olukorras inimesed aetud olla. Kõige hullem, 
kui ei näe lahendust, tunned, kuidas väsid, aga lahendust ei paista kusagilt.
Meie pere saab hakkama, oleme mõlemad naisega haritud ja saame töötada, aga ma ei kujuta ette, 
kuidas saavad hakkama näiteks üksikvanemad või need, kes ei saa lapse hooldamise tõttu tööl käia. Kus 
ja millest elatakse? Sellistele inimestele ei anta ka eluaseme soetamiseks pangalaenu. Nendel juhtudel 
peaks ikkagi puudega lapse toetused olema mitu korda suuremad.

Ülo Siivelt: Puudega laste perede õigeaegne ja mitmekülgne nõustamine on hädavajalik.
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Sinu poeg Henry on nüüd 14-aastane. Kui mõelda ajas tagasi, siis kuidas teie pere kohanes sellise tõsise 
väljakutsega nagu puudega lapse sünd? 

Me saime sellest teada, kui laps oli juba pooleteisene. Hakkasime ise aru saama, et tema  areng pole 
normaalne. Perearst ei olnud märganud midagi. Olime päeva Tartu lastekliinikus aju-uuringutel ja siis 
teatati, et pojal on pervasiivne arenguhäire. Ega see meile tookord midagi öelnud. Arsti soovitus oli – 
parem, kui mõtlete uue lapse peale! Nii see kõlas, et selle lapsega pole midagi peale hakata. Ema viis see 
teade täiesti endast välja, ta oli šokis. Minu reaktsioon oli, et hakkan võitlema. Tuleb lapse arendamise 
nimel aktiivselt tegutseda. Käisime taastusravis – massaažid, pärlivannid, eri teraapiad jne, aga erilist 
tulemust ei näinud. Kaks aastat võitlesin, siis väsisin ära ja hakkasin võtma rahulikumalt. Sain aru, et 
muidu lähen ise katki. Aktsepteerisin Henryt sellisena, nagu ta on – ta elab meie kõrval ja kui areneb, siis 
areneb, aitame omalt poolt muidugi igati kaasa nagu oskame.

Kui poeg oli seitsmene, siis võttis ema vastu julge otsuse ja meie perre sündis tütar, kes sügisel läheb 
kooli esimesse klassi. Tänaseks on Henryl veel üks aasta vanune õeke. Teised lapsed arenevad väga 
tublilt.Tundub, et Henryle õed meeldivad. Meil on oma seltskond, perekond nagu iga teinegi. Keskmi-
sest perest ehk ühtehoidvam ja indiviidikesksem. Lapsed on erinevates arenguastmetes, Henry jaoks 
on asi keerulisem- füüsiliselt on ta juba nagu noormees, kellel on palju jõudu, aga mõistus nagu nelja- 
viiesel poisiklutil. Arvutihiirt käsitseb ta küll väga osavalt, aga anna pliiats kätte, siis tõmbab kriipse nagu 
paariaastane laps.

Kuna Henry on kõnetu laps, siis on igasugune kommunikatsioon temaga oluline –õpetasime talle ise 
põhivajadusi väljendavaid viipeid ja ta saab ka suulistest korraldustest aru. Käemärkideni jõudsime ise, 
ühel reisil olles. 

Kuidas on kulgenud Henry haridustee?

Elasime varem Tartus, tol ajal oli väga keeruline leida talle sobivat lasteaeda. Kasvatajatel polnud vasta-
vaid teadmisi, kuidas nii raske puudega lapsega hakkama saada, ja seepärast kolisime Tallinnasse, siin 
olid sel ajal paremad võimalused. Henry käis Õunakese lasteaias, millest on jäänud head mälestused.

Praegu õpib ta Käo Põhikoolis, mis töötab esimest aastat erakoolina. Mulle tundub, et asjad on hakanud 
paremini minema. Alguses oli kooli „iseseisvumisega“ segadust palju, lapsevanemad ei saanud aru, mis 
toimub. Olen nüüd kooli nõukogu liige, lastevanemate poolelt on seal kaks esindajat. Koolis toimuv on 
läbipaistvamaks muutunud.

Kõnetute laste puhul on tagasiside ülitähtis, sest tahaksin teada saada mitte ainult seda, kuidas laps täna 
sõi ja kas laps oli heas tujus, vaid ka seda, millega tegeleti. Tagasiside osas on veel arenguruumi küllaga.
Käo Põhikoolis toimuvad uudsena arenguvestlused mitte enam kord aastas, vaid need viiakse läbi nii 
sügisel, kui näeb, mis on suvega toimunud lapse arengus kui ka kevadel, tehes kokkuvõtet möödunud 
õppeaastast ja arutades, mida ette võtta saabuval suveperioodil, mil laps on umbes 5 nädalat vaid pere 
hoida ja hooldada.
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PUUDEGA LAPS JA PERE

Ülo, sina oled inimene, kes nähes, et mõni asi on kännu taga kinni, lähed ja lükkad. Paar aastat tagasi 
käisime koos abilinnapea juures autistlikele lastele tugiisikuteenust välja „kauplemas“. Meie selgitus-
tööst oli kasu ja tugiisiku teenust hakkas osutama Tallinna Perekeskus. Kuidas oled teenusega rahul?

Ootused olid kõrgemad. Alguses ei saanud vedama, sest tugiisikuks pakuti üliõpilasi, kellel puudus 
kogemus ja me ei olnud selliste eksperimentidega nõus. Korra usaldasime lapse noore kätesse, aga see 
lõppes ebaõnnestumisega. Siis saime sobilikuma, aga ka tema lahkus peagi. Uus tugiisik töötab jaanua-
rist, aga juhtub, et ta on tihti haige või on tema lapsed haiged või on koolivaheaeg ja ei saa teenust 
osutada, siis jääb mitu nädalat vahele ja kui mõelda, et saame teenust üks kord nädalas kaks tundi, siis 
seda on selgelt vähe. Ma pole saanud ka kunagi mingit tagasisidet, näiteks kasutatud tundide hulga 
kohta ja üldse teenuse sisu, arengu ja tuleviku kohta. Me ei tea, kui kaua see projekt veel üldse kestab. 
Muidugi on ikkagi hea, et selline teenus on olemas, aga seda tuleb tublisti edasi arendada.

Sama lugu on lapsehoiuteenusega. Ikka peame meie kohandama end. Tihti on kerkinud küsimus, kas 
meie oleme lapsehoidja jaoks või lapsehoidja meie jaoks? Kui teenuse haldamine hakkab mulle abi ase-
mel probleeme valmistama, siis ma parem loobun.

Millisena näed oma poja tulevikku?

Hea küsimus! Põhikoolis saab ta soovi korral ühe aasta pikendust, siis peab minema mujale. Hetkel me 
küll ei tea veel, kuhu. Räägitakse Koplisse rajatavast keskusest, aga täpsemalt ei tea. Olen kuulnud Tal-
linna lähedal olevast Haraka külast; Maarja küla laadne asutus oleks väga hea. Ideaalne olekski, et Henry 
saaks tulevikus elada oma turvalises miniühiskonnas. Ta on uudishimulik, elav ja tahab tegutseda. Ko-
dus toimetab köögis, saab paljuga ise hakkama kui juhendada, aga omapäi teda jätta ei saa, ta võib 
ohtlik olla endale, näiteks jookseb tänaval auto ette. Muidugi me oleme valmis ka selleks, et ta jääbki 
pere juurde.

Millist nõustamist peaksid saama pered, kui selgub, et on sündinud erivajadusega laps?

Kui lapsevanematele antakse teada, et laps on puudega ja temaga tuleb teisiti toimetama hakata, peaks 
neid kohe igakülgselt nõustama. Meie omal ajal ei saanud mingit nõustamist.

Võtame näite teisest valdkonnast – kui inimesel on tekkinud majandusraskused ja võlad, on tal võima-
lik kasutada võlanõustaja abi. Arutatakse läbi kulud ja tulud ning otsitakse lahendusi. Täpselt samuti 
tuleb nõustada puudega laste peresid – soovitama kirjandust, viima kokku sama kogemusega vanema-
tega, rääkima, kust saab taastusravi ja teenuseid, kust leida sobiv lasteaed, millised on alternatiivid jne. 
Praegu on ikkagi paljus veel nii, et vaadake ise, kuidas saate. Mõni aeg tagasi tegin Nõmme linnaosa 
sotsiaalhoolekande osakonna spetsialistile ettepaneku, et võiks teha lastevanemate listi, nii jõuab ju 
vajalik teave peredesse. Seni olen saanud sealt ühe e- kirja. Kõige rohkem ja kiiremini saan siiski teavet 
praegu Tallinna Puuetega Inimeste Koja listi kaudu. Head tööd teete!
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SOTSIAALTEENUS

SOTSIAAL- JA PSÜHHO-
LOOGILINE NÕUSTAMINE 
TALLINNA PUUETEGA INIMESTE KOJAS
Projekti „Tööotsija tööriistakast – abiks puudega inimesele ja puudega lapse vanemale” raames on 
puuetega inimestel, puudega lapse vanematel ja hooldajatele võimalik saada tasuta sotsiaal- ja psüh-
holoogilist nõustamist. Senine kogemus näitab, et nõustamist on vajatud mitmesuguste probleemide 
ja küsimuste puhul. Lähemalt selgitavad sotsiaaltöötaja Tiia Tiik ja psühholoog Liisa Raudsepp, millistel 
juhtudel on inimesed Tallinna Puuetega Inimeste Koja poole pöördunud.

Sotsiaalnõustamine
Sotsiaalnõustamisel selgitan puuetega inimestele nende õigusi ja kohustusi ning otsime koos lahen-
dusi toimetuleku parandamiseks. Alati ei ole see lihtne, kuid kliendil on õigus ise otsustada, mis on tema 
jaoks parim, ja ma saan julgustada teda tegutsema olukorra parandamiseks. 

Tavaliselt tulevad inimesed nõustamisele, et teada saada, kuidas töövõimetust tuvastada ja puude-
otsuse dokumente vormistada või mida teha rehabilitatsiooniplaaniga, mille koostamisele on palju raha 
kulunud, kuid asutust teenuse osutamiseks valida ei osata ja plaan seisab kasutult lauasahtlis. Minu töö 
on selgitada ja õpetada vahet tegema taastusravil ja rehabilitatsiooniteenusel. Mõnikord tuleb nõusta-
da ka tööandjaid, selgitades, et seadused lubavad puudega inimesel töötada ja andes nõu, kuidas 
soetada soodushinnaga vajalikke abivahendeid. Vahel küsitakse, kuidas makstakse haigushüvitist ja kas 
töötuskindlustushüvitist on võimalik saada ka puudega inimestel. Selgitan ka hooldaja määramist, isik-
liku abistaja teenuse kasutamise võimalusi ja annan infot puuetega inimeste organisatsioonide kohta, 
kes pakuvad abi ja toetust sarnase haiguse või puudega inimestele. 

Oma töös olen ka kokku puutunud inimestega, kellel on olnud eelnev negatiivne kogemus sotsiaal-
töötajatega. Näiteks on tulnud lohutada inimesi, kes peresissetulekut arvesse võttes pole toetust 
saanud ja on solvumise tõttu loobunud pöördumast elukohajärgsesse sotsiaalosakonda, siis julgustan 
neid edaspidi ikkagi abi ja toetusi küsima.

Päevakorda on kerkinud ka teovõime ja eestkoste probleemid, laenude tagasimaksmine või töötus 
tervisekahjustuse tekkimise tagajärjel. Samuti otsitakse abi, kuidas vaidlustada puudeastet, saada 
invaparkimiskaarti, lapsele kooli tugiisikut, sotsiaalkorterit või kohandada oma korterit ligipääsetavaks. 
Murelikud töövõimetuspensionärid küsivad, kas puudega inimene peab maksma elatist (alimente) oma 
lastele või millised on soodustused ühistranspordis.

Küsimusi on palju, ent vanasõnagi ütleb, et küsija suu pihta ei lööda. Tähtis on abivajajatele öelda, et 
pole olemas rumalaid küsimusi ja sotsiaaltöötajat ei pea kartma, vaid kutsun julgesti abi otsima. 
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Psühholoogiline nõustamine
Kõige enam on otsitud abi töö otsimisega seotud küsimustes: kust ja kuidas tööd otsida, milliseid teenu-
seid pakub töötukassa, mida teha pärast koondamist, kas minna tööle hooldatava lähedase kõrvalt või 
mitte, kuidas leida julgust oma CV ärasaatmiseks või tööintervjuul osalemiseks jne. 

Mõnikord takistavad töö otsimist psühholoogilised või psühhiaatrilised probleemid: madal enesehin-
nang, depressioon, ärevushäired. Kui inimest vaevab juba pikemat aega sügav raskemeelsus, uni on 
häiritud ning sageli tuleb nutt peale, siis ei suuda ta edukalt tööd otsida. Enamasti on sellisel juhul abi 
psühhiaatri määratud rohtudest, samuti pikemast psühhoteraapiast.

Nõustamist on küsitud ka oluliste eluvalikute kaalumisel: kas vahetada elukohta või mitte, kas jätka-
ta õpinguid või katkestada, mida võtta ette laguneva suhtega. Nõustamine võimaldab põhjalikumalt 
uurida, millised on ühe või teise otsuse võimalikud tagajärjed, plussid ja miinused eri osapoolte jaoks. 

Alati ei tulda enda probleemi tõttu, vaid soovitakse otsida abi oma lähedasele. Muret võib teha lähedase 
inimese töötus, elurõõmu kadumine, haigus, keerulised suhted. Nõustamisel saame koos arutada, kui-
das kõige paremini lähedast toetada, millist abi ta kõige enam vajab ning kust seda saada. 

Mõni inimene on soovinud lihtsalt rääkida, kuna eluolukord on keeruline ning raske on leida sobivat 
inimest, kelle vastu oleks usaldus ning kel oleks aega ja valmisolekut kuulata. Vahel toob juba ainuüksi 
probleemide väljarääkimine kergendust ning selgust juurde.

OTSID ABI?  TULE 
TASUTA NÕUSTAMISELE!

Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Endla 59, 10615 Tallinn
Telefon: 656 4048
e-post: koda@tallinnakoda.ee
http://www.tallinnakoda.ee

Tallinna Puuetega Inimeste Koda pakub puuetega inimestele ning puuetega laste vanematele ja hooldajatele tasuta:

1) PSÜHHOLOOGILIST NÕUSTAMIST
Milliste küsimustega võib psühholoogi poole pöörduda?

  ·  otsustamisraskused, valikuküsimused

  ·  ülepinge ja kurnatusega seonduvad probleemid

  ·  keerulised suhted, suhtlemisraskused

  ·  elukriisid

  ·  meeleoluhäired: pikaajaline kurbus, ärrituvus, närvilisus

  ·  rahulolematus praeguse elu- või töökorraldusega

  ·  töökoha kaotamine, jne

Nõustamised toimuvad nii eesti kui vene keeles 
ja on sihtgrupile tasuta.
Registreerumine: 
Külli Urb, tel 55 672 585;
e-post: kylli@tallinnakoda.ee

2) SOTSIAALNÕUSTAMIST
Milliste küsimustega võib sotsiaaltöötaja poole pöörduda?

  ·  töövõimetuspensioni ja puude raskusastme taotlemine

  ·  teenuste (transport, haridus, rehabilitatsioon, tööhõive, 
     jmt) kasutamine

  ·  toetuste ja soodustuste taotlemine

  ·  abivahendite taotlemine

  ·  hooldaja määramine 
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ISE TEHTUD, HÄSTI TEHTUD – 
PUUETEGA LASTE VANEMATE 
POOLT LOODUD HILARIUSE KOOL
Autor: KÜLLI URB

Ka puuetega laste vanemate seas oli neid, kes soovisid oma lastele mitmel põhjusel riiklikule kooli-
süsteemile alternatiivi. Kakskümmend aastat tagasi tundus alternatiivkooli loomine ja pidamine üpris 
ulmelise ideena, ometi leidus julgeid ja ettevõtlikke lapsevanemaid.
Üheksakümnendate alguses loodi Tallinnas Nõmmel Mai Krulli eestvedamisel ravipedagoogilisi 
printsiipe aluseks võttev Mari Kool, mis hiljem kujunes Maie Poomani aktiivsel kaasalöömisel ümber 
Maria Kooliks. Tartus tekkis Maarja Kool, mis tegutseb siiani, nüüd juba munitsipaalkoolina Jaanus 
Rooba juhtimisel. Kõiki neid koole iseloomustab ravipedagoogiline suund. Sama suunda jätkab ka 
Hilariuse kool Tallinnas, kus õpivad erivajadustega lapsed ja mis on Tallinna haridusmaastikul tegut-
senud ligi seitse aastat. 

Millise kooliga on tegemist ja kes seal õpivad, sellest kutsusime rääkima kooli kaks klassiõpeta-
jat: Maret Mesipuu ja Inga Juuse.
Inga: Hilariuse Kool sai loodud lastevanemate eestvedamisel, kes soovisid ravipedagoogilist Waldorfi  
kooli. Ligi seitse aastat tagasi pöördusid vanemad minu poole küsimusega, kas ma oleksin valmis 
kooli organiseerima. Mul oli kogemus tööst Maria Koolis, sai loodud MTÜ Tallinna Erivajadustega Laste 
ja Noorte Tugiühing, olid olemas ka ruumid kooli jaoks. Koostasime kooli õppekava, põhikirja ja teised 
vajaminevad dokumendid ning saime haridusministeeriumilt koolitusloa. See protsess võttis kokku 
terve aasta, aga järgmisel sügisel saime ikkagi avada kooli, mille nimeks sai Hilariuse Kool.
Käesoleval õppeaastal õpib meie koolis 18 erivajadusega last, soovimegi jääda väikekooliks.

Mida tähendab ravipedagoogiline kool?
Maret: Meie kooli tähenduses on ravipedagoogika Waldorfi  pedagoogika suund, mis on mõeldud eri-
vajadustega lastele ja mille aluseid on Saksa fi losoof ja pedagoog Rudolf Steiner kirjeldanud ravipeda-
googilise kursuse kaheteistkümnes loengus. Loengutes on kirjeldatud haiguspilte, praeguse aja mõistes 
siis ehk diagnoose, ja räägitud ka tasakaalustamise põhimõtetest, näiteks kuidas tuua autistlikku last 
lähemale sotsiaalsele suhtlemisele ja harjutada toime tulema muutustega jne.
Loengutes kirjeldatud põhimõtetest on välja kasvanud pedagoogilis-terapeutiline süsteem, mis ei hõl-
ma vaid lapse kognitiivseid, vaid ka sotsiaalseid oskusi ja tema rolli ühiskonnas. Ravipedagoog väärtus-
tab iga last kui isiksust ja hindab lapse omapära olenemata puudest.
Ravipedagoogika idee seisneb selles, et iga lapse vaim ja individuaalsus on kordumatu ja terve. Seetõttu 
ei ole isegi ravipedagoogidel tavaks rääkida vaimu-, vaid intellektipuudest.

Mis on ravipedagoogi töö aluseks?
Maret: Ravipedagoogi töö põhialuseks on lisaks pedagoogilisele ettevalmistusele ka pidev töö iseenda-
ga – oma tunde-, mõtte- ja tahtemaailmaga ja täpse vaatlusoskuse arendamine.
Vaatlusoskus on aluseks ka laste olemuse ja oskuste võimalikult täpsele kirjeldamisele ja seeläbi ka õige 
raskusastme ning eesmärgiga ülesannete püstitamisele.
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Kodanikualgatusel koolide loomine algas Eestis 
üle 20 aasta tagasi. Vanemad otsisid alternatiiv-
seid meetodeid oma laste õpetamiseks – Eestisse 
tekkis mitmeid koolitüüpe, mis mujal maailmas 
olid juba aastakümneid edukalt tegutsenud. Loodi 
esimesed Waldorfi  koolid, suurem osa neist on jää-
nud tegutsema ka praegu. 
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Mis on ravipedagoogi töö aluseks?
Maret: Ravipedagoogi töö põhialuseks on lisaks pedagoogilisele ettevalmistusele ka pidev töö iseenda-
ga – oma tunde-, mõtte- ja tahtemaailmaga ja täpse vaatlusoskuse arendamine.
Vaatlusoskus on aluseks ka laste olemuse ja oskuste võimalikult täpsele kirjeldamisele ja seeläbi ka õige 
raskusastme ning eesmärgiga ülesannete püstitamisele.

Maret, töötad koolis klassiõpetajana, kuidas sai sinust ravipedagoog? 
Maret: Olen Hilariuse Kooliga seotud pea kooli asutamise algusest, enne seda töötasin juba ülikooli ajal 
eripedagoogikat õppides Tartu Maarja Koolis ligi kümme aastat.
Ülikoolis õppimise ajal hakkasin külastama ravipedagoogilise seminari koolitusi. Seal jagasid oma tead-
misi ja kogemusi eri riikide mainekad õppejõud, kes õpetasid meile, kuidas töötada puuetega lastega. 
Ka kohalikud Waldorfi  pedagoogid koolitasid meid.  
Sain ravipedagoogi kvalifi katsiooni Šveitsis asuvast maailma ravipedagooge ühendavast keskusest. Te-
gin lõputöö ja sain õiguse töötada ravipedagoogina.
Waldorfi  pedagoogika kontseptsioon seisneb selles, et inimene õpib tervikuna – arendades mõtlemist, 
haarame õpetusse ka lapse emotsionaalse poole ja arendame tahet. Saan õpetuses kasutada seda, mis 
mind alati on huvitanud – rahvalaulud, liikumine, muusika. Huumor ja optimism on õpetaja töös väga 
tähtsad. Siin koolis töötadas saab aru, et individuaalne töö lapsega, mis tihti tundub sõnakõlksuna, on 
tegelikult peen kunst luua lastele nende arengule vastavaid tegelikke raskusastmeid, et õppimine oleks 
väljakutse. Tihti just see ongi edu võti. Teine suur alustala, millele toetume, on oskus panna klassi lapsed 
üksteise kasuks tööle.

Teie koolis on kolleegiaalne juhtimine, mida see tähendab?
Maret: Kolleegiumil on oluline roll koolis, seal võetakse ühiselt vastu otsused, mis puudutavad meie 
kooli laste heaolu – pedagoogilise protsessi, metoodika, turvalisuse, ühisürituste, õpetajate koolituse ja 
üldse kõige kohta, mis on seotud pedagoogilise poolega. Ükski koolitüüp ei anna sulle valmis lahendusi, 
strateegiate väljatöötamine ja ka kriisiolukordade lahendamine on kolleegiumi pädevus.
Kolleegiumi struktuur koosneb kolmest osast. Esiteks vaimne osa – ettekanded, koolitustel õpitu jag-
amine teistega –, see on üldiselt selline teoreetiline pool. Teiseks kunstiline osa – koolis kasutatavate kun-
stiliikide praktiline harjutamine:  maalime, voolime, liigume, teeme koos muusikat jne. Ja kolmandaks 
praktiline osa – igapäevaste küsimuste lahendamine.
Selline struktuur tagab, et õpetajate nõupidamine pole väsitav ja tüütu koosolek, pärast mida õpetajad 
oleksid kurnatud, vaid see annaks jõudu ja energiat. Meile annavad jõudu lapsed ning kaastöötajad ja 
kolleegid. Aitame üksteist, arutame ühiselt üleskerkivad küsimused läbi.

Milline on teie koolis koostöö lapsevanematega?
Maret: Lapse arengule on tähtis, et vanemad ja kool töötavad ühes suunas. Vanematega kohtume igal 
aastal individuaalselt – räägime õppekavast ja lapse arengust. Kevadel teeme kokkuvõtte. Suhtleme iga 
päev päevikute ja meilide kaudu. Teeme koos üritusi. Näiteks kevaditi sõidame mõne pere maakoju. See 
oli ühe õpilase initsiatiiv, millega vanemad tulid hästi kaasa. Sellised ettevõtmised ühendavad kooli-
peret.

Millise õppekava järgi õpetate?
Maret: Meie koolis õpivad toimetuleku õppekava järgi õppivad lapsed. Laste võimeid ei tohi alahinnata. 
Enne kui ma ütlen, et laps ei suuda, tuleb ta võimed kindlasti proovile panna. Näiteks hakkasime varras-
tel kudumist õppima. Nii mõnigi ütles, et kas on mõtet, vaevalt nad hakkama saavad. Kevadeks kuuest 
lapsest viis kudus suurte varrastega, nüüd on kasutusel väikesed vardad ja juba koome mustriga salli. 
Mõni neist võib isegi hiljem tööna seda teha. Ma ei lasknud end teiste arvamusest mõjutada. Periood, 
kui silmad maha ei jooksnud ja vardad kolinal ei kukkunud, võttis kuu-poolteist ja siis toimus pööre.
See on ikkagi praktiline oskus, midagi konkreetset ja tulemus käegakatsutav, see innustab lapsi ja annab 
vanematele kindlustunde, et laps areneb.

Kas õpetajate vahel tuleb ette ka tülisid?  
Maret: Meie õpetajad on väga motiveeritud inimesed, kelle silmad säravad. Loomulikult esineb lahk-
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arvamusi, aga kolleegiumis arutame senikaua, kuni leiame konsensuse. Me ei hääleta otsuste vastuvõt-
miseks – arutame niikaua, kuni oleme ühel meelel. Kui vaja, võtame aja maha ja hiljem jätkame. Tun-
netest räägime avalikult, midagi ei jää vaka alla. 

Kuidas saate hakkama kooli majandamisega?
Inga: Ei kujutanud ette, et majanduslik hakkamasaamine on nii keeruline. Olin julge, nüüd imestan, kui-
das oleme nii väheste vahenditega toime tulnud. Tegelikult on raske. Saame riiklikku pearaha, mis läheb 
õpetajate palkadeks ja veidi ka õppevahenditeks. Riik toetab osaliselt ka laste toitlustamist. Vanemate 
õppemaksu eest maksame maja rendi ja kommunaalkulud. Õppemaks on sellel aastal 124 eurot, see 
sisaldab ka toitlustust. Oleme igal aastal teinud raskustes peredele õppemaksu osas soodustusi. Saame 
hakkama, aga muidugi tahaks paremini, siis saaks tööle võtta ka logopeedi ja füsioterapeudi, mida meie 
lapsed väga vajavad.

Kellega teete koostööd?
Maret: Oleme avatud organisatsioon, meil käib praktikal üliõpilasi Tallinna ülikoolist, hiljuti tegime 35 
logopeedile praktilise õppuse. Lapsevanemad saavad külastada tunde. Oleme alternatiivkool, aga ei 
ütle midagi halba teiste koolide kohta, sest on olemas riigi- ja munitsipaalkoole, kust on palju õppida.
Lapsevanematele, kes tahavad oma last meie kooli panna, soovitame just külastada tunde, et nad tõesti 
teaksid, millisesse kooli lapse toovad.

Teie lapsed kasutavad kindlasti riiklikku rehabilitatsioonitoetust. Milliste rehabilitatsiooni-
meeskondadega teete koostööd?
Inga: Teeme koostööd AVE keskusega, mis asub meie lähedal. AVE spetsialistid käivad meie koolis. Kuna 
ise on keerukas keskust luua, siis teeme pigem koostööd.
Maret: Soovime väga, et meie koolil oleks oma füsioterapeut ja logopeed, siis saaks klassiõpetaja spet-
sialistidega arutada laste erivajadusi. Muidugi on koostööpartneriteks teised Eesti ravipedagoogilised 
koolid ja keskused nagu Tartu Maarja kool, Pahkla Camphill küla, Maarja küla ja Maarja Tugikeskus. 
Toetume Tartu Maarja Kooli kogemustele, näiteks on Maarja koolis väga hästi käivitunud üldastme 
käsitöökojad, soovime nende oskusi ja teadmisi rakendada ka meie koolis. See on meie lähitulevik – on 
ju vanim klass praegu seitsmes ja töökodade rajamisega ei saa viivitada.  Käime ka Kukrumäe talus rat-
sutamas, selle rahastus on projektipõhine, aga loodame, et rahastus jätkub.
Teeme koostööd Kullo huvikeskusega, meie lapsed käivad saviringis. Sealne õpetaja on hästi tore, 
arvestab erivajadustega.
Meie kooli boonus on kindlasti see, et meil on draamaõpetaja Kadi Malberg, kes on lõpetamas Tallinna 
ülikoolis draamateraapia eriala. Lastele meeldivad draamatunnid väga.
Paar korda nädalas käib vanematele klassidele õpetamas ka arvutiõpetaja.

Millest unistate?
Inga: Kindlasti füsioteraapia väljaõppega kehalise kasvatuse õpetajast, mida juba mainisin. Kaugem 
unistus on saada päris oma maja, kus saaksime välja arendada mitmesugused töökojad. Hetkel rendime 
Tallinna linnalt ruume pooltühjas endises koolimajas, meil on rendileping üheksaks aastaks. Iseenesest 
on see hea koht, lähedal on Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala, aga oma maja oleks ikka midagi 
muud.
Maret: Pean oluliseks rõhutada, et ka puuetega laste vanematel peab olema valikuvabadus pedagoogi-
ka ja koolitüübi valikul.
Inga: See oligi meie kooli loomise algpõhjus, vanemad ise otsustasid oma soovi realiseerida.

Lapsevanem Tiina Karema: Minu lapsele sobib Hilariuse Kool – siin on lapsi toetav õhkkond, hindan 
väga õpetajate ja abiõpetajate head tööd lapse arengu nimel. Saan koolist ka piisavalt tagasisidet, mida 
mu poeg õpib ja kuidas tal läheb. Lapsevanemad panevad koolis meelsasti käed külge - sellel õppe-
aastal alustasime uutes ruumides, aitasime teha remonti, kolisime koos ja sisustasime klassiruume. Väga 
südamlikud on peod, kus on koos terve koolipere – jõulud ja kevadpidu. Peagi lähme appi Invamessile 
meie kooli esindama.
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TÖÖOTSIJA TÖÖRIISTAKAST – ABIKS 
PUUDEGA INIMESELE JA PUUDEGA 
LAPSE VANEMALE
Projekti eesmärgiks on tõsta puuetega inimeste, puuetega laste vanemate ja hooldajate teadlikkust ja 
tegutsemisaktiivsust, et parandada nende toimetulekut ja toetada tööturule sisenemist või töökoha 
säilitamist.

PROJEKTI RAAMES VIIME LÄBI JÄRGNEVAID TEGEVUSI:
Aktiviseerimiskursused puuetega laste vanematele ja puuetega inimestele. Kursuste käigus on 
võimalik osalejatel saada karjäärinõustamist, õppida eesmärkide püstitamist ja aja planeerimist, har-
jutada suhtlemisoskusi, teadvustada isiklikke toimetulekuressursse, sh stressiga toimetulekuks, täien-
dada põhilisi arvutioskusi, katsetada erinevaid töö otsimise strateegiaid. Kursused toimuvad eesti ja 
vene keeles. Puuetega laste vanematele toimuvad kursused ajavahemikus jaanuar- mai ning puuetega 
inimestele september- detsember.
Eneseabigrupid puuetega laste vanematele ja hooldajatele. Gruppide eesmärgiks on pakkuda pu-
uetega laste vanematele infot ja tuge, lahendamaks igapäevamuresid. Osalejatele avatud eneseabi-
grupid eesti ja vene keeles toimuvad 1 kord kuus aastaringselt (v.a. juuli, august).
Aastaringselt on võimalus saada puuetega inimestel ja puuetega laste vanematel individuaalset sotsi-
aalset ja psühholoogilist nõustamist.
Korraldame regulaarseid teabepäevasid, kus tutvustame puuetega laste vanematele puuetega lastele 
ja peredele suunatud toetusi ja teenuseid, kutsehariduse valdkondi ja õppimisvõimalusi ning puuetega 
inimestele toetusi ja teenuseid, õppimisvõimalusi, tööturu olukorda.
Kaks korda aastas anname välja puuetega inimeste valdkonda kajastavat infolehte, kus kirjutatakse 
põhjalikumalt erinevatest teenustest-toetustest ja projektidest, et jõuda ka nende puuetega inimesteni, 
kel pole võimalik infoüritustel osaleda. 

Samuti anname välja infoteatmiku puuetega laste vanematele ja hooldajatele, kuhu koondatud 
info puuetega lastele ja nende peredele suunatud teenuste ja toetuste kohta. 
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Projekti eesmärgiks on välja töötada teenuse äriplaan uuendusliku ja Eestis veel vähelevinud kogemus-
nõustamise teenuse käivitamiseks Tallinnas ja lähivaldades elavatele puudega laste vanematele, aidates 
seeläbi parandada perede toimetulekut ja elukvaliteeti. 

Projekti alleesmärkideks on: 
- kaardistada Tallinnas ja lähivaldades elavate puuetega laste vanemate hetkeolukord, probleemid ja  
   ootused- vajadused kogemusnõustamise teenuse osas.
- leida puuetega laste vanemate hulgast potentsiaalsed kogemusnõustajad, kes oleks valmis vabataht
   likkuse baasil nõustama teisi taolises olukorras olevaid puuetega laste vanemaid.
- sõlmida kokkulepped koostööpartneritega kogemusnõustamise teenuse käivitamiseks Tallinnas ja 
   lähivaldades.
Kogemusnõustamine on nõustaja ja abivajaja vaheline toetav suhtlusprotsess, milles keskendutakse 
abivajaja probleemile ning nõustaja kasutab oma isiklikul kogemusel põhinevaid teadmisi ja oskusi. 
Antud sotsiaalteenus keskendub peamiselt erinevate sotsiaalsete ja vaimse tervise probleemide enne-
tusele.

Taotlemise I etapi lõpuks valmib sotsiaalteenuse äriplaan. 
Projekti jooksul viiakse läbi puuetega laste vanemate seas küsitlus hetkeolukorra ja ootuste-vajaduste 
kaardistamiseks ning potentsiaalsete kogemusnõustajate leidmiseks puuetega laste vanemate seast. 

Toimub 3 teenuse arendusseminari nii puuetega laste vanematele kui ka puuetega laste ja peredega 
töötavatele spetsialistidele saamaks sisendit teenuse äriplaani väljatöötamisse.
Lisaks saavutatakse projekti tulemusena kokkulepped erinevate osapoolte vahel, mis aitavad ellu viia 
projekti II etappi (teenuse käivitamine) ja jätkata teenuse osutamist ka peale projekti lõppemist.

Täpsem info:
Projektijuht: Tauno Asuja
E-post: tauno@tallinnakoda.ee
Tel: 655 41 61, 52 56 560

Projekti kestvus: 01/ 03 /2012 - 30 / 06 /2012
Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi 
Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

KOGEMUSNÕUSTAMINE 
PUUETEGA LASTE VANEMATELE
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SAAME TUTTAVAKS: 

PÕHJA-EESTI AUTISMI LIIT
Autor: KRISTEL KOSSAR

Üks laps saja omasuguse seas on teistsugune – ta võib lugeda soravalt, arvutada peast või vaimustada oma 
annetega tervet toatäit täiskasvanuid, samas aga kaduda teadmata ajaks omasse maailma. Sellisel lapsel on diag-
noositud autism – arenguhäire, mis mõjutab inimese suhtlemisvõimet ja suhteid teiste inimestega, samuti seda, 
kuidas inimene enda jaoks maailma tõlgendab.
Diagnoos on nagu ülehelikiirusel musta auku paiskumine. Alguses pole muud kui teadmatus. Siis, iseäranis koos 
infovooluga internetist, tuleb hirm. Seejärel eitamine, kurbus ja küsimused: miks see kõik küll pidi just minuga 
juhtuma?! Alles pärast kõiki neid etappe saab hakata järk-järgult sellest välja, tagasi ellu ronima... Nii kirjeldab 
teekonda saatusliku diagnoosi saamisest kuni toimiva tänase päevani viieaastase autistist poja ema. 
Noorest kaunist naisest, kes on mu vastas laua taga istet võtnud, õhkub siirust, julgust ja elurõõmu. Ometi seisab 
Põhja-Eesti Autismi Liitu (PEAL) juhtival Ivica Mägil selja taga päev, mis muutis tema ja ta lähedaste elu – kolm 
aastat tagasi nentisid arstid, et pere noorem poeg on autist. „Kui diagnoosi teada sain, siis selgus, et ega Eestis 
selles valdkonnas kusagilt palju abi saada pole. Sain kontakti paari teise lapsevanemaga, kellega hakkasime suh-
tlema ja koos käima, tekkis palju plaane ja mõtteid, mida koostöös teoks annaks teha,” jutustab Ivica Põhja-Eesti 
Autismi Liidu tekkelugu. 
Aktiivsel Ivical oli õpinguajast säilinud ka hulk kontakte välismaalt – Inglismaalt, USAst ja Soomest – nii saigi ta 
teada, kuidas autiste mujal maailmas abistatakse, samuti informatsiooni haiguse enda kohta. „Muidugi olime ka 
oma laste pealt näinud, mida neil tarvis oleks. „Mõistsime, et liiduna saaksime rohkem ära teha kui lihtsalt aktiiv-
sete lapsevanematena. Pärast Põhja-Eesti Autismi Liidu loomist suhtumine meisse muutus, eriti ametkondades 
– meist oli saanud tõsiseltvõetav organisatsioon.”

Üksinda jääda ei tohi

Ivica tunnistab, et ei teadnud enne, kui autism ta nooremat poega tabas, selle haiguse kohta vähimatki. „Ma liht-
salt sain aru, et ta on teistsugune,” räägib naine. Meditsiinitöötajad aga rahustasid noort ema – pole midagi, kõik 
lapsed ongi erinevad. „Kui aga laps pikalt rääkima ei hakanud, hakkasin järjest rohkem muretsema, et midagi on 
valesti.” 
Mis siis juhtus, et elurõõmus ja terve beebi ühel hetkel saatusliku diagnoosi sai? Ivica on poja arengu kohta päevi-
kut pidanud, näidanud seda ka autismispetsialistidele USAs – lapse muutumise tunnused kipuvad ühte langema 
ajaga, mil seitsmekuisele beebile tehti kolmikvaktsiin. „Räägiti, et kaitsesüste on tarvis teha, ja mul polnud vähi-
matki põhjust selles kahelda.” 
Kuulan enda vastas istuvat noort naist ja mõtlen, mida ma tema olukorras teeksin. Kas lööksin kõigele käega? 
Või otsiksin üles süüdlased ja nõuaksin nende vastutusele võtmist? Ivica vaatab mulle sõbralikult otsa. „Teda see 
ju enam ei aitaks,” lausub ta vaikselt, aga kindlalt. „Mina olen otsustanud hoopis teha kõik, et oma poega ja tema 
saatusekaaslastest lapsi aidata, et nad endaga hakkama saaksid. Autism on diagnoos kogu eluks. Terveks mu 
poeg ei saa, aga ta võib õppida elus rahuldavalt toime tulema. Mina panustan oma energiat sellesse, et temal 
ja teistel sama diagnoosiga lastel oleksid tugiisik ja teraapia, võimalused haridust omandada ning ühiskonnas 
sotsialiseeruda.” 
Üksijäämine on kõige hullem, toonitab Ivica. „Tihtipeale jääbki vanem autistist lapsega täiesti üksi. Tal pole või-
malik enam tööl käia, ta peab 24/7 lapsega koos olema, samuti on lahutuste arv autistliku lapsega peredes väga
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kõrge – isad lähevad perede juurest lihtsalt minema,” jutustab autistlikke lapsi kasvatavate perede lugusid tea-
dustöös uurinud Ivica, kes kahe poja kasvatamise, töökoha ning vabatahtlikuna Põhja-Eesti Autismi Liidu juhtimise 
kõrval lõpetab magistriõpinguid Tallinna Ülikoolis. „Autismi puhul on varajane sekkumine kõige olulisem, sest 
laps peaks saama võimalikult kiirelt toetust ja teraapiat.”

Tugiisikut on tarvis

Pooleteise tegutsemisaastaga on Põhja-Eesti Autismi Liit jõudnud korda saata muljetavaldavaid samme: üsna 
kiiresti pärast asutamist sai kokku juba sada liiget ja eesmärgiks võeti tugiisikute süsteemi käimalükkamine. 
„Tugiisik on autistile sama tähendusega, mis liikumispuudega inimesele ratastool,” selgitab Ivica Mägi tugiisikute 
vajadust. „Tema toel saab autist koduseinte vahelt välja, see on aga sotsialiseerumisprotsessi seisukohalt kõige 
olulisem. Tänu oma kontaktidele välismaalt hakkasin ma poja diagnoosi järel väga aktiivselt uurima, missugused 
on autistide võimalused rahuldavaks eluks, ja sain teada, et on olemas palju teraapiaid ja tugiteenuseid, mis aitak-
sid neil toime tulla. Teadmatus haigusest on kõige hullem, seda tuleb vähendada.”
Kui mujal maailmas tähendab diagnoos kõikvõimalikke toetusi nii haigele lapsele kui ka tema perele, siis Eestis 
suleb see viimasedki uksed, teab Ivica nii enda kui ka teiste emade kogemusest. „Spetsiaalseid koole ja lasteaedu 
meil taolistele erivajadustega lastele ju pole, lasteaeda autistlikku last aga võtta ei taheta,” räägib ta. „Selline on 
olukord praktiliselt kõigis meie liidu peredes, paremas olukorras on vaid need, kellel on näiteks toetavad vana-
emad lapsega koju jäänud. Nii hakkasingi Eestis juurutama Inglismaal toimivat tugiisikute süsteemi, et taolisi 
lapsi kodust välja aidata ja vanematele toeks olla,” räägib naine. Vajadus tugiisikute järgi on suur – praegugi on 
Põhja-Eesti Autismi Liidu ootelehel kümneid peresid, kel taolist spetsialisti tarvis. „Meil on tööl kümme tugiisikut 
kümne lapse tarvis, nii palju oleme erinevate Euroopa toetusmeetmete kaudu suutnud töötasu leida. Vajadus 
oleks aga kolm korda suurem, ent raha lihtsalt pole,” tunnistab Ivica. „Meil on välja töötatud täiesti toimiv mudel, 
kuidas tugiisikuid koolitada. Riigil või kohalikul omavalitsusel poleks tarvis muud kui vaid eraldada liidule tugiisi-
kute palgaraha,” valgustab Ivica Põhja-Eesti Autismi Liidu murekohta.
Autism pole puue, mida igaüks kohe märkaks, nii tuleb autistlike laste vanematel rinda pista ka avaliku hukkamõis-
tuga – missugune kasvatamatu laps! „Näpuga näitajad ei tule selle pealegi, et kaupluse põrandale end siruli visa-
nud ja täiest kõrist röökiv autistlik laps võib olla tajunud ruumis helisid, mis tekitavad talle füüsilist valu,” toob Ivica 
näite haige lapse argipäevast.  
Kuigi juba praegu ühendab Põhja-Eesti Autismi Liit rohkem kui sadat sarnase saatusega perekonda, potsatab igal 
nädalal Ivica elektronpostkasti kiri või tuleb telefonikõne hirmul ja teadmatuses lapsevanemalt, kes on just oma 
lapse diagnoosi teada saanud. „Autism on Eestis tõsine probleem,” nendib Ivica. Liit omalt poolt püüab teha kõik, 
et vanemaid ja nende lapsi aidata. „Kõige enam vajatakse abi haridustee korraldamisel, psühholoogilist toetust 
ja toetust igapäevaelu korraldamisel, samuti on oluline rehabilitatsioon,” loetleb Põhja-Eesti Autismi Liidu juht 
perede vajadusi. „Tekitasimegi liidus kohe hariduse töögrupid, asusime ellu viima tugiisikute süsteemi ja kooli-
tama lasteaiaõpetajaid. Perede psühholoogiliseks toetamiseks on meil perepäevad ja lastevanemate mentor-
lusprogramm, kus vastselt diagnoosi teada saanud lapsevanemad saavad kogenumatelt nõu küsida,” tutvustab 
Ivica liidu praeguseid tegemisi. „Lapsevanematele oleme loonud kõikvõimalikke koolitusprogramme, tegeleme 
intensiivselt nõustamisteenuse arendamisega – eks kõik sõltub lõppude lõpuks ikka rahast. Meil on kaardistatud 
perede vajadused, meil on olemas teadmine, kuidas seda kõike ellu viia. Kirjutame aga jälle vastavaid projekte ja 
loodame, et saame rahastuse.” 
Aprillikuus saabuvad Eestisse autismispetsialistid Inglismaalt, koolitamaks siinseid logopeede-terapeute. „Teeme 
rehabilitatsioonikeskustega aktiivset koostööd, et autistlike laste teraapiavõimalusi suurendada. Pooleteise 
tegutsemisaastaga oleme suutnud päris palju korda saata, kuigi teha on veel maa ja ilm,” võtab Ivica Mägi jutu 
kokku.



ARVUTI ALGKURSUSED 8 TUNDI - 20€/30€. Windows 7 operatsioonisüsteemi kasutamine, tek-
stitöölus (OpenOffi  ce Writer), interneti vahendusel informatsiooni otsimine (Firefox), e-posti kasutamine (Firefox)

ARVUTIKURSUS EDASIJÕUDNUTELE 8 TUNDI - 20€/30€. TABELTÖÖTLUS (OPENOFFICE CALC), 
FOTOTÖÖTLUS (PIXLR EDITOR, PIXLR EXPRESS), KODULEHE KOOSTAMINE (WORDPRESS)

FOTOKURSUS 8 TUNDI – 30€/40€.  Fototeooria, fotode arhiveerimine, fototöötlus (Pixlr Editor, Pixlr 
Express)

Kahepäevased kursused toimuvad Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuse (Endla 59) arvutiklassis. 
Õpe viiakse läbi väikestes rühmades, individuaalõppe võimalus.
Toimumisaeg: mai, juuni ja september 2012
Võimalus registreeruda päevastele (algus 12:00), õhtustele (algus 18:00) ja
nädalavahetustel toimuvatele kursustele (algus 12.00).
Lisainfo ja registreerumine: tel. 656 40 48 või e-post: arvutiklass@tallinnakoda.ee

Tallinna Puuetega Inimeste Koda kutsub
arvuti- ja fotokursustele!

Tallinna Puuetega 
Inimeste Koja infolist
 · Soovid olla kursis puuetega inimeste valdkonnas toimuvaga? 
 · Soovid õigeaegselt olla teavitatud Tallinna Puuetega Inimeste Koja ettevõtmistest?
 · Soovid saada infot puuetega inimestele suunatud üritustest, seadusandluse muudatustest,   
 uutest teenustest ja toetustest?

Kui jah, siis saada oma soov liitumaks TPIK infolistiga e-posti aadressile: 
tauno@tallinnakoda.ee

Infoteatmik 

„Abiks puudega inimesele“
Ülevaatlik info nii riiklikest kui ka Tallinna linna poolt pakutavatest puuetega inimestele suunatud 
teenustest ja toetustest. Lisaks leiab teavet Tallinna Puuetega Inimeste Koja ja tema 22 liikmesorgani-
satsiooni kohta, mis aitab saavutada kontakti inimestel, kes soovi vad liituda puuetega inimeste ühin-
gutega.
Infomaterjal annab kompaktse ülevaate erinevatest teenustest ja toetustest, mida puudega inimestel 
on võimalik taotleda.
Infoteatmik on kättesaadav nii eesti kui vene keeles. 
Lae alla ja loe: http://www.tallinnakoda.ee




