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Hea ajakirja Kojaline lugeja!
TEKST MERIKE MARTINSON
Tallinna sotsiaalhoolekande ja tervishoiu

valdkonna abilinnapea

T

änan ajakirja Kojaline esindajaid, kes

andsid mulle võimaluse Invamessi ajaks
ilmunud erinumbris pöörduda
messi külastajate ja messil osalevate organisatsioonide poole.
Oma pöördumises soovin tutvustada Tallinna
linna olulisemaid tegevusi ning plaane lähiaastatel puuetega inimeste valdkonnas.
Tallinna hoolekandes on alati olulise tähelepanu all olnud puuetega inimeste probleemid. Igal
aastal on linna sotsiaalhoolekandes kasvanud
puuetega inimeste teenustele ja toetustele eraldatav rahasumma. Märkida tuleb ka seda, et ühed
aktiivsemad ning tublimad oma õiguste eest
seisjad on puuetega inimesed ja nende omaksed. Tänu aktiivsele ning asjalikele märkustele
oleme Tallinna linnas arendanud olemasolevaid
sotsiaalteenuseid ja loonud selliseid uusi , mida
puuetega inimesed on ise vajalikuks ning oluliseks pidanud.

Püüame lõpetada Kadaka teel asuva Tugikeskuse JUKS keskusehoone remondi, et töö- ning arenduskeskus saaksid tegutseda ühes
asukohas, muutes ühtlasi mugavamaks keskuse külastamise nii
klientidele kui ka spetsialistidele.
Tallinna Lastehaigla juures algab Norra Kuningriigi rahastuse toel Laste Vaimse Tervise Keskuse ehitamine.

Erinevates linnaosade päevakeskustes laiendame
puuetega inimestele suunatud teenuseid, kaasates selleks ka erinevaid koostööpartnereid mittetulundusorganisatsioonide näol. Endla tänaval
asuv tegevuskeskuse hoone, kus toimuvad ka Invamessi üritused, ja tegevuskeskuse lähiümbrus
saab parema ligipääsetavuse, arvestades pimedate ja liikumispuuetega inimeste vajadustega. Mullu saime valmis Tallinna linna ligipääsetavuse
programmi lähteülesande aastateks 2013–2017 ja
sellel aastal esitame kinnitamiseks ka konkreetse
tegevuskava koos kõigil linna ametkondade täpLähiaastate tegevustest Tallinnas tooksin tähtsa sete ülesannetega ligipääsetavuse tagamiseks.
ülesandena välja puuetega inimeste sotsiaalteenuste mitmekesistamise ja paremini kättesaada- Erilise tähelepanu alla oleme võtnud invatransvaks tegemise.
porditeenuse arendamise ja mahtude rahastamise
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suurendamise, samuti viipekeele teenuse mahu
suurendamise. Teenuse kättesaadavuse parandamiseks töötame koostöös puuetega inimeste
organisatsioonide esindajatega välja täpsemad
kriteeriumid isikliku abistaja ja tugiisiku teenuse saajatele. Kindlasti on vaja leida täiendavalt
rahalisi vahendeid , et katta teenuse hinnatõus,
mis kaasnes miinimumpalga tõusuga ning tõi
kahjuks kaasa mõningase teenuse mahu vähenemise.

oleme kaalunud võimaldada hooldajal osalise
tööajaga töötamist, kui see ei sega hooldamist.
Loodan seda teemat lähiajal linnavolikogu istungitel kaitsta ning nii olulise küsimuse puuetega inimeste jaoks inimlikumaks muuta.
Puuetega inimestele peavad olema Tallinnas tagatud samasugused võimalused ühiskonnas toimetulekuks nagu teistele tallinlastele. Arvan, et
suurima omavalitusena Eestis oleme kohustatud olema eeskujuks ka teistele omavalitsustele
uute käivitatud puuetega inimestele suunatud
sotsiaalteenuste ja toetustega. Samas on see suureks väljakutseks meie hoolekandesüsteemile,
sest teistest Eesti piirkondadest Tallinna elama
asunud puuetega inimeste arv on pidevalt suurenenud.

Käesoleval aastal seisab ees suur töö vaimu- ja
psüühikahäiretega inimestele suunatud eluasemeteenuse laiendamiseks. Eelmisel aastal ja
käesoleva aasta algul laienesid Põhja-Tallinna
linnaosas Maleva tänaval võimalused Käo keskuse noortele ja täiskasvanutele, ka laiendasime
samas hoones teenuseid pakkuva MTÜ Tugiliisu teenuseid. Loodan väga, et nõutud teenuste Kohtumisteni uutel huvitavatel üritustel!
arendamine ja laiendamine jätkub koostöös riiHeade soovidega
giga veelgi.
Ettevalmistamisel on muudatused määrustesse, Merike Martinson
mis puudutavad hooldaja toetuse saajatele esitatavaid tingimusi. Olen seisukohal, et hooldaja
mõistet tuleb laiendada ja anda võimalus hooldajaks olla ka puudega inimesel endal, kui puue
võimaldab teise inimese hooldamist. Samuti

5

INVAMESS

Invamess 2014
10.- 11. aprill

T

allinna Puuetega Inimeste Koda
korraldab 10. - 11. aprillil messi
„Invamess 2014”, mille eesmärgiks
on suurendada puuetega inimeste,
nende pereliikmete ja valdkonna spetsialistide
teadlikkust teenustest ja toodetest, mis aitavad
parandada puuetega inimeste igapäevast toimetulekut.

võlanõustamist ning teavet abivahendite soetamiseks.

Eesti Patsientide Esindusühingu juristid pakuvad õigusalast nõustamist. Puuetega laste vanematel on võimalik saada kogemusnõustamist.
Lastevanemad saavad soovi korral jätta oma
lapsed lastehoidu. Hoovimajas on võimalik juhendajate eestvedamisel õppida pinget ja stresNeljandat korda toimuval messil on esindatud si vabastavaid harjutusi ning tervendada oma
üle 30 organisatsiooni, kelle väljapanekud hõl- keha ja elu meeleseisundite ja mõtete muutmise
mavad nii õppimisvõimalusi, puuetega inimes- abil.
te ühingute tegevust, abivahendi- ja meditsiinitooteid, rehabilitatsiooniteenuseid jpm osas.
Invamess toimub Tallinna Puuetega Inimeste
Tegevuskeskuses, Endla 59.
Messi käigus toimuvad mitmed infotunnid,
mille teemadeks on töövõimetusreform, omas- Mess on avatud 10. aprillil kell 13-19 ning
tehooldus, vaimse tervise hoidmine ja prob- 11. aprillil kell 11-17.
leemide ennetamine. Õpitubades arutletakse
puuetega noorte väljakutsetest tänapäeval, õpi- Külastajatele on mess tasuta.
takse kuidas turvaliselt internetti kasutada ning
viipekeele huvilistel on võimalik selgeks õppida Messi läbiviimist toetavad Tallinna Linnavalihtsamad viiped. Mõlemal päeval on külastaja- litsus, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet,
tel võimalik saada sotsiaaltöötajate käest teavet Hasartmängumaksu Nõukogu, Nordecon
puuetega inimestele suunatud toetustest ja tee- AS, Kaubamaja AS ja AS Tallink Grupp.
nustest Tallinnas, toimetulekutoetuse alast nõu,
Lisainformatsioon ja kontaktid:
Tauno Asuja, tegevjuht
Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Tel: 52 56 560, 655 4161
E-post: tauno@tallinnakoda.ee
http://tallinnakoda.ee/1,201
http://facebook.com/tallinnakoda
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Invamess 2014 ajakava
Neljapäev, 10.04.2014
13.00-13.15 Messi avamine, sõnavõtud (1. korruse
fuajee)
13.00-19.00 Eksponentide väljapanekud (1. korruse
saal ja klubiruum ning 2. korruse fuajee)
13.00-19.00 Kohvik (1. korruse klubiruum)
13.00-16.00 Veresuhkru ja vererõhu mõõtmine,
diabeediriski ja kehakoostise hindamine,
Tallinna Suhkruhaigete Selts (2. korrus, ruum 203)

13.00-17.00 Õigusnõustamine (Eesti Patsientide
Esindusühingu juristid) (2. korrus, ruum 206)
14.00-15.00 Infotund “Mina omastehooldaja?”,
Tiina Tursman, MTÜ Kuusalu Omastehooldus
juhatuse liige, (viipekeelne tõlge)
(2. korrus, ruum 209)
14.00-16.00 Siidimaali õpituba, MTÜ Danko juhendajad (2. korrus, ruum 202)
14.00-17.00 TRE (Trauma ja stressi vabastamise
harjutused) teraapia koolitus,
Tiia Lõoke, Voog Koolitus (hoovimaja)

13.00-19.00 Lapsehoid (2. korrus, ruum 205)
13.00-15.00 Avatud internetipunkt, tugiisik Vesse
Lodi (2. korrus, ruum 210)

15.00-17.00 Haigekassa nõustamine (2. korrus,
ruum 208)

13.00-15.00 Sotsiaalkindlustusameti nõustamine (2.
korrus, ruum 208)

15.00-16.00 Arvutikursus “Kuidas internetis turvaliselt liikuda?”,
koolitaja Vesse Lodi (2. korrus, ruum 210)

13.00-17.00 Sotsiaalnõustamine (Linnaosade
valitsuste sotsiaalhoolekande osakondade puuetega
inimeste spetsialistid (2. korrus, ruum 201)

15.00-16.00 Kepikõnd Tegevuskeskuse ümbruses,
juhendaja Külly Halenius (kogunemine 1. korruse
peaukse juures)
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Reede, 11.04.2014
16.00-17.00 Infotund “Peaasjalikult vaimse tervise
hoidmisest”,
Peaasi.ee esindajad Ivar Soosaar ja Monika PaluLaeks (viipekeelne tõlge)
(2. korrus, ruum 209)
16.00-17.00 Viipekeele õpituba,
juhendaja Jari Pärgma ja Marju Telliskivi (2. korrus,
ruum 202)
16.00-18.00 Avatud internetipunkt, tugiisik Vesse
Lodi (2. korrus, ruum 210)
17.00-19.00 Õpituba “Puuetega noorte väljakutsed
tänapäeval”,
moderaator Ksenia Tsutsunava (2. korrus, ruum
202)

11.00-17.00 Eksponentide väljapanekud (1. korruse
saal ja klubiruum ning 2. korruse fuajee)
11.00-16.00 Sotsiaalnõustamine (Linnaosade
valitsuste sotsiaalhoolekande osakondade puuetega
inimeste spetsialistid) (2. korrus, ruum 201)
11.00-16.00 Õigusnõustamine (Eesti Patsientide
Esindusühingu juristid) (2. korrus, ruum 206)
11.00-13.00 Haigekassa nõustamine (2. korrus,
ruum 208)
11.00-17.00 Kohvik (1. korruse klubiruum)
11.00-17.00 Lapsehoid (2 korrus, ruum 205)
11.00-13.00 Avatud internetipunkt, tugiisik Vesse
Lodi (2. korrus, ruum 210)
11.00-13.00 Oma keha tervendamine koolitus,
Tiia Lõoke, Voog Koolitus (hoovimaja)

8

INVAMESS

11.00-15.00 Veresuhkru ja vererõhu mõõtmine,
diabeediriski ja kehakoostise hindamine,
Tallinna Suhkruhaigete Selts (2. korrus, ruum 203)
11.30-12.00 Infotund „Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö
instituudi õppimisvõimalused, täiendkoolitused ja
teadus-arendusprojektid“,
Koidu Saia, Tallinna Ülikool (2. korrus, ruum 209)
12.30-13.30 Infotund “Kogemusnõustamine puuetega laste vanematele”
Külli Urb, Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatuse
liige (viipekeelne tõlge)
(2. korrus, ruum 202)
13.00-14.00 Erasmus+ infotund puuetega noortele
ja puuetega noorte vanematele,
Velli Kivi, SA Archimedes Euroopa Noored Eesti
büroo (2. korrus, ruum 209)
13.00-16.00 Sotsiaalkindlustusameti nõustamine (2.
korrus, ruum 208)
13.00-14.00 Arvutikursus “Kuidas internetis turvaliselt liikuda?”,
koolitaja Vesse Lodi (2. korrus, ruum 210)

13.30-15.00 Puuetega laste vanemate kogemusnõustamine,
Tallinna Puuetega Inimeste Koja kogemusnõustajad
(2. korrus, ruum 202)
14.00-15.00 Infotund “”Mida toob kaasa uus töövõimereform?”
Pille Liimal, Eesti Töötukassa juhatuse liige (viipekeelne tõlge) (2. korrus, ruum 209)
14.00-16.00 Avatud internetipunkt, tugiisik Vesse
Lodi (2. korrus, ruum 210)
14.00-16.00 Õpituba “Puuetega noorte väljakutsed
tänapäeval”,
moderaator Ksenia Tsutsunava (hoovimaja)
15.00-16.00 Kepikõnd Tegevuskeskuse ümbruses,
juhendaja Külly Halenius (kogunemine 1. korruse
peaukse juures)
15.00-16.00 Viipekeele õpituba,
juhendaja Jari Pärgma ja Marju Telliskivi (2. korrus,
ruum 202)
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Aaskla Medical
Kaabli 3–402, 10112 Tallinn
56 852 277
www.aaskla.ee
e-post: info@aaskla.ee
Aaskla Medical on erinevate meditsiinitoodete
ning haiglatarvikute maaletooja. Oleme keskendunud kvaliteetsetele ja innovatiivsetele meditsiinitoodetele. Esindame erinevaid brände Euroopas hästi tuntud firmadelt. Meie peamisteks
klientideks on Eesti suurimad haiglad, polikliinikud, perearstikeskused, hooldekodud ning eraisikud. Pakume firmalt Palmedic B.V hooldus- ja
pesuvahendeid piiratud liikumisega ning voodihaigetele inimestele ja firmalt Uromed Gmbh
uriinikotte ning erinevaid põiekateetreid.

MTÜ Balti Sotsiaalteenuste Kvaliteedi Liit
Staadioni 52, 51008 Tartu
(+372) 53 320 748
www.qualitysocial.eu
e-post: info@qualitysocial.eu

teedi alase teadlikkuse ja kvalifikatsiooni tõstmisele nii avalikus, era- kui ka kolmandas sektoris;
osaleb liidu põhieesmärgiga seotud koolituste
ning täiendõppe läbiviimisel; tutvustab ja propageerib erinevaid juhtimiskvaliteedi rakendamise
meetodeid ning levitab vastavat informatsiooni;
esindab liidu liikmeid rahvusvahelistes organisatsioonides; organiseerib riigisisest ja rahvusvahelist koostööd sotsiaaltöö ning hooldusteenuse
osutamisega tegelevate ja selle juhtimise kvaliteedi parandamisest ning arendamisest huvitatud
organisatsioonide ja üksikisikutega; korraldab
põhieesmärgiga seotud konsultatsioone, seminare, konverentse-foorumeid, erialaseid koolitusi ning õppereise; annab konsultatsioone ja
eksperthinnanguid sotsiaaltöö ning hooldusteenuse osutamise juhtimiskvaliteedi, innovatsiooni ja kvaliteedisüsteemide arendamisega seotud
valdkondades; hindab teenuste kvaliteeti Valoris
TIQSS meetodil; korraldab teenuste kvaliteedi
(arendamise) alased koolitusi ja annab konsultatsioone ning vahendab parimat praktikat.

Benita Kodu AS
Liit on asutatud nii Eestis kui ka väljaspool Eestit
sotsiaaltööga ja hooldusteenuse osutamise ning
juhtimisega tegelevate liikmete ühendamiseks.
Eesmärgiks on mitmekülgne hooldusteenuse
osutamise ning juhtimiskvaliteedi tõstmine ja
parandamine. Selleks osaletakse juhtimise kvaliteedisüsteemide väljatöötamise ning arendamise
alases tegevuses sotsiaaltöö ja hooldusteenuse
konkurentsivõime tugevdamiseks, kaasatakse
liikmeid arengustrateegia kujundamisse ning õigusloomesse. Oma tegevuse eesmärgi saavutamiseks osaleb liit Eesti Vabariigi sotsiaaltöö ja hooldusteenuse osutamise ning juhtimise kvaliteedipoliitika kujundamises ja hindamises ning juhtimise kvaliteedisüsteemide ja -standardite väljatöötamises, arendamises; aitab kaasa sotsiaaltöö
ja hooldusteenuse osutamise ning juhtimiskvali
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Valkse küla, Keila vald, 76616 Harjumaa
(+372) 6 744 600
www.benita.ee
e-post: info@benita.ee
Benita on moodsa sisustuse ja kõrgetasemelise
teenindusega mitmekülgne majutus- ja tervishoiuteenuste keskus; hubane hooldushaigla ning
taastusravikeskus, mis keskendub onkoloogia- ja
neuroloogiahaigetele ning luu- ja lihashaigetele.
Pakume diagnoosipõhist rehabilitatsiooniteenust. Benitas on ka eakate kodu ja (inva)hotell.

Davex Group OÜ
Eduard Vilde tee 119–46, 12614 Tallinn
(+372) 5 093 263
www.rollaramp.ee
e-post: jevgeni.andzhans@rollaramp.ee

INVAMESS

Firma tegeleb kokkupandavate metallist RollA-Ramp invapandustega, mida saab kasutada
ratastooliga, ka autode juures. Need on valmistatud kõrge vastupidavusega lennukialumiiniumist. Keevitusaparaadiga tehtud tugevdatud keevisõmblused ning kõikide liikuvate elementide
kõrgeim tootmis- ja monteerimiskvaliteet võimaldab pandust kasutada suurte kaalukoormusega ka välitingimuste rasketes ilmastikuoludes.
Stantsitud alumiiniumist sektsioonid tagavad
suurepärase haakuvuse isegi vihma ajal, kollased
plastist katted kaitsevad monteerimisel või demonteerimisel juhtuda võivate eksimuste korral.
Iga pandus monteeritakse kahest elemenditüübist: sirgetest ja 1-kraadise kaldega. Kui keerate
panduse lahti, muutub selle tasapind (on natuke
painutatud ülespoole). See parandab ratastooli
liikumist panduse peal. Roll-A-Ramp on tehtud
mooduspõhimõttel ning taolist pandust võib valmistada vastavalt kliendi soovile igas pikkuses.

hinnaga tipptasemel meditsiinitehnikat ja -tarvikuid.

MTÜ Eesti Invaspordi Liit
Regati pst 1, 11911 Tallinn
(+372) 5 083 905
www.eil.ee
e-post: eol@eil.ee
Eesti Invaspordi Liit tegeleb liikumispuuetega
inimeste spordi organiseerimise ja arendamisega Eesti Vabariigis. Korraldame vabariiklikke
spordilaagreid ning võistlusi, saadame parimaid
liikumispuudega invasportlasi rahvusvahelistele
võistlustele.

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

Dokto Baltic OÜ
Toompuiestee 17a, Tallinn
(+372) 6 560 955
www.doktobaltic.eu
e-post: info@doktobaltic.eu
Dokto Baltic OÜ on Eesti kapitalil põhinev eraettevõte. Esindame rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud kaubamärke, nagu Samsung, Hersill,
Bexen Cardio, Muka jt. Meie eeliseks on paindlikud, kliendisõbralikud finantseerimislahendused, turvalisust pakkuv järelhooldus ning meeldiv teenindus. Meie klientideks on eraisikud,
perearstid, hooldekodud, haiglad, erakorralise
meditsiini keskused. 2009. aastal alustanud Dokto Baltic tegutseb partnerite kaudu ka Lätis, Leedus, Poolas, Soomes ja Venemaal.

Eesti Pimedate Raamatukogu (Eesti Hoiuraamatukogu osakond)valmistab, kogub, säilitab ning
laenutab heli- ja punktkirjas teavikuid, puuteraamatuid, elektroonilisi materjale ning kirjeldustõlkega filme. Raamatukogus on kättesaadav eesti- ja võõrkeelne ilu-, teatme- ning õppekirjandus. Kogus leiduvaid nägemispuudega inimeste
tegevust, rehabiliteerimist ja õpetamist käsitlevaid trükitud teavikuid laenutatakse kõikidele
soovijatele.
Raamatukogu teenindab nii Eestis kui ka välismaal elavaid nägemispuudega või mõne muu
trükitud teksti lugemist takistava puude, häire
või haigusega inimesi. Lugejaks registreerimisel
on nõutav tõend puude, häire või haiguse kohta.

Pakume tervishoiusektori klientidele (lastele, Eesti Pimedate Raamatukogu lugejateenindus
puuetega inimestele ning vanuritele) parima toimub raamatukogus kohapeal, posti,
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telefoni 6 748 212, e-posti (laenutus@epr.ee) ja Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevuse põhikodulehel oleva e-teeninduse teel esmaspäevast eesmärk on olla puuetega inimeste valdkonnas
tehtava töö üleriigiliseks koostöö- ning koordi(kl 12–18) neljapäevani (kl 10–16).
natsiooniorganiks. Meie tegevuse eesmärk on
Raamatukogu pakub järgmisi teenused: teavikute puuetega inimeste toimetuleku, elukvaliteedi ja
laenutamine raamatukogus kohapeal ning posti, ühiskonnaellu kaasatuse parandamine.
raamatukogudevahelise laenutuse kaudu; heliraamatute, -ajalehtede ja ajakirjade voogedastusena Eesti Puuetega Inimeste Koda on avalikes huvikuulamine ning allalaadimine veebiraamatukogu des tegutsev vabaühendus ja ühtlasi katusorgani(http://veebiraamat.like.ee/veebiraamat) vahendu- satsioon Eestis tegutsevatele puuetega inimeste
sel; mittetagastatavate heliraamatute, -ajalehte- organisatsioonidele – võrgustik, kuhu kuulub 16
de ning -ajakirjade saatmine posti teel (CD-l); piirkondlikku puuetega inimeste koda ning 30
e-ajalehtede ja ajakirjade saatmine e-posti teel; üle-eestilist puudespetsiifilist liitu ja ühendust.
igakuise uute raamatute nimestiku “Raamatutut- Kokku esindame umbes 420 organisatsiooni üle
vustaja” saatmine posti teel (helisalvestis CD-l) ja Eesti. Oleme puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö üleriigiline koostööorgan; arvamusliider
e-raamatututvustaja saatmine e-posti teel.
puuetega inimeste küsimustes; partner riigile,
Kõik Eesti Pimedate Raamatukogu teenused on kohalikele omavalitsustele ja teistele vabaühendustele puuetega inimestega seonduvatel teemalugejatele tasuta.
del.

MTÜ Eesti Psoriaasiliit
Toompuiestee 10, 10137 Tallinn
(+372) 5 052 455
www.epsol.ee
e-post: georg.jurkanov@gmail.com

MOTO: KAASAVA ÜHISKONNA POOLE!

Olulisel kohal on puuetega inimeste ja nende perede nõustamine, sh juriidiline konsultatsioon
ning puuetega inimestega tegelevate spetsialistiEesti Psoriaasiliit koondab psoriaasihaigeid ja de nõustamine ja koolitamine.
nende lähedasi üle Eesti ning annab teavet psoriaasihaiguse ja nende ravivõimaluste kohta. MTÜ Eesti Puuetega Naiste Ühenduste
Samuti seistakse psoriaasihaigete õiguste ning Liit
elukvaliteedi eest, viies pidevalt läbi koolitusi ja Endla 59, 10615 Tallinn
muid toredaid üritusi.
(+372) 56 453 468
www.epnu.ee
Nahahaigetele sobilikud ravikosmeetikatooted ja e-post: info@epnu.ee
haigete nõustamine.
Liidu põhieesmärkideks on koondada ja kaasata puuetega ja/või erivajadustega naiste/tütarlaste
MTÜ Eesti Puuetega Inimeste Koda
ning perede ühendusi, et seista nende inim-, kodaToompuiestee 10, 10137 Tallinn
nike-, sotsiaalsete ning majanduslike õiguste eest,
6 616 629
suurendada ja arendada kodanikuaktiivsust puuewww.epikoda.ee
tega inimeste (naiste) võrdsete õiguste valdkonnas.
e-post: epikoda@epikoda.ee
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Liidu eesmärgiks on aidata kriisiolukorda sattunud puuetega ja/või erivajadustega naistel/tütarlastel, peredel kohaneda ning toime tulla muutunud majandustingimuste ja elukorraldusega liidu
põhikirjaliste tegevuste kaudu. Oma tegevusprogrammi koostamisel lähtume Euroopa puuetega tütarlaste ning naiste manifestist ja soolise
võrdõiguslikkuse seadusest.
Kogume ning levitame puuetega naisi puudutavat informatsiooni. Teavitame puuetega lapsevanemaid nende õigustest ja kohustustest. Toetame erivajadustega noori ning nende vanemaid.
Nõustame puuetega tütarlapsi ja naisi ning nende tugiisikuid, isiklikke abistajaid ning hooldajaid. Teeme koostööd riiklike institutsioonidega,
et tagada puuetega naistele võrdseid toimetulekuvõimalusi. Propageerime võrdõiguslikkust ja
teeme koostööd võrdõigusvolinikuga. Koolitame
puuetega inimesi soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas. Jälgime rahvusvaheliste inimõiguste tagamist ja vajadusel sekkume.

MTÜ Eesti Seljaajusonga ja
Vesipeahaigete Selts
Toompuiestee 10, 10137 Tallinn
(+372) 6 977 239; (+372) 54 518 510
www.kelluke.ee
e-post: inna.kelluke@gmail.com

Eesti Töötukassa
Lasnamäe 2, 11412 Tallinn
11 501
www.tootukassa.ee
e-post: info@tootukassa.ee
Aitame leida sobiva töökoha/töötaja; vajalikud
teenused puudega inimestele; toetame tööotsijate töölesaamist tööpraktika, palgatoetuse ja koolitusega; anname informatsioon välismaal töötamise kohta; kindlustame inimese tööosingute
ajaks ning koondamise ja maksejõuetuse juhtumite korral.
Pakume teile järgmisi teenuseid: abistamine
tööintervjuul, tööruumide ning vahendite kohandamine, tööks vajaliku tehnilise abivahendi
tasuta kasutada andmine, tugiisikuga töötamine,
tööandjale tööturukoolituse hüvitamine. Loomulikult saate kasutada ka kõiki teisi meie teenuseid: töövahendus, nõustamine tööotsingutel,
tööpraktika, koolitus jt. Selle, millised teenused
teid kõige paremini aitaksid, aitab välja selgitada
teie konsultant töötukassas.

Hilariuse kool
Sõle 40, Tallinn
56 262 085
www.tugiuhing.ee
e-post: inga@hilarius.ee

MTÜ Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts
seob haigeid ning nende peresid, meedikuid ja
nende abistajaid. Seltsi liikmete eesmärgiks on
olla üksteisele abiks nii nõu kui jõuga, otsides parimaid võimalusi haigete ravimise, kasvamise ja
arenemise jaoks.

Hilariuse kool on erakool erivajadustega lastele.
Meie koolis käivad toimetuleku õppekavale suunatud lapsed 1.–11.klassini. Toetume waldorfpedagoogikale. Pakume ka lapsehoiuteenust erivajadustega lastele. Meie koolis saab õppida Saori
ja kaltsuvaiba kudumist telgedel, savitööd/keraaMeditsiiniline ning sotsiaalne nõustamine, rehabi- mikat, puutööd, söögi valmistamist. Kord nädalitatsiooniplaanide koostamine, massaažiteenuse las käime ujumas ja Zumba tunnis.
osutamine.
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AS Hoolekandeteenused
Merimetsa tee 1, Tallinn
6 771 250
www.hoolekandeteenused.ee
e-post: info@hoolekandeteenused.ee

koduteenus, lapsehoiuteenus, rehabilitatsiooniteenus, üldhooldusteenus eakatele. Teenuste
juurde kuulub ka lähedaste õpetus ja teadlikkuse
tõstmine, kuidas puuetega inimestega toime tulla.

AS Hoolekandeteenused on 100% riigile kuuluv
äriühing, mis tegutseb üle kogu Eesti pea kõigis
maakondades, pakkudes hoolekandeteenuseid
umbes 2500 kliendile ning tööd ligi 1000 töötajale.

MTÜ Händikäpp

Meie teenuseportfelli moodustavad erihoolekandeteenused psüühiliste erivajadustega täiskasvanutele ja lastele ning üldhooldusteenus eakatele.
Psüühiliste erivajadustega inimeste all peetakse
silmas inimesi, kellel on psühhootiline häire, vaimupuue või orgaaniline psüühikahäire (näiteks
dementsus). See hõlmab nii neid, kes vajavad
ööpäevaringset teenust kui ka võrdlemisi iseseisvaid töövõimelisi inimesi, kes vajavad vaid toetavaid teenuseid.

MTÜ Händikäpp on 1994. aastal loodud valdkonna asjatundjate eestkosteühendus, mille missiooniks on toetada iseseisvuse ja koostöö väärtustajaid eneseteostuse kaudu. Ühenduse visioon
on olla iseseisvat elu toetav eestkosteühendus
ning koolitus- ja nõustamiskeskus, mis tegutseb
kõiki arvestavas ühiskonnas. Korraldatakse koolitusi, õpitubasid ning kogemusnõustatakse. Samuti tehakse huvikaitsetööd.

Pakume lühi- ja pikaajalisi hoolekandeteenuseid
psüühilise erivajadusega täiskasvanutele ja lastele
ning teenuseid eakatele, kes vajavad oma igapäevaelu korraldamisel ning ühiskonna- ja tööelus
osalemiseks tuge ning juhendamist.
Teenuseid osutame nii inimese kodus, kogukonna keskel kui meie enam kui kahekümnes kodus
üle Eesti. Meie teenuseid on võimalik osta paindlike hindadega tunni, päeva, kuu ja aasta kaupa
ning intervallteenusena. Loome uusi teenuseid
ning laiendame olemasolevate teenuste pakkumist sinna, kus selleks on vajadus.

Tähe 101, 50107 Tartu
(+372) 53 232 667; (+372) 7 348 328
www.handikapp.ee
e-post: handikas@handikapp.ee

Kogemusnõustamine liikumis- või nägemispuudega täiskasvanuile, nende lähedastele ja asutustele/ettevõtetele; kogemuskoolitused, sh isikliku
abistaja teenuse kasutamine ning isikliku abistaja
teenuse pakkumine; rekreatiivsed õpitoad, matkad, laagrid puudega inimestele.

Invaru OÜ
Peterburi tee 14A, 11411 Tallinn
(+372) 6 025 400
www.invaru.ee
e-post: info@invaru.ee
Liikumis-, põetus-, hooldus-, rehabilitatsioonija kommunikatsiooniabivahendid:

Ettevõte osutab järgmiseid teenuseid: igapäevaelu
toetamine, töötamise toetamine, toetatud elamine, nõustamine, müük, üürimine, hooldus, remont.
kogukonnas elamine, ööpäevaringne hooldamine,
eri- või üldhoolekande intervallteenus, asendus-
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OÜ Jalaexpert

MTÜ Jumalalaegas

Turu 21b, 50106 Tartu
(+372) 53 340 007
www.jalaexpert.ee
e-post: info@jalaexpert.ee

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

OÜ Jalaexpert tegeleb ortopeediliste abivahendite valmistamise, kohandamise ja müügiga. Individuaalse konsultatsiooni käigus leiame abivajajale sobivaima abivahendi. Parima tulemuse aitab
tagada kaasaegne tehnoloogia ja kogenud ning
põhjaliku erialase haridusega kollektiiv.
PROTEESID: käe-, jala- ja rinnaproteesid
ORTOOSID: käe-, jala- ja seljaortoosid, korsetid
ja kaelatoed
TALLATOED: individuaalsed ja kohandatavad
(diabeetikutele, reumaatikutele), sporditallatoed
ORTOPEEDILISED JALATSID: lastele ja täisealistele, diabeetikutele, reumaatikutele.

MTÜ Jumalalaegas pakub erinevaid sotsiaalteenuseid ning tegeleb abivahendite müügiga. Meie
alla kuuluv abivahendikeskus Silmalaegas pakub
üle Eesti laias valikus nägemis- ja kuulmisabivahendeid (riigi dotatsiooniga) lastest eakateni – nii
pimedatele, vaegnägijatele, vaegkuuljatele kui ka
kurtidele.
MTÜ Jumalalaegas peamised teenused: nägemisja kuulmisabivahendid, sotsiaalnõustamine telefoni teel E–R kl 9–12, lastelaagrid vaegnägijatele
ning pimedatele jpm.

Kadrimardi OÜ
SA Juht- ja Abikoerte Kool
Taara pst 12–1, 51005 Tartu
(+372) 5 299 193
www.juhtkoer.ee
e-post: info@juhtkoer.ee
Sihtasutus Juht- ja Abikoerte Kool on sotsiaalsfääris tegutsev mittetulunduslik organisatsioon.
Kooli eesmärgiks on juht- ja abikoerte kasvatamine ja koolitamine, koolitatud koerte kättesaadavaks tegemine abivajajatele ning ühiskonna teavitamine juht- ja abikoerte olemasolust,
tööfunktsioonidest ning tarvilikkusest.

Sõpruse pst. 215–12, 13422 Tallinn
(+372) 5 115 340
www.kadrimardi.ee
e-post: pallas@uninet.ee
Kadrimardi OÜ alustas oma tegevust 1997. aastal
elektriseadmete ja elektritööde ohutusvahendite
maaletoomise ning müügiga Eestis. Alates 2008.
aastast alustati Rootsi tootja Bellman & Symfon
AB kurtidele ja vaegkuuljatele mõeldud kuulmisabivahendite ning häireseadmete maaletoomist ja
edasimüüki. 2011. a sai Kadrimardi OÜ Bellman &
Symfon AB toodete ametlikuks maaletoojaks, tagades sellega stabiilse valmistajatehase tarnekindluse, koolituse ning teeninduse Eestis.

Juht- ja abikoerte koolitamine nägemispuudega,
liikumispuudega, kuulmispuudega inimestele;
teraapiakoerte koolitamine; koerte lisakoolitus- Vaegkuuljate ja kurtide abivahendite maaletoomine ning müük ilma vahendajateta annab võimaluse
ja hoidmisteenus.
stabiliseerida (vähendada) hinnataset, andes meie
klientidele suurema turvatunde. Kadrimardi OÜ
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pakub vaegkuuljatele ja kurtidele täiskomplekti
abivahendeid kasutamiseks tööl, kodus ja ka väljaspool kodu. Meie abivahendid jagunevad kolme
põhirühma: audioseadmed vaegkuuljatele, häire/
signalisatsiooni- ning häiresüsteemid vaegkuuljatele ja kurtidele.
Oleme tarninud Bellman & Symfon AB häiresüsteeme ka uutele ehitatud hotellidele, kus peatuvad
kurdid ning vaegkuuljad.
Bellman & Symfon AB korraldab iga aastal oma
edasimüüjatele Euroopas õppekogunemisi, kus
pearõhk on uutel müüki tulevatel toodetel ja sellel,
kuidas täiustada suhtlust klientidega. Samas pakume meie tootjale oma ideid ning mõtteid tootearendusest, mida oleme saanud klientidelt oma
igapäevatöös.

MTÜ Kakora
Uus 19/ Vene 28, II krs, Tallinn
(+372) 51 960 584
www.kakora.sarasyl.com
e-post: sarap@smail.ee

Kakora tegevuse eesmärgid on järgmised: kultuuri
kättesaadavaks tegemine erivajadustega inimestele; erivajadustega loomerühmade kultuuri- ja terviseürituste vahendamine välisriikidest Eestisse ja
vastupidi (näitused, kontserdid, reisid, kursused);
üldsuse ja sihtgrupi teavitamine kombatavate raamatute vajalikkusest; taktiilsete raamatute valmistamise koolituste läbiviimine, unikaalsete kombatavate raamatute arendamine ja käsitöötootena
valmistamine; kirjeldustõlke kui (eelkõige nägemispuudega inimestele) olulise teenuse väljaarendamine, kirjeldustõlkide ja konsultantide koolitamine, kirjeldustõlke kui teenuse kvaliteedikontroll
ning sellealane nõustamine; taktiilsete materjalide
tegemine, nende valmistamise nõustamine ning
kvaliteedikontroll (taktiilsed kaardid, sildid, plaanid jne); nägemispuuetega inimeste kunstitegevuse arendamine ja näituste korraldamine, nendeks
võimaluste otsimine; üritustel toetusmüükide korraldamine; siseriiklike ja rahvusvaheliste võistluste
ning konkursside korraldamine.

Keila Taastusravikeskus

Pargi 30, 76607 Keila
(+372) 6 390 400; (+372) 6 390 420
Meie visiooniks on võrdsed võimalused ja ligipää- www.taastusravi.ee
setavus kultuuris. Missiooniks on olla kultuuri- e-post: keila@taastusravi.ee
maastikul vahendajaks puuetega inimeste ja kultuurisündmuste pakkujate vahel, nägemispuudega Alustasime tööd 1995. aastal 15 voodikohaga,
inimeste huvide esiletoojaks, meie sihtgrupi huvi- praeguseks on meist kasvanud professionaalse
de teadvustajaks riigiametites ning omavalitsustes, meeskonna ja pikaajaliste kogemustega 62 voouute võimaluste avardajaks, kultuuri ligipääseta- dikohaga ja 65 töötajaga taastusravihaigla. Koostöös Eesti Haigekassaga võtame ravile patsiente
vuse promootoriks.
üle kogu vabariigi.
Kakora MTÜ seisab puuetega inimeste kultuuri
ligipääsetavuse ja kättesaadavuse eest, tuues uusi
meetodeid Põhjamaadest ja pürgides kinnitama
neid ka Eesti kultuurimaastikule, et ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni põhiseid õigusi
tagataks ka Eesti puuetega inimestele .
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Rehabilitatsiooniteenust osutatakse 2006. aastast
alates. Tervishoiuteenuste osas on kõige
pikemaajalised kogemused statsionaarse taastusravi teenuse osutamises, ambulatoorsete teenustega alustati 2001. aastal.
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Patsiendi saabudes meie keskusesse moodustatakse neuroloogi/taastusarsti juhtimisel
ning vastavalt patsiendi probleemile ravimeeskond, millesse kuuluvad taastusarst, füsioteraopeut, tegevusterapeut, logopeed, psühholoog, õde, hooldaja. Töökorraldus on suunatud meeskonnapõhise ravi pakkumisele, kus
kliendi probleemi vaadeldakse kui tervikut,
mitte iga eriala/spetsialisti vaatest üksikuna.
Kaasaaegse taastusravi peamine ja kõige olulisem
osa on individuaalne teraapia – füsioteraapia,
tegevusteraapia, logopeediline ravi ning psühholoogiline hindamine, nõustamine ja teraapia.
2013. a sügisest alates on meil kasutusel Bioness
juhtmeta funktsionaalsed elektristimulatsioonisüsteemid, mis kasutavad arenenud tehnoloogiat
ja madalat stimulatsiooni, aitamaks taastada patsientide üla- ja alajäsemete pareesi.

osutame kardioloogilist taastusravi, mis on suunatud peamiselt äsja südameoperatsiooni või südamerabanduse läbi teinud patsientide taastamisele. Samuti osutame teenuseid n-ö tavapäraste
diagnoosidega patsientidele, kellel on peamiselt
kergemad neuroloogilised, ortopeedilised, luu- ja
lihaskonna probleemid. Lisaks pakume Keilas ka
rehabilitatsiooniteenust, mille alla kuuluvad rehabilitatsioonihindamise ja -planeerimise teenus,
rehabilitatsiooniplaani elluviimise ning juhendamise teenus, rehabilitatsiooniplaani täiendamise
ja tulemuste hindamise teenus, sotsiaaltöötaja
teenus, füsioterapeudi teenus, tegevusterapeudi
teenus, psühholoogi teenus, logopeedi teenus,
vajadusel ööpäevaringne majutusteenus. Lisaks
on võimalik kasutada lähedalasuvat tervisekeskust, juurde saab osta ka massaaži, pärlivanni,
elektriravi.

Medserv Grupp OÜ
Keila Taastusravikeskus sai detsembris Brüsselist kinnituse, et meie töö taastusravi ja rehabilitatsiooni teenuste osas on hinnatud EQUASS
Assurance’i sertifikaadi vääriliseks. EQUASS sertifikaat kinnitab, et Keila Taastusravi spetsialistid pakuvad teenust, mis vastab Euroopa kvaliteedistandardile.

Meierei 28–8, 75203 Raasiku, Harjumaa
(+372) 53 733 912
www.medserv.ee
e-post: info@medserv.ee

Transpordime stabiilses seisus lamavaid ja liikumispuuetega inimesi haiglast koju, kodust haiglasse, arsti visiitidele jne. Teenus toimib n-ö vooKeila Taastusravikeskus on läbi aja olnud dist voodisse.
orienteeritud varajasele taastusravi teenusele (esmasest haigestumisest on möödas vä- MTÜ Merimetsa Tugikeskus
hem kui 6 kuud). Seega ravime üldjuhul väga Merimetsa tee 1, 10614 Tallinn
varases staadiumis patsiente, kellel on esma- (+372) 6 567 530
sest haigestumisest (insult, trauma, operat- www.merimetsa.ee
sioon vms) möödas tihti vaid 1–3 nädalat. e-post: info@merimetsa.ee
Osutame ravi nii neuroloogilise, ortopeedilise,
luu-lihaskonna kui ka muude põhihaigustega Tugikeskus pakub psüühilise erivajadustega isipatsientidele.
kutele kaht riiklikku teenust: igapäevaelu toetamise teenust (tarbijaid kuni 140) ja töötamise
Ambulatoorset taastusravi pakume nii Keilas toetamise teenust (tarbijaid kuni 30). Tugikeskukui ka Tallinnas. Tallinna ambulatoorses üksuses ses on 9 erinevat töötuba, mille tegevustes saavad
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osaleda kõik meile Sotsiaalkindlustusameti suu- dega tegelevatele inimestele loenguid ja eluõpet,
nõustamist ning muud koolitust. Aitame luua
natud isikud (teenuse tarbijad).
päevaseid rehabilitatsiooni- ja arenduskeskusi,
Teenused: igapäevaelu toetamise teenus (igapäe- tugi- ja rühmakodusid ning muid AI-dele teevaelu oskuste ja tööoskuste kujundamine, isiku nuseid pakkuvaid üksusi.
toetamine ja nõustamine, vaba aja sisustamine,
sotsiaalsete suhete loomine, juhendamine eri- MTÜ Tallinna Hoolekande Keskus
nevate teenuste kasutamisel, kaasamine tugikes- Suur-Sõjamäe 6a, 11415 Tallinn
kuse tegevustesse jne) ning töötamise toetamise (+372) 6 101 294
teenus (motiveerime isikut tööle asuma, leidma www.thk.ee
endale jõukohane töö; nõustame nii isikut kui ka e-post: info@thk.ee
tema tööandjat; avalikule tööturule minek).
Hoolekandeteenused Tallinnas: sotsiaalvalveteenus eakatele ja puuetega inimestele (tasuta),
MTÜ Pimedate Töökeskus Hariner
öömajateenus kodututele inimestele (tasuta),
Laki 7, 10621 Tallinn
resotsialiseerimisteenused sotsiaalselt tundlikele
(+372) 55 529 134
sihtgruppidele (tasuta), psühhosotsiaalne nõuswww.hariner.ee
tamine (tasuline, täiskasvanutele, eesti keeles)
e-post: info@hariner.ee
Müüme pimedate ja vaegnägijate valmistatud Sotsiaalvalveteenus on hoolekandeteenus üksi
elavale, eakale või puuetega isikule Tallinnas, kes
harju ja harjatooteid.
vajab ajutist kõrvalist abi seoses oma tervisliku
seisundiga. Teenus on korraldatud mitme asuMTÜ Tallinna Arengupuudega Inimeste
tuse koostööna ja eeldab lauatelefoni olemasolu.
Tugiühing
Teenusega tegeleb otseselt meie sotsiaaltöötaja,
Endla 59–204, 10615 Tallinn
kes viib läbi vajalikud toimingud teenusele saa(+372) 52 300 064
miseks ja teenuse lõpetamiseks. Tallinna Hoolee-post: eiketammjarv@hotmail.com
kande Keskus kindlustab 24/7 väljasõiduvalmis
Tugiühing juhindub oma tegevuses ÜRO vaim- 2-liikmelise brigaadi, kes osutab kohapeal abi
se puudega inimeste õiguste deklaratsioonist ja edastab informatsiooni vajalikele osapooltele.
ja Eestis kehtivast seadusandlusest. Taotleme Teenus on tasuta. Rohkem infot meie kodulehel
arengupuudega inimestele (AI)-õppe, treenin- www.thk.ee/teenused/sotsiaalvalve-teenus
gu, töövõimaluste ning päevategevuste laiendamist. Püüame AI-dele anda abi mitmesuguste Öömajateenus on kättesaadav Tallinnas iga päev
sotsiaalabi- ja heategevusteenuste ning muude alates kl 21.00–9.00. Öömajateenus on ette nähvormidega. Aitame korraldada mitmesuguseid tud kodututele inimesele, kellel puudub sissetuõpetavaid kehalisi ja vaimseid võimeid arenda- lek ja elukoht ning kes on öömajja pöördudes
kained. Teenus on tasuta. Täpsem info meie kovaid üritusi ja vaba aja sisustamist.
dulehel www.thk.ee/teenused/kodutute-oomaja
Organiseerime ja otsime võimalusi pakkuda lastevanematele, sotsiaaltöötajatele ja teistele AI- Resotsialiseerimisteenused osutatakse sotsiaal-
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selt tundlikele sihtgruppidele. Päevakeskuses on
võimalik igal tööpäeval saada materiaalset abi
(kasutaud riided, toiduabi), sotsiaalnõustamist ja
võlanõustamist, kasutada arvutit, lugeda, tegelede käelise tegevusega jms. Teenus on tasuta. Resotsialiseerimiskeskuses on majutusüksus, kus on
võimalik saada ühiselamutüüpi majutusuteenust,
kui on olemas sissetulek ja Tallinna sissejirjutus.
Täpsem info meie kodulehel www.thk.ee/teenused/rehabilitatsioonikeskus
Psühhosotsiaalse nõustamise teenus on eelkõige
neile täiskasvanud inimestele, kes soovivad ise
oma olukorra paranemisele kaasa aidata. Nõustamise abil on võimalik leida oma sisemisi resursse, mis kombineerituna eneseabivõtete ning
teadlikkuse kasvuga annavad parema enesetunde
ja tulemused igapäevaelus. Teenus on seotud motivatsiooniga tegeleda oma sisemaailmaga ning
mõtestada igapäevategevusi positiivses võtmes.
Teenus on tasuline, kuid kokkuleppeline hind
võib erineda kodulehel avaldatust. Täpsem info
meie kodulehel www.thk.ee/teenused/tasulisednoustamisteenused

MTÜ Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Endla 59, 10615 Tallinn
(+372) 6 554 161
www.tallinnakoda.ee
e-post: koda@tallinnakoda.ee
Koja eesmärgiks on esindada ja kaitsta puuetega
inimeste huve Tallinna tasandil. Koda seisab selle
eest, et tagada puuetega inimestele Tallinnas kvaliteetsed, vajaduspõhised, kättesaadavad ja taskukohased teenused; suurendada puuetega inimeste ühiskondlikku teadlikkust ja osalust; muuta
tallinlaste hoiakuid puuetega inimeste suhtes positiivsemaks.

poliitika kujundamine Tallinnas, liikmesorganisatsioonide toetamine, informatsiooni edastamine ja esmatasandi nõustamine, Tallinna Puuetega
Inimeste Tegevuskeskuse haldamine ning puuetega inimestele suunatud erinevate projektide läbiviimine ja teenuste pakkumine.

MTÜ Tallinna Reumaühendus
Endla 59, 10615 Tallinn
(+372) 53 476 471
e-post: kyllikikas@hot.ee
Tallinna Reumaühendus aitab kaasa puuetega
inimestele vajalike sotsiaalsete garantiide loomisel, innustab luu- ja liigesehaigeid õppima oma
haigust tundma. Reumaatilised haigused on
kroonilise ja pikaajalise valu põhjus, nii et elus
toimetulekuks ei saa loota ainult arsti peale. Haiged peavad ise liikuma, võitlema ning olema aktiivsed. Teeme tööd, et peale arsti usaldaks haige
ka õde, füsioterapeuti, võimlemistreenerit, sotsiaalnõustajat.
Korraldame seminare, tervistavaid ja kultuuriüritusi: üksinda vapper olla on raske, teistega
koos kasvab optimism ning rõõmsameelsus.
Koostöös Fysioline Eesti OÜ-ga tutvustame invamessil taastusravi ja füsioteraapia valdkonna
tooteid: Ice Power tooted erinevate valu ning lihaspingete korral, Thera Band kummilindid ja
käeteraapia vahendid, tasakaalupadjad, koduseks
harjutamiseks sobivad treeningvahendid. Lisainfo www.fysioline.ee

Koja peamisteks tegevusvaldkondadeks on inva-
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MTÜ Tallinna Suhkruhaigete Selts

Tallinna Vaimse Tervise Keskus

Endla 59, Tallinn
(+372) 5 119 001
www.diabetes.ee
e-post: ulvi.tammer@diabetes.ee

A Weizenbergi 20b, 10150 Tallinn
(+372) 6 276 640
www.mhcenter.ee
e-post: tallinn@mhcenter.ee
Tallinna Vaimse Tervise Keskus on Tallinna linna
sotsiaalhoolekandeasutus, mis pakub ja arendab
vaimse tervise teenuseid psüühilise erivajadusega täiskasvanud inimestele ja nende peredele.
Osutame järgmiseid erihoolekandeteenuseid:
igapäevaelu toetamine, toetatud elamine, töötamise toetamine, rehabilitatsiooniteenus.

Prioriteedid:
•
koolitus
•
toimetulekuõpetus
•
organisatsiooni kui süsteemi arendamine
•
preventatsioon
•
sport ja klubiline tegevus
Ülesanded:
•
Diabeetikute ravivõimaluste ja elukvaliteedi parandamine
•
Diabeedialaste probleemide teadvustamine üldsusele ning neile lahenduste otsimine
•
Diabeedialase teabe levitamine elanikkonna hulgas
•
Diabeedialase koolituse korraldamine,
suunamine ja arendamine
•
Diabeedialase infolevitamise tugisüsteemi loomine
•
Diabeedialaste uurimistööde, arengukavade ning projektide väljatöötamine, algatamine
ja toetamine
•
Allüksuste tegevuse koordineerimine ja
toetamine
•
Kultuuri ning spordiürituste toetamine
•
Koostöö rahvusvaheliste diabeediorganisatsioonidega, mille kaudu saadava teabe ja kogemuste vahendamine ning osalemine rahvusvahelistes koostööprojektides
•
Koostöö Eesti Diabeediliiduga ja Tallinna
Puuetega Inimeste Kojaga
•
Koostöö riigi- ning munitsipaalasutustega
•
Osalemine diabeedialastes komisjonides
•
Osalemine ajakirja Diabetes kolleegiumis
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Oleme spetsialiseerunud psüühiliselt haigestunud inimeste aitamisele. Meie meeskonda kuuluvad psühholoogid, sotsiaaltöötajad, tegevusterapeudid, tegevusjuhendajad, tugiisikud ning
psühhiaatriaõed. Kuna psüühilise haiguse ja
vaimupuude puhul on toetusvajadus erinev, siis
vaimupuudega inimestele me teenuseid ei paku
(välja arvatud rehabilitatsiooniteenus).

Tervise Abi OÜ
Ädala 8, 10614 Tallinn
6 737 811
www.terviseabi.ee
e-post: info@terviseabi.ee
Tervise Abi on 10-aastase turukogemusega tehniliste abivahendite müügiga tegelev ning rehabilitatsiooniteenuseid pakkuv ettevõte. Tehniliste
abivahendite müügile eelneb abivahendi spetsialisti konsultatsioon. Abivahendeid soovitatakse
objektiivselt ja tõenduspõhiselt. Omame riiklikke
soodustingimustel abivahendite müügi lepinguid
kõikide maakondadega. Rehabilitatsiooniteenuseid pakume alates 2012. aastast erivajadusega
tööealistele inimestele ning lastele. Meeskonnas
töötab 21 spetsialisti: füsioterapeudid, tegevusterapeudid, eripedagoogid, logopeedid, psühholoogid, sotsiaaltöötajad, meditsiiniõed.
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Meie rehabilitatsioonimeeskond on mobiilne – erivajadustega lastele ning nõustab lapsevaneteenuseid osutatakse nii keskuses (Ädala 8, Tal- maid eripedagoogilistes küsimustes. Aitame kohandada erivajadustega inimeste eluruume alates
linn) kui ka kodu- ja töökeskkonna visiitidena.
eksperthinnangu hankimisest ja ehitusfirmade
Teenuse komponendid: abivahendi vajaduse hin- leidmisest kuni eluruumi kohandamise toetuse
damine, abivahendi soovitamine, parameetrite saamiseks vajalike dokumentide vormistamiseni.
ja kasutuskeskkonna määratlemine, abivahendi
soetamise nõustamine, efektiivsuse järelkontroll, Sisekujundaja teenus on mõeldud erivajadustega
vajadusel uue või lisadetailidega abivahendi vali- inimestele, kes ise kauplustes käia ei saa – sisekujundaja läheb neile koos värvikaardi ja materjalimine.
de näidistega külla.
Teenuse osutamise eesmärk: ajutise või püsiva
erivajadusega kliendi tegevus- ja osalusvõime pii- Ettevõte aitab planeerida erivajadusega lapsele
rangute hindamisele tuginedes kompenseerimist sobivat elukeskkonda ning eripedagoog nõustab
vajavate töö- või tegevusvõime osade väljaselgita- lapsevanemaid lapse erivajadusest tingitud probmine ning vajadusel abivahendite määramine ja leemide korral. Toodetest on müügil kõrgendatud piirjoontega värvimislehed lastele, mis võiefektiivsuse hindamine.
maldavad ka pimedal lapsel maalida. Tellimisel
Töö- ning tegevusvõimet toetava/kompenseeriva valmistatakse uudseid mängulisi puuteseinu –
abivahendi vajaduse hindamise-määramise tee- need on suured ja põnevad käsitööna valminud
nus seostatakse kliendi taastumise, töiste tegevus- seinapildid, mis koosnevad erineva tekstuuriga
te säilitamise või rehabilitatsiooni eesmärkidega. materjalidest ning stimuleerivad lapse motooriRehabilitatsiooniprogramme ja teenuseid osuta- kat, taju ning üldist arengut. Lisaks pakutakse ka
takse laiale sihtgrupile, eelkõige neuroloogiliste, teisi tooteid erivajadustega laste arendamiseks.
ortopeediliste ning pediaatriliste diagnooside ja
häiretega klientidele riikliku rehabilitatsioonitee- MTÜ Võimalus
nuse mahus määratletud summas. Rehabiliteeri- Endla 59, 10615 Tallinn
vad tegevused planeeritkase koos kliendi ja tema 55 527 960
perega, vajadusel kaasates tööandjad vm tugivõr- e-post: niite@hot.ee
gustiku liikmed.
Vaimupuudega inimeste nõustamine ja kaasamine igapäevaelus.
Universaalne Disain OÜ
Oksa 6, 11316 Tallinn
Käsitöö, loovusõpetus.
(+372) 56 483 624
www.universaalnedisain.ee
e-post: hiie@universaalnedisain.ee
Universaalne Disain OÜ korraldab erivajadustega inimeste eluruumide kohandamist ja pakub
neile sisekujundusteenuseid. Ettevõte valmistab
ka arendavaid mänguasju, õppe- ja abivahendeid
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MTÜ Ökokratt
Metsamõisa talu, Järsi küla, Lääne-Virumaa
(+372) 5 132 149
www.metsamoisa.ee, www.okokratt.ee
e-post: info@okokratt.ee
MTÜ Ökokratt missiooniks on pakkuda teenuseid, mis suurendavad elanike teadlikkust keskkonnast ja loodusest, tagada keskkonnahariduse
pakkumiseks võrdsed võimalused kogu elanikkonnale, edendada kogukonda võimestades
kodanikuühiskonda ja teha rahvusvahelist koostööd.
Meelteaia külastus

paremaks mõistmiseks tuleb jälgida loodust, mis
aitab meelemaailmas korda luua.
Taimedega tegelemine ja roheluses toimetamine
arendab inimese emotsionaalset poolt. Tähelepanekute järgi mõjutab see ka inimese füüsist – eriti
just neil, kel on sellega muresid. Näiteks puudega inimestel on võimalik harjutada aiatööl koordinatsiooni ning tasakaalu ja ka vastupidavust,
eakatel ning noortel aga peenmotoorikat. Lisaks toimub ka sotsiaalsete oskuste arendamine.
Suhtlemisraskuste korral on taimede kaudu iseennast ning omi tundeid lihtsam väljendada.
Ka noortele annab aiandusteraapia võimaluse
väljendada tundeid ning kasuks tuleb ka perega
veedetud aeg.

Teraapilises aias tunneb inimene end turvaliselt
ning kindlalt. Aias saab häirimatult olla, mõtiskleda ning tegutseda. Üks pink on vaatega rohelusele ja lilledele. Seal jõuab külastaja tundeni, kus
kõik muu ununeb ning ta on ainult ilu ja heade
Aiandusteraapia mõjutab terapeutide tähelepa- ideede keskel.
nekute järgi kõige enam inimeste psüühikat ning
emotsionaalset tasakaalu. Aiandusteraapia annab Oluline osa teraapilises aias on aistingute kogeenesekindlust; arendab kognitiivseid võimeid; misel — milliseid tundemeeli erinevad taimed
vähendab pinget, hirmu ja agressiivsust ning tu- enim ergastavad, kuidas inimene käe või palja jagevdab inimese isiksust ja selle arengut – paneb laga kompides midagi tunneb, millised aroomid
ja maitsed teda ümbritsevad, milliseid helisid ta
end rohkem väärtustama.
kuuleb ning milliseid värve näeb.
Meelteaia eesmärgiks on teraapia. Inimese heaolu edendamine toimub taimede ja aiatööga. Samuti võib Meelteaias nautida ka teiste tehtut ning
ümbritsevat rohelust.

Taimed tuletavad meile meelde elamise väärtust
ning on ühtlasi elu sümboliks. Tunnetusmaailma
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Kas Eesti sotsiaal- ja
hoolekandesüsteem läheb uuele
ringile?
TEKST KÜLLI URB

T

undub, et üks ring Eesti sotsiaalhoolekande
arengus on lõppemas
ja seisame uue alguses.
Mõni meist vaatab tulevikku lootusrikkalt, mõni kõhedust tundes,
kuid ilmselt tunnevad kõik osapooled, et muutusteks on suur vajadus. Indu kavandatu elluviimiseks annab juurde ka märkimisväärne rahasüst
Euroopa Liidust. Teengi allpool juttu mõningatest
süsteemsetest muudatustest, mis puudega inimesi
ning nende lähedasi ja selles valdkonnas töötavaid inimesi lähiajal ees ootavad.

valdkonna minister Sotsiaalministeeriumis.
Reformi eesmärkide täitmiseks on
planeeritud Euroopa Struktuurifondidest 180 miljonit eurot, mille
eest kavatsetakse harida spetsialiste, turgutada
rehabilitatsioonisüsteemi, toetada tööandjaid,
kes võtavad osalise töövõimega inimese tööle,
arendada abivahenditega seonduvat jne.

Kriitikanooli on olnud õigustatult palju, kahtluse
alla on seatud ka süsteemi jätkusuutlikkus pärast
Euroopa rahastusperioodi lõppu. Uus süsteem
Töövõimereform
paneb kohalikud omavalitsused löögi alla, kuna
Töövõimereformist on palju avalikkuses rää- on vastutav sotsiaalteenuste osutamise eest. Kas
gitud, vaieldud selle heade ja halbade külgede Euroopa rahadest ka midagi äärealadele jõuab,
üle, aga kindel plaan see ära teha on nüüdseks kus tööpakkujaid väga vähe või polegi, aga töövõimetusega inimesi kordaolemas. Reformikava sisu on
Mõni meist vaatab
des rohkem kui Tallinnas, kus
valmis ja uus valitsus saadab
tulevikku lootusrikkalt, puudega inimesi on vaid 5,6%
selle peagi riigikokku. Plaani
elanikkonnast (seevastu nt
mõni kõhedust tundes,
kohaselt jõustub reform 2015.
aasta keskel. Uus valitsuskoa- kuid ilmselt tunnevad kõik Põlvamaal üle 20%)?
litsioon on kokku leppinud,
et töö temaatikaga hakkab
tegelema töö ja tervishoiu

osapooled, et muutusteks
on suur vajadus.

Meenuvad ühe riigikogu liikme sõnad reformikava
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algusperioodi arutelult: „Ega me ise ka ei tea, mis
välja tuleb“. Loodame väga, et nüüdseks on kindel teadmine olemas. Reform puudutab paljusid
inimesi ja vastutus on tõsine. Endise sotsiaalministri ja praeguse peaministri Taavi Rõivase nõue
uue koalitsiooni läbirääkimistel oli, et töövõimereformiga tuleb kindlasti edasi minna.

elamist korraldama asunud. Selliseid ettevõtmisi
peab riik ju igati toetama! Kas Euroopa rahalaev
ka väiketegijate sadamasse jõuab? Möödunud
sügisel erihoolekande seminaril lubas tookordne
Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna juht
kaasata kindlasti ka eraettevõtjaid ja MTÜ- d.
Puudega laste abistamise mudel

Uued arengud erihoolekandes
Sotsiaalministeeriumis käib kibekiire töö puudeErihoolekandest on viimasel paaril aastal põh- ga laste abistamise mudeli lihvimisel, mis peab
jendatult palju räägitud – küll
valmis saama jaanipäevaks. Muhalbadest tingimustest, pikkadel peab tagama erivajadustega
Puudega lapse
dest järjekordadest, õnnetusjuhja puudega laste varajase märkavanemad
tumitest, töötajate palkadest kui
mise ning igakülgse abistamise.
rõhutavad,
et
abi
ka nende suurest töökoormusest
Ka selle mudeli rakendamisel
– rahulolematust on jagunud. peab jõudma pereni loodetaks abirahadele.
Valmimas on erihoolekande
kiiresti ning algus
arengukava 2014–2020, milles
Et kavandatavast mudelist täppeab
olema
õige
ja
rõhutatakse deintitutsionaliseesemalt kuulda ja omapoolseid
rimise vajalikkust. Siin dikteemõtteid jagada, korraldas Liitõhus!
ribki Euroopa meile abirahade
kumispuuetega Laste Tugiühing
taotlemise tingimused – uute majade ehitamine 5. märtsil seminari, kus sõna said puuetega laspole aktsepteeritud, tuleb arendada teenuseid, te vanemad, Sotsiaalministeeriumi spetsialist
mis toetavad psüühikahäire ja vaimupuudega Pille Vaiksaar ning Tallinna sotsiaal- ja tervisinimeste kaasamist kogukonda. See on tõsine hoiuameti spetsialistid. Tegelikult on ju puueväljakutse: meil on olnud ju siiani väga institut- tega laste ning nende perede vajadused ammu
sioonikeskne süsteem ning meil on ka suur hulk kaardistatud, aga abi on killustunud ja vahenabivajajaid, kes pole üldse mingeid teenuseid saa- deid napib, tõsistemate puuetega laste rehabilinud – neid on hooldanud ja hoidnud lähedased. tatsiooni mahud ei vasta kaugeltki vajadusele.
Aga millise hinnaga!
Mis kõige halvem, teave puudega lapse sünnist ei
Valminud kavast võib lugeda, et institutsionaal- jõua kohati kohalikku omavalitsusse, kus planeeselt hoolduselt kogukonnapõhisele süsteemile ritakse ja osutatakse sotsiaalteenuseid, jagatakse
üleminek võtab aastaid. See ei kõla kuigi opti- toetusi; ka alusharidus on ju kohaliku omavamistlikult! Aga ehk on siin oma sõna öelda ja tegu litsuse kohustus. Nii jääbki pere üksi väga tõsises
teha kogukondadel, kus need inimesed elavad. kriisis, mille tagajärjeks on tihti pere purunemine,
On juba häid innustavaid näiteid, kus kohalikud töökaotus ja vaesus, tähelepanuta jäävad teised pere
inimesed ise on võtnud initsiatiivi ja kogukonnas lapsed, kellel omakorda tekivad terviseprobleemid.
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Rääkimata emade läbipõlemisest. Vanemad rõ- Juhtmikorraldaja kaasab ja teeb koostööd KOVi
hutasid, et abi peab jõudma pereni kiiresti, algus sotsiaaltöötajaga. Olukord kaardistatakse ja vajapeab olema õige ja tõhus!
dusel vormistatakse puue. Pere vajadusest lähtuvalt tuleb toetama tugiisik, lapsehoidja. Olukorda
Seminaril tõstatati jälle andmekaitse küsimus, hinnatakse mitu korda ning jälgitakse abivajadumis on ametnikele tihti argumendiks, et perede se muutumist. See on vaid põgus ülevaade meetkohta teavet ei tohi edastada, kuid kui ei tea, ei metest, mida soovitakse hakata rakendama.
saa ju ka aidata. Seminarist osa võtnud õiguskantsleri büroo laste õiguste osakonna vanem- Emad, kes on otsustanud lapsega kodus olla,
nõuk Margit Sarv selgitas, et kui on tegemist võiks saada vähemalt miinimumpalka.
abivajajaga, kelleks puudega laps kindlasti on,
siis on informatsiooni edastamine pere kohta Mudel on hetkel alles väljatöötamisel, aga selle
näiteks haiglast KOVi täiesti õigustatud, and- kõige tähtsamaks eesmärgiks on varajane märmekaitse ei saa siin kuidagi takistuseks olla.
kamine ja abi järjepidevus. Kindlasti tuleb hoolikalt läbi mõelda riigi ning kohaliku omavalitsuse
Abistamismudelis pannakse vastustus haigla, vastutusalad. Riik peab teenuste arendamisele
eriarsti ja perearsti koostööle.
ja osutamisele õla alla panema,
Eriarst või haigla sotsiaaltöötaja Meie edu aluseks on praegune teenuste ebavõrdne
teavitab maakondlikku keskust,
koos tegemine, mitte areng erinevates piirkondades on
milleks on siis kas maakondlik
märkimisväärne ning selline ebakoostöö, vaid just võrdne kohtlemine ei ole õige.
rehabilitatsiooni- või õppenõustamiskeskus, puudega lapse sünkoos tegemine!
nist, et keskuse sotsiaaltöötaja
Puuetega inimeste abistamissüshakkaks juhtumit korraldama. Juhtumikorralda- teem on muutumas. On väga oluline, et toetusja jääb perele toeks kuni lapse täiskasvanuks saa- rahasid kasutataks tõhusalt ja abivajajaid silmas
miseni, seejärel antakse noor üle täiskasvanutega pidades, raiskamata seejuures aega.
tegelevale rehabilitatsioonimeeskonnale.
Külastasin hiljuti liikumispuuetga laste kooli
Helsingis, kus toimus muljetavaldavalt edukas töö lastega. Kui hakkasime arutama, mis
on selliste heade tulemuste alus, ütles kooli
juht: „Meie edu aluseks on koos tegemine,
mitte koostöö, vaid just koos tegemine!“

Puudega laste vanemate töörühm. Foto: Aron Urb
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Puudega inimese staatus ja õigused
TEKST KRISTI REKAND

Eesti Patsientide Esindusühingu
jurist/eestkoste juht

V

iimasel ajal on avalikkuses
aktiivselt
arutatud puuetega
inimeste
olukorra
ja õiguste üle. Erilise tähelepanu
all on psüühikahäirega inimesed,
kelle hulk on ühiskonnas järjest
kasvav. Avaliku aktiivsuse ajendiks on mitmed faktorid, millest olulisimateks saab pidada puudega
inimeste arvukust ja puudega inimeste igapäevase
eluga seonduvate eluliste probleemide tunnistamist.
Lisaks eeltoodule on oluliseks ajendiks ka seadusandlus ning sellega kaasnevad muudatused. Kui
esimesed kaks põhjust on ilmselgelt arusaadavad ja
mõistetavad, siis enim küsimusi tekitab viimane s.o
seadusandlikud muudatused. Kuna selles valdkonnas on toimunud arengud, mis muudavad puudega inimeste staatust ja käsitlust, on oluline rääkida
ning diskuteerida just nimetatud teemal.

ÜRO Puuetega inimeste õiguste konventsioon

osalemine ja kaasatus ühiskonnas; austus erinevuste vastu ning puuetega inimeste tunnustamine inimeste mitmekesisuse ja inimkonna osana; võrdsed
võimalused, juurdepääsetavus, meeste
ja naiste võrdsus; austus puuetega laste arenevate võimete vastu ning austus
puuetega laste õiguse suhtes säilitada oma identiteet. Üldkohustuseks on tagada ja edendada kõigi
puuetega inimeste kõigi inimõiguste ning põhivabaduste täielikku teostamist ilma diskrimineerimiseta puude alusel.
Eeltoodust nähtub, et konventsiooni puhul on tegemist dokumendiga, mis ei loo uusi õigusi, vaid
pigem täiendab juba olemasolevaid. Dokumendis tuuakse ühelt poolt välja puuetega inimeste
õiguste täielikuks teostamiseks vajalike meetmete
loetelu, milleks on muuhulgas juurdepääsetavuse, võrdse seaduse ees tunnustamise, iseseisva elu
ja kogukonda kaasamise vajadus, õigus tööle ja
tervishoiule. Teisalt tuuakse konventsioonis välja
osalisriigi (sh Eesti) kohustused eesmärgi saavutamiseks, milleks on eelkõige asjakohaste seadusandlike, halduslike ja muude meetmete kohaldamise vajadus. Eeltoodust nähtub, et Eestil lasub
kohustus aktiivselt tegutseda ning tagada konventsioonis toodud eesmärgid sihtgrupile s.o puuetega
inimestele.

Eesti Vabariik ratifitseeris 2012. a ÜRO puuetega
inimeste õiguste konventsiooni (edaspidi konventsioon) ja selle lisaprotokolli. Konventsiooni eesmärk on edendada, kaitsta ja tagada kõigi puuetega
inimeste inimõiguste ning põhivabaduste täielik
ja võrdne teostamine ning edendada austust nende loomupärase väärikuse suhtes. Olulisemateks
põhimõteteks on mittediskrimineerimine; austus
inimeste loomupärase väärikuse, individuaalse Positiivse lisakohustusena näeb konventsioon ette
autonoomia (sealhulgas vabaduse ise oma valikuid konventsiooni rakendamise edendamiseks, kaitslangetada) ja iseseisvuse vastu; täielik ning tõhus miseks ja järelevalveks vajaliku vastava sõltumatu
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mehhanismi loomise vajadust. Hetkel on selle loomine Eestis käsil – loomisel on puuetega
inimeste õiguste kaitse komitee, mille toimimise
põhimõtete ja korra üle käivad tõsised arutelud.
Lisaks eeltoodule on osalisriigil aruande esitamise kohustus rahvusvahelisel tasandil s.o puuetega inimeste õiguste komiteele. Aruanne peab
käsitlema konventsioonist tulenevate kohustuste
täitmiseks loodud meetmeid ja selle osas saavutatut. Esimene aruanne tuleb Eestil esitada 2014.
a suvel.

Kahetsusväärselt tegi Eesti konventsiooni artikli
12 osas deklaratsiooni, millega ei keela pidamast
isikut piiratud teovõimega isikuks, kui selline
vajadus tuleneb isiku võimetusest oma tegudest
aru saada või neid juhtida. Piiratud teovõimega
isiku õiguste kitsendamisel lähtub Eesti enda riigisisesest õigusest.

Kuigi deklaratsiooni tegemine konventsioonis
sätestatu osas on õiguslikult lubatav, seab deklaratsioon kahtluse alla keskse põhimõtte s.o
puuetega inimeste õigus- ja teovõime teistega
Õigus- ja teovõime tagamine ehk õigustepõhi- võrdsetel alustel järgimise, mis on kahetsusväärne.
ne puude käsitlus
Konventsioonis on keskse sättena oluline artik- Siseriikliku seadusandluse kohaselt saab puuekel 12, mille kohaselt kehtib puuetega inimestele tega inimeste õigusi aga oluliselt piirata näiõigus- ja teovõime kõigis eluvaldkondades teis- teks teovõime piiramisega ja sellega seonduva
tega võrdsetel alustel ning ainuüksi puude ole- eestkoste seadmisega ning kinnisesse asutusse
paigutamisega. Mõlemad
masolu ei õigusta õigus- ja
Puudega inimese teovõime toodud meetodid on isiku
teovõime piiramist.
põhi- ja inimõigusi äärmipiiramist ja sellega
Toodud käsitlus omab olu- seonduvat eestkoste seadmist selt piiravad, mida tohib
kohaldada vaid äärmisel
list tähendust nende inining kinnisesse asutusse
meste jaoks, kellel esineb
paigutamist tohib kohaldada juhul ning viimase võimalusena. Vastava praktika
vaimupuue või psüühikavaid äärmisel juhul ning
põhjal seda aga kahjuks
häire, kuna konventsioon
viimase
võimalusena.
väita ei saa, kuna nimetatoob endaga kaasa olulise
tud meetmed on kohaldamuudatuse õigus- ja teovõime käsitlusviisis, andes puuetega inimestele tavad ja rakendatavad küllaltki sageli ning ilma
õiguse otsustada ise oma elu üle s.o nn enese- muude vähempiiravate meetmete kohaldamimääratlemise õigus. Õigus- ja teovõime omab se võimalust põhjalikult kaalumata. Ilmselt on
igaühe elus olulist tähendust, kuna puudutab üheks põhjuseks asjaolu, et Eestis ei ole piisavalt
mitmeid elulisi valdkondasid, milleks on muu kvaliteetseid ja juhtumipõhiseid sotsiaalteenuhulgas õigus otsustada oma elukoha üle, õigus seid. Konventsiooni valguses aga peab viidatud
abielluda ja hääletada, käsutada oma vara, ot- käsitlus ning praktika muutuma, kuna õigus- ja
sustada raviküsimuste üle jms. Seega on artikkel teovõime piiramine on vastuolus mittediskrimi12 keskne säte, mille piiramisel takistub ka teiste neerimise ning võrdsuse põhimõtte tagamisega.
õiguste realiseerumine.

27

INVAPOLIITIKA

Teemaga seonduvalt on oluline märkida ka va- Kolmandaks on oluline arendada välja sotsiaalteejadust liikuda asendusotsustusmehhanismilt nused, mis oleksid kvaliteetsed ja vastavuses puue(substituted decision-making) toetusotsustus- tega inimeste tegelike vajadustega.
mehhanismile (supported
Puudega inimene peab ise olema Neljandaks tuleb ühisdecision-making). See täaktiivne, endast märku andma kondlikul tasandil muuta
hendab, et inimene saab
ning oma õigustele tähelepanu puudega inimese käsitvajalikku abi, tuge ja selgitusi eluliste otsustuste juhtima. Samas on riigil kohustus lust. Puudega inimene on
tegemisel, kuid määravaks
samasugune ühiskonna
tagada, et puudega inimene
on asjaolu, et otsustajaks
liige kui puuet mitteomav
saaks ühiskonnas aktiivse
on inimene ise. Välistada
inimene: tal on samasugukodanikuna osaleda ja oma
tuleb siseriiklikul tasansed õigused ja kohustused
õigusi realiseerida.
dil kehtiv olukord, kus
ning teda tuleb käsitleda
inimese jaoks olulisi otsuseid teeb teine inimene õiguste omajana, mitte abivajajana. Puuetega ini(eestkostja), kes ei pea samas tõendama, et lähtub meste näol on tegemist ressursiga, mida pole siiani
otsuste tegemisel tema huvidest, soovidest või te- kahjuks märgatud ega ühiskondlikus mõttes eesgelikust tahtest.
märgipäraselt kasutatud.
Milliseid muudatusi vajame?
Selleks, et tagada Konventsioonis sätestatud õiguste realiseerumine, tuleb siseriiklikul pinnal
teha mitmeid muudatusi. Esmalt tekib vajadus reformida õigus- ja teovõimet käsitlevaid õigusakte,
viies need vastavusse konventsioonis sätestatuga,
sh tuleb tagasi võtta konventsiooni art 12 osas
tehtud deklaratsioon.

Kokkuvõtvalt

Konventsioon lähtub inimõigustest, mille tagamisel ja järgimisel on oluline roll nii üksikisikul kui
ka ühiskonnal. Puudega inimene peab ise olema
aktiivne, endast märku andma ning oma õigustele tähelepanu juhtima. Samas on riigil kohustus tagada, et puudega inimene saaks ühiskonnas
aktiivse kodanikuna osaleda ja oma õigusi realiseerida. Seega toimub õiguste (sh konventsioonis
Teiseks peab konventsiooni rakendamise edenda- sätestatud õiguste) realiseerimine ning tagamine
miseks, kaitsmiseks ja järelevalveks loodav sise- koostööna, mille puhul on oluline roll mõlemal
riiklik komitee ka reaalselt täitma oma eesmärki osapoolel.
ja vastama puuetega inimeste õiguste kaitse konventsioonis sätestatule.
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Vaimupuudega noored tööturul –
eelarvamused ja tegelikkus
TEKST KELLY GROSSTHAL

Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi projekti
„Erinevus rikastab“ ettevõtete suuna koordinaator

T

allinna Tehnikaülikooli
õiguse instituut viib juba
viiendat aastat läbi projekti “Erinevus rikastab”,
mille eesmärgiks on suurendada Eesti ühiskonna teadlikkust võrdsest kohtlemisest. Kui
esimesel tegutsemisaastal keskendus projekt valdkondadele, nagu rassism ja homofoobia, siis hiljem on lisandunud veel palju erinevaid teemasid,
sealhulgas puuetega inimeste võrdsed võimalused
ühiskonnaelus osaleda, ealine diskrimineerimine
ning eelarvamuste teema laiemalt. Viimasel paaril
aastal on projekti fookuses olnud mitmekesisus ettevõtluses ehk kõikide inimeste kaasatus ja võrdne
kohtlemine tööturul.

Tööandjad, kes soovivad oma ettevõttes mitmekesisust ja võrdset kohtlemist edendada, saavad liituda projekti raames ellu kutsutud Eesti ettevõtete
mitmekesisuse kokkuleppega. Tänaseks on kokkuleppega liitunud juba 32 ettevõtet, tuntumad nende seas on Microsoft, Kaubamaja, Cherry, Selver,
Swedbank, ETS Logistika, Concordia advokaadibüroo ja paljud teised nii suuremad kui ka pisemad ettevõtted. Kokkuleppega liitunud ettevõtted
on kinnitanud, et edendavad personalipoliitikat,
mis tagab kõikide töötajate potentsiaali kasutamise ning võrdse kohtlemise, olenemata soost, rassist
või etnilisest päritolust, rahvusest, nahavärvusest,
vanusest, puudest, seksuaalsest sättumusest ja
usulistest ning poliitilistest veendumustest.

Mitmekesise töötajaskonna teema
teadvustamine ühiskonnas on oluline ka eesseisva töövõimereformi valguses. Teatavasti on meid aasta pärast ootamas reform, mis peaks tööturule tooma suure hulga puuetega inimesi, kellel
see seni erinevatel põhjustel pole võimalik olnud.
Reformi üks pool on raha ja teenused, millest on
omajagu juba juttu olnud, kuid olulisemalt vähem
on leidnud kajastust tööandjate soov ja tegelik võimekus erivajadustega inimesi palgata.
Uuring „Vaimupuudega noorte osalemine
tööturul“
Kaasava ja võrdseid võimalusi pakkuva tööjõuturuni jõudmiseni läheb meil veel aega, kuid selleks, et selgitada tööturu hoiakuid ühe puuetega
inimeste grupi suhtes, viis OÜ InCase 2014. aasta
alguses läbi uuringu „Vaimupuudega noorte osalemine tööturul“. Uuring valmis projekti „Erinevus
rikastab“ tellimusel ning selle eesmärgiks oli uurida vaimupuudega noorte osalemist ja osalemisvõimalusi avatud tööturul. Eraldi analüüsiti takistusi,
mida vaimupuudega noored tööturule sisenedes
ning edenedes kogevad, samuti uuriti ettevõtete
valmisolekut vaimupuudega inimesi palgata.
Uuringus küsitleti ettevõtteid, tegevusjuhendajaid
ja vaimupuudega noori. Vaimupuue on uuringu
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mõistes kaasasündinud, raske haiguse või trauma
järel tekkinud eluaegne seisund, mida iseloomustab keskmisest madalam intellektuaalne võimekus ja toimetulek. Vaimupuuet esineb erinevatel
andmetel umbes 2,4 % elanikkonnast. Kerge vaimupuudega inimesed (85% kõigist vaimupuudega inimestest) saavad seejuures üldjuhul tööturul
hakkama ning on ametis eelkõige lihttöödel, nagu
kärupaigaldamine, koristamine, puutöö, monteerimine, pakkimine, rohimine ja majahoidmine.
Uuringu raames läbiviidud intervjuudest selgus,
et tööandjatel on vaimupuude olemusest mitmeid
väärarusaamu. Üks levinumaid oli vaimupuude
ja psüühikahäirete segamini ajamine. Vaimupuudeks peeti ka näiteks skisofreeniat, autismi või
ärevushäireid. Seega tuleb riigil enne töövõimereformi käivitamist kindlasti mõelda sellele, kuidas
ettevõtteid informeerida puude eri liikidest ning
nendest tulenevatest erivajadustest.

dega inimesed ise välja soovi raha teenida, suhelda
teiste inimestega, leida tegevust ning kodust välja
saada. Sama kirjeldasid ka tegevusjuhendajad –
vaimupuudega inimene vajab tegevust, tunnet, et
ta saab kuidagigi kasulik olla, ning neile, kel puudub pere toetus, on tööl käimine ka majanduslikult väga vajalik, et eluga hakkama saada.
Uuringu järeldused seoses ettevõtetega
Üldistavalt võib uuringu tulemuste põhjal järeldada, et ettevõtjatel on vaimupuudega inimeste
kui tööjõuga seoses mitmesuguseid eelarvamusi ning nende võimeid kiputakse alahindama.
Samas aga selgus, et tööandjad, kellel on olnud
reaalseid kokkupuuteid intellektipuudega töötajatega, on nendega üldjuhul rahul ja näevad vaimupuudega inimesi väärt tööjõuna. Seega tõdeb
uuring, et üheks takistusteks vaimupuudega inimeste jaoks on potentsiaalsete töövõtjate eelarvamused.

Uuringus osalenud vaimupuuetega noorte enda
Uuringu tulemused kinnitavad samas, et mitnägemus
metel eelarvamustel pole reaalset alust. VaimuUuringus osalenud vaimupuudega inimestest puudega inimestele tööd pakkunud ettevõtete ja
veidi rohkem kui pooled käisid tööl, suurem osa tegevusjuhendajate kogemuste põhjal on vaimuneist avatud tööturul, mõned ka kaitstud töökesk- puudega inimesed lojaalsed, pühendunud, motikonnas tugikeskustes. Tihti teevad vaimupuudega veeritud ja lihtsamate töödega kaasnevat rutiini
inimesed lihtsamaid, peamiselt käteosavust ja füü- hästi taluvad töötajad. Nende väljaõpetamisele
silist liikumist nõudvaid töid, kuid see pole reegel, võib küll kuluda mõnevõrra rohkem aega, kuid
ning on ka erandeid, kus vaimupuudega inimene see-eest on nad hiljem väga truud oma tööandjasaab hakkama vaimselt küllaltki keeruka, initsia- le ega kipu töökohti vahetama.
tiivi, eestvedamist ja iseotsustamist nõudva tööga.
Firmade seas, kel puuduvad kogemused vaimuEnamus uuringus osalenud vaimupuudega ini- puudega töötajatega, võib uuringu põhjal välja
mestest rääkis, et neile meeldib või meeldiks tööl tuua kolme tüüpi ettevõtteid. Kõige suurema osa
käia. Ka tegevusjuhendajad kinnitasid, et vaimu- moodustasid „jah, aga mitte minu firmas“- tüüpi
puudega inimeste tahe tööle minna on suur. Pea- ettevõtted, mille juht on sõnades vaimupuudemiste põhjustena, miks tööl käia, tõid vaimupuu- ga inimeste suhtes salliv, kuid oma ettevõttesse
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„On tavaline võtta
tööle ka vaimupuudega
inimesi, sest nad on meie
ühiskonna osa. Tihtipeale
võime tõdeda, et tegu
on väga pühendunud
töötajatega.“

vaimupuudega inimesi
laiahaardeline, standardne
tööle ei võtaks; teiseks
ja üldine.
ettevõtted, mis pole
palganud vaimupuuVaimupuudega
inimese
dega inimesi, kuid on
eest tasub sotsiaalmaksu
pigem avatud ja oleksid
küll riik, kuid ettevõtete
valmis reaalselt kaalujaoks ei ole see piisavaks
ma seda võimalust ja
motivatsiooniks, kuna sookolmandaks firmad,
dustusega kaasneb ajakulu
Kadri
Aguraiuja,
Kaubamaja
Tallinna
mille esindaja ei ole
bürokraatiale. Seega ei ole
Toidumaailma
juhataja.*
salliv vaimupuudega
ettevõtetele mingit erilist
tööjõu osas ega palkaks
motivatsioonipaketti, mis
oma firmasse intellektipuudega inimesi.
võiks panna neid kaaluma vaimupuudega töötajate eelistamist.
Mõned ettevõtted nägid vaimupuudega inimeste palkamises ühiskondlikku mõõdet ja peavad Kokkuvõtteks
puuetega inimeste kaasamist osaks sotsiaalsest
vastutusest – seda eriti nendes ettevõtetes, mis Vaimupuudega noored soovivad tööl käia, et leida
jälgivad välismaal asuvate emafirmade väärtusi tegevust ja teenida ise raha, kuid kahjuks on seda
ning strateegiaid.
takistamas eelarvamused ning vähene teadlikkus
vaimupuudega inimestest kui potentsiaalsetest
töötajatest. Samas hindavad vaimupuudega iniRiiklike teenuste probleemid
mesi palganud ettevõtted neid väga ja leiavad, et
Uuringus osalenud ettevõtted, noored ise ja te- vaimupuudega inimeste kui tööjõu suurim väärgevusjuhendajad tõid välja, et vaimupuudega ini- tus seisneb nende lojaalsuses, pühendumises ning
meste tööturule sisenemise probleemidel on oma kõrges töömotivatsioonis.
roll ka töötukassa vähesel võimekusel vaimupuudega tööotsijale abiks olla ning et sotsiaalmaksu Jääb üle loota, et uue töövõimereformi osaks saab
soodustus ei paku tegelikkuses ettevõtetele erilist lisaks teenuste poole arendamisele olema ka töömotivatsiooni.
andjate ja ühiskonna eelarvamustega tegelemine,
et tagada kõigi erivajadustega töötajate inimvääriVaimupuudega töötukassa kliendid tõdesid, et kuse austamine tööturul.
neil ei olnud töötukassast abi ning neile on soovitatud mittesobivaid töid. Tegevusjuhendajad tõid Uuringuga saab täpsemalt tutvuda www.erinevusvälja, et töötukassa konsultandid jäävad vaimu- rikastab.ee/uuringud
puudega tööotsija toetamisel raskustesse, kuna
nad ei tunne vaimupuude olemust. Lisaks on uuringus osalejate arvates töötukassa lähenemine *Kaubamaja liitus Eesti ettevõtete mitmekesisuse
vaimupuudega inimeste vajadusi arvestades liiga kokkuleppega 2012. aastal/
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Töövõime reformi vastamata küsimused
TEKST AULI LÕOKE

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tegevjuht

E

esti töövõimetuspensionäeluga toime tulla. Inimest huvitab,
re, kelle hulka kuulub ka
kuidas koos oma puude või krooenamik puudega inimesi,
nilise haigusega olla toimetulev
hoiab juba mõnda aega
kodanik, millised abisüsteemid on
ärevil kavandatav töövõimetoetuse
vähenenud töövõime ületamiseks
reform. Töövõimetoetuse seaduse eelnõu seletus- loodud ning kui lihtne ja sujuv on ametiasutuskirjaga on järjega jõudnud justiitsministeeriumi, tega suhtlemine.
ees ootab veel valitsuse heakskiit ja suve hakul
peaks see jõudma Riigikogusse.
Olulist kavandatavast reformist:

Töövõimetoetuse reformi üldisele eesmärgile ei
saa vastu vaielda: Eesti elanikkond väheneb ja •
vananeb, kulud pensionide maksmiseks käivad
riigile üle jõu. Töötegijaid, s.o maksumaksjaid
napib. Üha enam räägitakse elukestvast õppest
ning elukestvast töötegemisest. Mõiste vanadus- •
pensioniealine inimene võib üsna varsti oma tavatähenduse kaotada. Iga kätepaar, ka puudega
inimese oma, on hinnas.
•
Igal ajal on kaks otsa. Kui kuulata ametnike seletusi reformi vajalikkusest ja selleks kavandatavatest abinõudest ning lugeda eelnõu seletuskirja, •
tundub kõik mõistlik ja kena. Kui süüvida elu
praktilisse poolde, tekib hulgaliselt murelikke
küsimusi. Pole ju oluline, kas inimest hakatakse •
nimetama töövõimetuspensionäriks või osalise
töövõimega inimeseks, teda huvitab, et olukord
ei halveneks, et sissetulek võimaldaks igapäeva-
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Muudetakse praegust töövõimetuse süsteemi
– töövõimetuspensionilt minnakse üle töövõime hindamisele.
Seadus puudutab ainult tööealisi töövõimekaoga inimesi (16 a kuni vanaduspensioniiga).
Eelnõuga ei muudeta puuetega inimeste puudetoetuste maksmist.
Töövõimet hakkab hindama ja toetusi maksma Eesti Töötukassa.
Kaob töövõimetusprotsendi määramine. Jääb
2-astmeline süsteem – inimesel on kas osaline töövõime või töövõime puudub.

TÖÖHÕIVE

•

Osaline või puuduv töövõime tuvastatakse
tähtajaliselt, s.o kuni viieks aastaks, v.a rasked seisundid. Kui paranemist ei eeldata, võib •
toetuse määrata kohe vanaduspensionieani.

summa ületab 60-kordset päevamäära.
Töötasu puhul 1000€ (bruto) toetuse maksmine lõpetatakse.

•

Toetuse suurused on 180€ osalise töövõime •
puhul ja 320€ töövõime puudumise korral.
See on kehtestatud päevamäära alusel, mis 1.
juulil 2015 on 10.67€ (toetuse suurus on osalise töövõimega 57% ja puuduva töövõimega
inimestel 100% päevamäärast).

•

Toetusi hakatakse igal aastal indekseerima
nagu tavapensionegi 1. aprillil. Toetused kas- Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit avaldas oma
vavad tulevikus nagu pensionid.
kirjas sotsiaalministeeriumile arvamust, et seekord ei vastanud eelnõu ettevalmistamine kaaKõigil, kellel on töövõimetuspension suurem samise heale tavale. Organisatsioonid said väga
kui toetus, säilitatakse toetus praeguse pen- napilt materjale, mille üle arutleda ja arvamust
sioni suuruses (st seda ei vähendata). Sellist avaldada. Palju jäi õhku vastuseta küsimusi.
toetust (kui toetuse suuruseks jääb töövõimetuspensioni suurus) ei indekseerita.
• Kuidas ikkagi hinnatakse inimese töövõimet?
Eelnõus on antud väga üldsõnaline iselooOsalise töövõime puhul tuleb hakata täitma
mustus nn hindamisinstrumendi kohta, mis
aktiivsusnõudeid. Töövõime täieliku puuduon aga inimese jaoks võtmeküsimuseks. Mimine korral ei pea aktiivsusnõudeid täitma.
nisteeriumist on saadud lubadus, et seda hakatakse lähiajal puudega inimestega testima,
Osalise töövõimega inimesel võidakse toetuet küsimustikust kitsaskohad välja praakida.
se maksmine teatud juhtudel peatada, kui ta
ei täida aktiivsusnõudeid.
• Liikumispuudega inimesed saavad tööl käia
eeldusel, et arendatakse kohalike omavalitOsalise töövõimega inimesel võidakse toetususte pädevusse kuuluvaid sotsiaalteenuseid
se maksmine teatud juhtudel lõpetada, kui ta
(kohandused, isiklik abistaja, invatransport
keeldub sobivast tööst.
jm). Töövõime hindamisel töötukassas hinnatakse tegutsemisvõimet konkreetses tööTöise tulu puhul, kui see ületab 640€ (bruto),
keskkonnas. Töövõimest jääb väheks, kui
hakatakse toetuse suurust vähendama. Vänäiteks invatranspordi puudumise tõttu on
hendama hakatakse toetust, kui kuus teenitav
inimesel võimatu tööle jõuda. Suur rõhk on

•

•

•

•

•

Uus süsteem jõustub uutele taotlejatele 1. juulil 2015 ja praegustel töövõimetuspensionäridele 1. jaanuaril 2016. Uuele süsteemile minnakse üle viie aasta jooksul, st iga praegune
töövõimetuspensionär läheb uuele süsteemile
üle siis, kui on kätte jõudnud ümbervaatamise tähtaeg.
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aktiivsusnõuete täitmisel – tuleb kord kuus
käia töötukassas konsultandi juures asju arutamas. Ka siin võib puudega inimesele takistuseks saada teenuste puudumine või ebapiisavus. Oma rahakotiga maakonnakeskuses
käia võib kujuneda vägagi kulukaks. Samas
on nõude mittetäitmisel sanktsioonid – kuni
toetuse äravõtmiseni.

töölkäivatel liikumispuudega inimestel kulub
töövõimetuspension suures osas töölkäimise
kulude katteks. Suurimaks kuluartikliks on
invatransport, abivahendid ja abistajale tasumine. Hädavajalik oleks üle vaadata töölkäivate puudega inimeste puudetoetuste suurus
ning seda märgatavalt tõsta.
•

•

640 eurot on ilmselgelt liiga väike sissetulek,
millest hakatakse toetust vähendama. Arvata
võib, et inimesed hakkavad sissetulekut “optimeerima”, st 640 eurost suuremat sissetuleku osa varjama. Piiriks peaks olema vähemalt
seaduse kehtima hakkamisel kehtiv keskmine
palk.

•

Mida aktiivsem on inimene nii tööalaselt
kui ühiskondlikult, seda suuremad on tema
puudest tingitud lisakulud. ELILi läbi viidud •
küsitlused on selgelt näidanud, et aktiivsetel

Puudega inimesed pelgavad tühijooksutamist. Paraku bürokraatia suureneb – tuleb
paljude erinevate ametkondade vahel oma
asju ajada: töövõime hindamine – töötukassa; puude raskusastme määramine – Sotsiaalkindlustusamet; abivahendite saamine – raviarst, abivahendifirma; sotsiaalteenuste taotlemine – KOV. Puudulikud andmed e-tervises
võivad kaasa tuua palju lisakäike erinevatesse
raviasutustesse.
Erivajadusega inimestel võib olla puudulik
haridus ja töökogemus, eriti silmas pidades
inimesi, kes on kaua tööelust
eemal olnud. Liikumispuudega
inimeste hulgas on palju inimesi, kes pole kunagi või aastakümneid käinud tööl ning neil
puudub (erialane) haridus. Töövõimetoetuse seadus näeb ette
aktiivsusnõuet tööhõives osalemiseks, aga puuduvad meetmed
hariduseta ja töökogemuseta
inimeste toetamiseks.
Kõige olulisem: kas tööandjad
on valmis tööle võtma puudega
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inimest, pakkuma talle paindliku tööajaga tööd?
Reformi eesmärgiks on inimeste tööleaitamine,
mis eeldab, et on töökohad, mis puudega inimestele sobiksid. Kahjuks pole märganud, et riik
peaks tööandjatega sel teemal debatte. Vaja on
kujundada ühiskonnas tervikarvamust puudega
inimestest ja nende suutlikkusest tööturul osaleda. Üksikud ning episoodilised edulood teles
ja meedias on vähevõitu. Samuti jääb väheseks
puuetega inimeste organisatsioonide pingutustest, vaja on üleriigilisi hästi läbimõeldud kampaaniad.
Jääb üle nõustuda Eesti Patsientide Esindusühingu väljendatud seisukohaga kirjas ministrile: „Olukorras, kus tööandjaid pole piisavalt
motiveeritud puuetega inimeste erivajadustega
arvestama ning looma paindlikke töötingimusi,
pole alust arvata, et pelgalt töövõimetuse ümbernimetamisega töövõimeks hakkaksid tööandjad
oluliselt muutma oma igapäevategevust ning tööle võtma inimesi, kes vajavad lühemaid tööpäe-

vi, eritingimusi töökohal või suhtlemisel. Samuti
ei ole näha meetmeid tööandjatele, kes on juba
vähenenud toimetulekuga isikuid tööle võtnud,
kuid kes mõne aja möödudes on sellest väsinud
ja loobuvad.“
Et reform õnnestuks, on vaja süsteemset lähenemist – pidada silmas nii tööandjate huve kui
ka puudega inimese võimekust ja valmisolekut
avatud tööturul konkureerida. Vaja on toetavat seadusandlust, tugiteenuste eelisarendamist,
kaaskodanike tolerantsi: kas olen valmis oma
töökaaslasena nägema puudega inimest?
Erivajadusega inimestele on toeks ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon. Konventsiooni
paljude artiklite hulgas on kirjeldatud puuetega
inimeste õigust tööle teistega võrdsetel alustel.
Kuivõrd see ei ole konventsiooni ainuke artikkel,
siis reformi plaanides peaks riik esitama endale
küsimuse, kuidas oleks võimalik kõige optimaalsemalt tagada kõik õigused, kuidas peaks toimima kogu süsteem ning kuidas
võimaldada puuetega inimestele väärikas toimetulek kompleksselt.
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Räägime vaimsest tervisest
TEKST MONIKA RAND
Tallinna Vaimse Tervise Keskuse
kommunikatsioonispetsialist ja sotsiaaltöötaja

V

aimsest tervisest räägitakse viimasel ajal üha
enam. Kindlasti on üks
põhjus selles, et inimesed ja ühiskond on muutunud tasapisi
avatumaks ning sallivamaks ja vaimse
tervise häired ei ole enam nii halva märgiga kui veel
mõnda aega tagasi. Samas ümbritseb vaimse tervise
teemat endiselt palju valearusaamu ning ka põhjendamatut hirmu, mis aga omakorda takistab abi otsimist ja põhjustab asjatuid kannatusi.

Mida siis tähendab vaimne tervis?
Kõige levinum kirjeldus käsitleb vaimset tervist
kui heaoluseisundit, milles inimene realiseerib
oma võimeid, tuleb toime igapäevaelu pingetega,
suudab tulemusrikkalt töötada ning on võimeline
andma oma panuse ühiskonna heaks. Võib öelda
ka lihtsamalt: vaimselt terve inimene on kohanemisvõimeline, tal on hästiarenenud mina-pilt, ta
hoolib teistest ja iseendast, on paindlik ning oskab
vajadusel loovalt mõelda, osaleb sotsiaalses elus,
suudab taluda kaotusi, soovib ja oskab lahendada
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elus ette tulevaid probleeme ning
julgeb ka abi küsida, kui ise hätta
jääb.
Alati ei suuda me aga sellised olla.
Loomulikult ei ole iga paha tuju,
väsimus või tüdimus, kurbus või viha kohe automaatselt vaimse tervise häire. Kust läheb aga piir
mööduva halva enesetunde ja tõsise seisundi vahel, mis sekkumist nõuab? Üldiselt ollakse üsna
üksmeelel, et piir jookseb mööda seda, kas olukord põhjustab inimesele endale või teda ümbritsevatele kannatusi ning kas ta tuleb oma igapäevaste tegemiste ja töödega toime.
Vaimse tervise probleemid on tegelikult levinumad kui enamasti arvatakse. Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel kogeb iga neljas inimene
mingil eluperioodil mõnda vaimse tervise häiret.
See on väga suur arv – ligikaudu veerand maailma
rahvastikust. Kui teil on kolm lähedast inimest,
siis väga suure tõenäosusega kogeb üks teist oma
elu jooksul vaimses tervises üht- või teistsugust
tagasilööki. Vaimse tervise probleemid võivad
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tekkida igas vanuses ning seda sõltumata soost, tunduda, et nagunii miski ei aita, kuigi lootusetuseharidustasemest, erialast, sissetulekust või elamis- tunne on üks depressiooni peamiseid sümptomeid
piirkonnast.
ja õiget abi saades leeveneb nii see kui ka teised
sümptomid. Takistuseks võivad olla ka eelarvamuMiks vaimse tervise probleemid üldse tekivad? sed ravimite suhtes – näiteks ollakse kusagilt kuulnud, et psühhiaatrilised ravimid teevad inimese
Põhjuseid on palju ning tavaliselt on probleemi täiesti tuimaks ning arvatakse ekslikult, et see ongi
vallandumiseks vaja mitme teguri kombinatsiooni. tõde. Tänapäeval on aga ravimeid ja muid ravimeeOn ju teada, et inimesed reageerivad elus ettetule- todeid (näiteks psühhoteraapia) väga palju ning on
vatele raskustele erinevalt. Mõni, kes kaotab lähe- ebatõenäoline, et mitte ükski neist ei too leevendase inimese, läheb eluga üsna pea edasi, samas kui dust. Mõnikord kardetakse endiselt, et kui vaimse
teine võib näiteks mõne tööl juhtunud väikse ek- tervise probleemiga arsti juurde pöörduda, siis hasimuse pärast kuudeks depressiooni langeda. Miks kataksegi “hulluks” pidama ja ollakse terveks eluks
see nii on? Psühhiaatrid ütlevad, et inimesed on märgistatud. Eks selline hirm pärineb nõukogude
juba bioloogilises mõttes erinevad – mõni lihtsalt ajast, mil oldi “arvel” või “paberitega”. Praeguseks
ongi sünnipäraselt haavatavam ja tundlikum kui on sellised mõisted täiesti iganenud ning nende kateine. Samas ei pruugi sellel n-ö tundlikumana sün- sutamine näitab üksnes võhiklikkust.
dinud inimesel elus üldse vaimse tervise probleeme tekkida, kui keskkond, kus ta elab ja tegutseb, Abi otsimist võib alustada perearstist või ka psühon suhteliselt stressivaba ja toetav. Seega on lisaks holoogist, kui kohe ei taha psühhiaatri poole pöörkaasasündinud teguritele üsna oluline roll ka kesk- duda. Kergemaid probleeme ei pea alati psühhiaakonnal, mis inimest ümbritseb, ja sündmustel, mis ter ravima – ärevust ja depressiooni peaks ka hea
perearst oskama diagnoosida ja ravida. Psühholoog
elus juhtuvad.
ei kirjuta ravimeid, kuid tema kasutatavad meetodid võivad mõnele sobida nii hästi, et ravimeid pole
Millal oleks vaja abi otsida?
vajagi. Kergemate häirete puhul, nagu näiteks kerKui inimene ei suuda enam tööl käia, ei suhtle lä- ge depressioon ja ärevus, saab teraapias (või miks
hedastega, ei maga hästi, jätab iseennast hooletus- ka mitte ise kirjandusest abi otsides) õppida oma
se, on selleks kindlasti viimane aeg. Alati aga abi ei masendust või ärevust põhjustavaid mõtteid teadotsita. Põhjuseid on erinevaid – võib-olla lihtsalt ei likult suunama. Inimestena kaldume kõik teatud
teata, kust pihta hakata. Depressiooni puhul võib tüüpi mõttevigu tegema. Lihtsamate näidetena
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olgu toodud mõtlemine stiilis “mul ei tule ju kunagi midagi välja”, “ma olengi selline”, “nagunii
läheb kõik halvasti”. Tegelikkus ei ole aga kunagi
nii mustvalge ja sellised mõtteid saab õppida üsna
lihtsa vaevaga ise kontrollima. Neid tuleb osata
märgata ja neil õigel ajal n-ö sabast kinni võtta. Tavalise “jälle läks kõik pahasti” asemel võib näiteks
mõelda “seekord läks küll pahasti, aga tegelikult
olen ma tore ja asjalik inimene”. Natuke harjutamist ja ei tundugi nii raske!

ned vormid kuuluvad nende hulka) ei ole inimesel
endal võimalik lihtsalt tahte jõul nendest välja tulla.
Peamine, mida lähedased teha saavad, on olla mõistev ning toetada abi otsimisel. Samuti saab ajutiselt,
mil lähedane n-ö rivist väljas, võtta oma õlule koduseid toimetusi ja muid asjaajamisi.

Kuigi alati ei ole vaimse tervise probleemid ärahoitavad, saame siiski palju ise selle heaks teha, et
võimalikke probleeme ennetada. Lõpetuseks olgugi
toodud lihtsad soovitused, mida järgides saab oma
Mida aga teha siis, kui on mure oma lähedase ini- vaimset tervist hoida:
mese vaimse tervise pärast? Esimene samm ongi
osata üldse märgata, et midagi on korrast ära. Ena- • toitu mitmekülgselt, söö iga päev värskeid juurja puuvilju;
masti väljendub see tavalisest teistsuguse käitumisena, mis ei möödu. Kindlasti on ohumärkideks en- • liigu värskes õhus, ole füüsiliselt aktiivne;
dassetõmbumine ja sotsiaalsetest suhetest eemaldumine või lausa nende katkestamine, samuti peaksid • maga piisavalt;
valvsaks tegema unehäired, suured meeleolukõikumised, keskendumisraskused. Ka see, kui inimene • ära liialda alkoholiga;
ei tee enam tavapäraseid igapäevaseid toimetusi, ei
pruugi alati olla laiskus ega lohakus, vaid märguanne algavast vaimse tervise probleemist. Võib juhtuda, et inimene ise ei arva, et tal midagi viga on. Olgu
siiski öeldud, et laialt levinud arusaam, nagu oleks
vaimse haiguse peamine tundemärk see, et inimene
ise ennast haigeks ei pea, on väga suures osas müüt
(raskemate, psühhoosiga kulgevate haiguste puhul
võib see mõnikord nii olla). Kõige tõenäolisem on,
et teie lähedane tunneb ennast lihtsalt väga halvasti,
on segaduses, tunneb veel lisaks süüd ja häbi ning
soovib abi, aga ei julge, ei oska ega jaksa seda ise küsida või otsida.

•

leia mõni tegevus või hobi, mis sulle tõeliselt
meeldib;

•

ümbritse end heade inimestega ja väldi neid,
kes tekitavad ainult negatiivseid emotsioone;

•

veeda aega koos oma pere ja sõpradega;

•

leia keegi, kellele saad oma muredest avameelselt rääkida;

•

tee midagi teiste heaks;

•

ole teadlik oma negatiivsetest mõttemustritest
ja püüa neid vältida;

Kuidas siis aidata ja toeks olla? Kindlasti ei ole kasu
•
soovitusest “võta ennast kokku” või etteheitest
“kõik teised saavad, kuidas sina ei saa?”. Raskemate
vaimsete probleemide puhul (ka depressiooni mõ- •
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ära nõua endalt liiga palju, ole paindlik ja realistlik;
hoia oma stressi kontrolli all – leia viis, mis aitab
sul pingetest vabaneda.
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Mida on oluline teada?

•

•

Vaimse tervise probleemid on levinumad kui sageli arvatakse.

Abi otsimine ei ole märk nõrkusest, vaid
vastupidi – see näitab inimese valmisolekut probleemidega tegeleda ja seega
tema küpsust.

•

Vaimse tervise häireid on väga palju •
erinevaid ning enamikule aitab ravi leevendust tuua.

Õigel ajal probleemide märkamine ning
nendega tegelemine aitab vältida tõsisemaid probleeme.

•

Tänapäevane ravi on mitmekesine ning
ei tähenda alati ainult ravimite võtmist.

MTÜ Peaasjad tegevus on seotud noorte vaimse tervise probleemide ennetamise, õigeaegse abi otsimise soodustamise ning sildistamise, häbimärgistamise
vähendamisega. 2012. aastast haldame veebilehte www.peaasi.ee, mis hetkel keskendub vaimse tervise varjupoolele – häiretele. Lehel on kirjeldatud enam levinud psüühikaprobleemid, nende võimalikud põhjused, ravi, kuidas ennast aidata
ja kuidas olla toeks mõne häire käes kannatavale lähedasele. Eraldi teemana olema käsitlenud häirete kohta levivaid müüte ja eelarvamusi, mida peetakse üheks
oluliseks häirete krooniliseks muutumise ja süvenemise põhjuseks – inimesed
häbenevad õigeaegselt abi otsida. Veebilehe üheks oluliseks võimaluseks on ka
nõustamisteenus, mille toel on võimalik jõuda vajaliku info ja abini. Interneti
keskkonnast väljaspool pakume huvilistele ka koolitusi.
2013. aasta lõpust tegutseme Norra toetuste “Rahvatervise” programmi vahenditest ka selles suunas, et veebileht areneks ja muutuks noorte jaoks käepärasemaks
ka vaimse tervise hoidmise eesmärgil. Meie peamine sihtgrupp on küll noored,
kuid pakume asjakohast infot ka noortega tegelevatele spetsialistidele. Peaasjade
tuumikusse kuuluvad erinevad vaimse tervise spetsialistid – psühhiaatrid, psühhiaatriaõde, psühholoogid ning noorsootöötajad.

Marit Kannelmäe-Geerts
MTÜ Peaasjad
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Heategevus ja patoloogiline altruism
TEKST LIIS MÜÜRSEPP
psühholoog

A

ltruismina
mõistame
tegevust või isiklikku
kalduvust, mille siht või
väidetav eesmärk on parandada teiste heaolu. On ka situatsioone, mille puhul võivad altruismil
olla täiesti põhjendamatud ja tõsiselt
halvad tagajärjed sellele, keda üritatakse aidata, ning isegi altruistile endale.

Patoloogiline altruism
Patoloogiline altruist on inimene,
kes on tõsiselt pühendunud tegevusele, mida ta peab altruistlikuks,
kuid kes aitamise asemel, sageli
ootamatul viisil, hoopis kahjustab seda inimest või gruppi, keda
ta üritab aidata või sattub ohvriks
oma enese altruistlikele tegudele.

Altruismi kasu paistab nii ilmne, et tundub peaaeEt mõista selle juhtumi põhjusi, tuleb vaadelda,
gu ilmvõimatu, et sellel võib ka olla halbu tagajärgi.
miks mõni hea tahtega tegu võib muutuda karuteeSellegi poolest on headest kavatsustest välja kasvaneks selle saajale.
nud mõned maailma halvimad lood.
Näiteks püüdis üks ema, kes oli kaotanud oma beebieas poja, suunata oma leina positiivselt ning hakkas rohkem tähelepanu pöörama oma nooremale
pojale. Ta andis endast parima, et poja eest hoolt
kanda, valmistades süüa ning tehes ta elu nii mugavaks, kui see oli võimalik.
Kuid nõnda nagu emagi, püüdis poeg kergendada
süütunnet, mida ta tundis ema leina ja kannatusi
kõrvalt vaadates. Ta püüdis anda oma parima, et
ema tunneks end jälle õnnelikuna. Seega püüdis
ta olla igati hea poiss, lastes emal teda ka kadunud
venna eest armastada, tehes end vahel abitumaks,
kui ta oli, ning süües ära kõik, mida ema talle valmistas. Peagi oli ema sunnitud töölt ära tulema, sest
pidi hakkama oma poja täiskohaga hooldajaks –
poiss kaalus 14-aastaselt juba üle 500 kilo – temast
oli saanud üks maailma ülekaalulisemaid teismelisi.
Ema võimetus oma leina ja süütundega toime tulla
oleks peaaegu röövinud temalt ka teise lapse.
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2006. aastal korraldas sotsiaalpsühholoog Ariel
Knafo katse kaksikute grupiga, millest selgus, et
patoloogiline altruism võib hakata avalduma juba
varajases eas. Tuli välja, et lapsed, kes avaldavad kalduvust patoloogilisele altruismile, on üldiselt „head
lapsed” – nad on hea meelega valmis jagama asju
teistega, kandma teiste eest hoolt ning on oma vanematele abivalmid kodustes toimetustes. Samas ei
näidanud need lapsed välja heameelt, kui neid saatis
edu, ei olnud visad raskuste ilmnemisel käesolevat
tegevust jätkama ning ei soovinud tegutseda omapead.
Neil lastel esines vähem jonnihooge ning agressiivset käitumist ja nad olid seltsivad, kuid neid vaevasid mitmesugused rasked emotsionaalsed sümptomid, sh muretsemine, kurbus, hirm, närvilisus
ja psühhosomaatilised probleemid. Kuigi sisuliselt
näitavad patoloogilise altruismi kalduvusega lapsed
mitmesuguseid positiivseid omadusi, ei pruugi nad
õppida toime tulema oma emotsionaalse pingega,
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Empaatia aitab meil mõista
ja aidata oma kaaskondlasi ja
kindlustada kogukonna üldine
tugevus.

seda ka täiskasvanuna.
lustada kogukonna üldine
Nähes kannatavat lähedast
tugevus. Koostöö põhineb
ning vaeveldes süütunde
empaatiavõimel. Samuti
all, võivad inimesed piirata oma enese tervislikku on avaldunud, et altruistlikul käitumisel on mitmeeesmärgipärast käitumist, et mitte jõuda paremale suguseid kasulikke omadusi altruistile endale, sh
järjele kui teised nende ümber.
parem füüsiline valmisolek ja vaimne fitness.
Näiteks võib puudega lapse vägivalla all kannatav
ema valida enesele mitte abi otsida, kuna tunnistades igapäevaselt oma lapse puudest tulenevaid
raskusi ja kannatusi, tunneb ta end vastutavalt lapse heaolu ja õnne eest, unustades samas ära enese
oma. Ta võib mõtelda näiteks, et „laps võib tunda
end hüljatuna” või „ta ei tea, kuidas enda eest hoolt
kanda, ta sureks nälga!”
Olles aluseks heatahtlikule koostööle, on kaastundlikkus loomuomadus, mis on inimestele vajalik,
kuid kui see tunne kaldub liiasusele või leiab ebatõhusa väljundi, võib tagajärjeks olla patoloogiline
altruism. Kui inimesed on tunnistajaks teise inimese kannatustele ja ekslikult usuvad, et nad on need
kannatused põhjustanud või siis ekslikult usuvad, et
neil oli või on vahendid, mille abil vältida või kergendada teise inimese kannatusi, on nad olukorda
valesti hinnanud.
Empaatia ja süütunne

Kui inimesed on abitud teiste kannatusi kergendama, võivad nad tunda empaatiapõhist süütunnet.
Näiteks võib inimene seda tunda siis, kui näeb tänaval kodutut inimest. Seetõttu nimetatakse seda
ka mõnikord ebavõrdsuse süütundeks ning tähistab emotsiooni, mida inimesed tunnevad, kui nad
edestavad teisi, ning usuvad sealjuures, et see on
vähemedukate kulul. Seetõttu on nad veendunud,
et nad kahjustavad teisi, lihtsalt võrdluse poolest.
Seda ebavõrdsuse või nn ellujäämissüütunnet võib
tunda, näiteks, kui keegi meie lähedastest sureb või
tõsiselt haigestub. „Mis õigust on mul elada, kui
kogu mu perekond on surnud?” kurtsid II maailmasõja vangilaagritest pääsenud, vaeveldes unetuse
ja hirmuunenägude, ärevuse ja depressiooni küüsis.
Empaatiapõhine süütunne väiksemas koguses on
samas väga levinud ning on üks omadustest, millel inimeste koostöö põhineb, olles seetõttu vajalik
inimlik reaktsioon.
Kui samal ajal esinevad patogeenne süütunne ja varasemalt mainitud vääruskumused, et inimene on
teisele valu põhjustanud, võib ta püüda teha midagi,
et end süütundest vabastada. Ta võib püüda vähendada oma eeliseid, et tasakaalustada oma paremat
elujärge. Näiteks võib mees, kes on õnnelikus abielus ja eduka ettevõtte juht, tulla koju pärast kohtumist oma vähem eduka, üksildase ja töötu vennaga
ning alustada näiliselt tühjast kohast tüli oma abikaasaga. Ta võib tunda end süüdi oma edu pärast,
võrreldes oma vennaga, ning püüda tasakaalustada
mänguvälju oma edu kahandades.

Situatsioonid, mis võivad viia headest kavatsustest
tahtmatute tagajärgedeni, põhinevad meie loomuomasel empaatial, mis aitab meil mõista teiste valu
ja ebamugavust. Juba 16 kuu vanused väikelapsed
reageerivad teiste inimeste hädale ning püüavad
teha midagi nende abistamiseks. Uuringud on viidanud, et grupid, milles on rohkem altruiste, saavutavad paremaid tulemusi, konkureerides gruppidega, kus on vähem altruiste. Seega on evolutsioonilises perspektiivis näha, et altruism on iseseisvate
imetajate kogukondade jaoks vajalik. Empaatia aitab meil mõista ja aidata oma kaaskondlasi ja kind- Kuid inimene võib püüda ka oma süütundest
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vabanemiseks parandada teise inimese olukorda.
Selle tulemusel käitub ta altruistlikult. Kui see inimene siiski hindab üle oma võimet teist aidata, võivad tema heateod muutuda patoloogiliseks altruismiks, mis ei aita kedagi ning võivad hoopis suurendada asjaosaliste kannatusi, sealjuures vabastamata
inimest tema süütundest.

vad, miks head või halvad sündmused aset leiavad,
mõjutab seda, kuidas nad olukorrale reageerivad.
Näiteks omistamisstiil on seotud sellega, kui tõenäoliselt tunneb inimene tõsist ebavõrdsuse süütunnet. Negatiivne omistamisstiil tähendab, et inimene
süüdistab halbade sündmuste korral iseennast ning
omistab head sündmused endast väljapoole asuvale, olgu see õnn, juhus vms. Eriti märkimisväärEmpaatiapõhine süütunne ei pruugi realiseeruda ne on, et need inimesed on erakordselt võimetud
patoloogilise altruismina, kui selle ajel käitutakse omistama nende saavutatud edu enesele. Õppides,
alles pärast tõsist kaalutlemist. Kuid kui selle tund- kuidas mõtestada maailmas esinevat kurjust, võime
misele järgneb kiirelt impulsiivne ja tulutu püüd ta- ennetada kahju, mida võivad põhjustada teiste ja
sakaalustada mänguvälju, on süütunne muutunud isegi meie endi head kavatsused, tagades parema elu
patogeenseks. Inimene tunnetab emotsionaalset kõigile. Seega on inimkonna ja meie endi hüvangu
ahastust, mis muunimel ääretult vajalik
Mõistes,
et
me
ei
saa
kõike
teha,
ja
dab eesmärgi ihaldustoetada elutervet enemõned
asjad
ei
ole
kellegi
süü,
saame
väärsemaks ning selle
setunnustust – seda nii
lõpuks olla tõeliselt altruistlikud. enese kui ka lähedaste
saavutamise
hinna
näiliselt vähemkoorjaoks. Saame kaitsta
mavaks, kui see reaalse kaalutluse valguses paistaks. oma lapsi selle eest, et nad võiksid teha halba heade
kavatsustega. Neid asjakohaselt kiites, aidates neil
tagasilöökidega toime tulla ning lastes neil aeg-ajalt
Heategevus ilma patoloogilise altruismita
võidelda meie endi vanemlike reeglite vastu, saame
Mõistes mehhanisme, kuidas altruism võib muutu- kujundada neil hea enesehinnangu, mille abil arda patoloogiliseks, saame teada, kuidas olla suure- mastada ennast ja ka teisi. Muu eest hoolitseb juba
pärane heategija ning hoiduda oma headest kavat- loodus ise.
sustest hoolimata endale ja teistele liiga tegemast.
On avaldunud, et inimesed, kellel on hästiarenenud See tähendab, et kuigi patogeenne süütunne ja kaleneseregulatsioonivõime, sh võime oma emotsio- duvus patoloogilisele altruismile on teatud inimesnaalset seisundit kontrollida, on võimelised koge- tele sünni poolt kaasa antud eelsoodumus, on see
ma empaatiat ning isegi ebavõrdsuse süütunnet, siiski kujundatav ning vajadusel ümberõpitav. Uutundmata vältimatut vajadust olukorda võrdsusta- ringud on näidanud, et mediteerimine ja enesepeeda. Nad on võimelised kogema empaatilist reakt- geldus omavad positiivset mõju emotsioonide resiooni kellegi teise kahjule, mõistma nende muret, gulatsioonile. Kergendades tajuvigade koormat, on
kuid reguleerima selle tunde tugevust vastavalt olu- meil võimalik saada parem kontakt oma loomuliku
korra tõsidusele ning hindama adekvaatselt oma kaastundlikkusega. Mõistes, et me ei saa kõike teha,
võimet midagi teise jaoks ära teha. Seetõttu leiavad ja mõned asjad ei ole kellegi süü, saame lõpuks olla
nad reaalsemaid lahendusi, mis tõepoolest olukor- tõeliselt altruistlikud. Oma looduse poolt sisse ehitatud kalduvusega headusele ja kaastundele saame
da leevendada suudavad, olles tõelised heategijad.
teisi aidata, vältides patoloogilise altruismi katastOn täheldatud, et see, kuidas inimesed põhjenda- roofilisi tagajärgi.

42

SPETSIALIST

Marina Runno: Elu on mulle õpetanud
väärtustama igat inimest.
TEKST KÜLLI URB FOTOD ARON URB

T

allinnas elavatele puuetega inimestele ja nende
esindusorganisatsioonidele on oluliseks
koostööpartneriks valdkonna peaspetsialist Sotsiaal- ja Tervishoiuametis, kelle igapäevatööks on hoolitseda teenuste
toimimise ning arendamise eest meie kodulinnas.

olen pikalt kaasa rääkinud ka invapoliitikas. Olen püüdnud aduda üldisemaid suundi, kuhu meie
ühiskond selles valdkonnas liigub.
Mulle on jäänud mulje, et me läheme nagu uuele ringile sotsiaalhoolekandes. Kuidas sulle see mõte kõlab?

M: See on huvitav tähelepanek. Kas nüüd just uueAlates märtsist töötab sellel ametikohal Marina
le ringle, aga pigem uuele tasandile, nagu spiraali
Runno, saame temaga tuttavaks ja küsime tema
mööda liikudes. Ka välised olud on ju muutunud.
plaanide kohta.
Mõne asjaga minnakse justkui tagasi, kus me alguses olime, näiteks tuues teenused tagasi kohaliku
Külli: Töötasid pikalt Sotsiaalministeeriumi
omavalitsuse tasandile. Samas on neil riigipoolne
hoolekandeosakonnas ja omad kindlasti laia
tugi juures. Ideed, mis tookord ministeeriumisse
pilti Eesti hoolekandesüsteemi arengust.
minnes tekkisid,
kuulates valdkonMarina: Mul on
naga seotud iniülevaade
just
mesi ja süstematipuuetega
iniseerides kuuldut,
meste hoolekanpolnud ju midagi
dest,
eelkõige
eriliselt uut, need
sellest, mis puuon ikka samadest
dutab rehabilivajadustest lähtutatsiooni, aga see
vad, mis puudelihaakub ju kõisusega kaasnevad.
gega – erihooleAga nüüdseks on
kande, teenustemuutunud keskkond – teenuste saajad on muule pääsemisega, kohalike omavalitsuste teenuste
tunud, nad on muutunud teadlikumaks, puuetega
ja muude toetustega.
inimeste organisatsioonide ja ka teenuste osutajate
valmisolek on teine. Kui varem käisime meie näiK: Olen ka ise pikalt olnud seotud puuetega initeks Põhjamaades õppimas, siis nüüd kutsutakse
meste igapäevaeluga, küll puudega lapse vanejuba meid jagama oma kogemust.
mana, nüüd juba puudega noore hooldajana, aga
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K: Mis on sinu tööülesanded hoolekandeosa- K: Sa oled küll vaid paar nädalat töötanud oma
konnas? Millega sa hakkad tegelema?
ametis, aga ehk oskad siiski esile tõsta, mis on
Tallinnas hoolekandes positiivset ja mis oleks
M: Minu ülesandeks on puuetega inimeste sot- see, mis nõuaks kindlasti parandamist.
siaalteenuste arendamine, strateegiate koostamisel kaasa rääkimine, teenuseid osutavate allasu- M: Tallinnas on üldiselt teenuste süsteem hästi
tustega koostöö, MTÜ-de
arenenud nagu mõnes teiseskaasamine ja vajadusel
ki suuremas linnas, näiteks
uute teenuste loomine.
Tartus või Pärnus. Kui vaaNäiteks praegu tegelen
data kasvõi linna kodulehelt
koostöös autistlike noorte
teenuste loetelu, on näha, et
vanematega päevakeskuneid on päris palju – me ei
se teenuse käivitamisega.
räägi siinjuures mahtudest.
Lapsevanemad on väga
Olen veel liiga vähe sellel
aktiivsed ja nad tunnevad
ametipostil töötanud – eks
oma laste vajadusi kõige
töötades pilt teenustest, olupaemini, nad on väga head
korrast kindlasti täpsustub.
eksperdid teenuse arendamise juures.
Just külastasin Tallinna
“Elu on mulle õpetanud Vaimse Tervise Keskust KadMulle on ülesandeks antud
riorus. Teadsin seda keskust
väärtustama
igat
ka ligipääsetavuse tegevuskui rehabilitatsiooniasutust,
kava koostamise koordineeaga nad on ka erihoolekande
inimest, imetlen ja
rimine, praegu tutvun ligihindan seda tahtejõudu ja kohaliku omavalitsuse teepääsetavuse auditiga. Näen
nuste seostamist hästi korralning
positiivsust,
mida
ligipääsetavust laiemalt – see
danud. Muu hulgas tegeletakse
on informatsiooni kättesaa- eluraskustele vaatamata psüühikahäirega inimestega
davus; lihtsustatud ja arusaasuudetakse rakendada.” juba enne seda, kui tõsised rasdavas keeles teavitus; kiirelt,
kused välja kujunevad, et enlihtsalt arusaadav teavitus
netada sügavamaid probleeme.
ning muidugi ehitiste ligipääsetavus, mis toob Seal töötavad pädevad spetsialistid. Keskusi on üle
kasu meile kõigile. Pean oluliseks universaalse linna neli. Autismiga inimesed nõuavad veel eraldi
disaini põhimõtteid.
tööd. Mitu keskust on ka Käo keskusel, mida lähiajal külastan.
Minu tööülesanne on ka linnaosade hoolekandespetsialistidega koostöö, kaasamine, näiteks me- Väljakutseks on leida puuetega inimestele võimatoodiline juhendamine.
lusi, kust nad saaksid üle minna avatud tööturule.
Selline keskus praegu on näiteks Juks ja Hariner.
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suund õnnestub väga
hästi.
K: Mida arvad kaasamisest ja millised
on sinu kogemused?
M: Pean kaasamisest väga-väga lugu,
sest kui teenus ei ole
tegelikult vajadusepõhine, ei too see
kellelegi rõõmu. Samas olen kogenud,
et mida rohkemaid
kaasad, seda rohkem
erinevaid arvamusi.
Mõistlik on kaasata
sihtrühma esindajaid, kes on omavahel
seisukohad välja töötanud ja siis ümarlaua
vormis koos ametnikega arutada. Muidugi mõistan: siin oht,
et domineerida võib
tugevama seisukoht.
Kaasamise puhul ootaks, et tuuakse välja
“Pean kaasamisest väga - väga lugu, sest kui teenus muutmiseks vajalikud eesmärgid. Lihtei ole tegelikult vajadusepõhine, siis ei too see
ne on loetleda probkellelegi rõõmu. “
leeme, aga oluline
oleks esile tuua, mida
Üldse töövõimereformiga seonduv, et toetamine
tuleks võimalikult vara ja sellised keskused oleksid tahetaks näiteks selle teenuse käigus muuta, mis
seotud tööeluga. Koostöö asutustega, kuhu saaks läheb siis paremaks, mis on prioriteedid. Raha ju
integreerida osalise töövõimega inimesi. Üks hea kottidega juurde ei saa! Seega peab tegema võinäide on pimemassööride tegevus. Muidugi kõi- malikult õigemad valikud.
gist ju ei saa massööre, aga oluline on, kui ükski
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K: Ikkagi on oht, et mõningate
sihtrühmade,
võib-olla just nende, kelle olukord on kõige raskem, hääl ei jõua kuhugi.

“Kaasamise puhul ootaks,
et tuuakse välja muutmiseks
vajalikud eesmärgid. Lihtne on
loetleda probleeme, aga oluline
oleks esile tuua, mida tahetakse
näiteks selle teenuse käigus
muuta, mis läheb siis paremaks
ning millised on prioriteedid.”

M: Tegelikult on veel üks
viis, kuidas teenuse kasutajad saaksid kaasa rääkida teenuse paremaks
muutmisel, selleks on
kvaliteedijuhtimise süsteem. Kvaliteedijuhtimise süsteemi rakendavad
organisatsioonid kaasavad oma kliendid teenuse
arendamisse. See ei tähenda mitte seda, et esitatakse vaid kaebusi, vaid see on sisuline arvamuste koondamine selle kohta, kuidas võiks teenust
paremini osutada. Eestis, s.o Tallinnas on mitmel
asutusel juba kvaliteedijuhtimise sertifikaat olemas (näiteks EQUASS). Kui asutus sellise sertifikaadi on saanud, võib eeldada nende tegevuse
paremat korraldamist. Mõned on selle suhtes veel
skeptilised – ütlevad, et see on teooria ja lihtsalt
dokument, aga praktika näitab, et see toimib, kui
seda õieti rakendada.

K: Inimesi ikka huvitavad ka veidi isiklikumad
küsimused. Kust sa pärit oled, milline on olnud
sinu elukäik?

Kuna olen alati hinnanud kehalist aktiivsus,
täiendasin end Tartu
Ülikoolis liikumisravi
erialal.

Seitse aastat töötasin
omavalituses sotsiaaltöötajana, siis kandideerisin Sotsiaalministeeriumi puuetega
inimeste rehabilitatsioonispetsialisti kohale ja töötasin seal üle seitsme aasta.
Minu huvialaks ongi sport, tervislik eluviis; mulle on tähtis minu pere. Mul on kaks täiskasvanud
poega ja 6-aastane lapselaps. Teeme perega koos
sporti, osaleme suusamaratonidel, ühisjooksudel. Tore on vaadata eakaid, kes osalevad vastavalt oma võimetele kõrvuti väikeste mudilastega
suusa- või jooksuüritustel.
Olen näinud puudega inimese pereelu päris lähedalt, minu isa kaotas suurema osa oma nägemisest ühel päästeoperatsioonil. Tondil asuva pimedate keskuse maja ja Harineri keskus on mulle
lapsepõlvest hästi tuttavad, seal töötasid mu isa
ja ema. Elu on mulle õpetanud väärtustama igat
inimest, imetlen ja hindan seda tahtejõudu ning
positiivsust, mida eluraskustele vaatamata suudetakse rakendada.

Olen sündinud ja elanud Tallinnas, pärast 8.
keskkooli lõpetamist läksin õppima Tartu meditsiinikooli velskriks. Sattusin pärast kooli lõpetamist tööle Rapla lähedale Juuru, kus töötasingi 15 K: Tänan jutuajamise eest ja edu uuel
aastaat velskripunkti juhatajana, st olin külatoh- ametikohal!
ter, hiljem olin perearstile abiks. 2000. aastal asusin õppima Tallinna Ülikooli sotsiaaltööd, läbisin
magistriõppe.
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Tegevusteraapia teenusest
TEKST MARILIIS PÕLD, SA Tartu Ülikooli Kliinikumi tegevusterapeut
HEILI PIILBERG, Keila Taastusravikeskuse tegevusterapeut ja
Eesti Tegevusterapeutide Liidu juhatuse esimees

Mis on tegevusteraapia?
Tegevusteraapia on ravivorm, mis
keskendub inimese tegevusvõimele. Tegevusteraapia põhialuseks
on, et tegevus on inimesele omane, inimelu loomulik koostisosa.
Inimeste jaoks on tähtsad erinevad tegevused ning see, millised
tegevused parasjagu olulised on,
muutub elu jooksul. Lapse jaoks on
tähtsaim tegevus mäng, sest selle
kaudu ta õpib ja areneb. Suuremaks
saades lisandub õppimine koolis,
tööga seotud tegevused. Igapäevane enda eest hoolitsemine (näiteks riietumine,
söömine, pesemine) on tegevused, milles inimene osaleb kogu oma elu jooksul. Inimese tegevusvõime ongi suutlikkus hakkama saada kõigi nende tegevustega.

tingituna, selleks et suurendada
nende iseseisvust, ennetada puuet
ja säilitada tervist“. See tähendab,
et tegevusterapeut oskab aru saada,
kuidas mingi haigus või terviseseisund võib mõjuda inimese võimele
osaleda talle harjumuspärastest tegevustes.
Eestis õpivad tegevusterapeudid
oma eriala Tallinna Tervishoiu
Kõrgkoolis ning õppeaeg on 4
aastat. Ligi veerandi õppeajast
moodustab praktika erinevates
asutustes.
Tegevusteraapia teenus
Tegevusteraapia tegeleb tervise edendamise ja heaolu parandamisega erinevate tegevuste kaudu. Tegevusteraapia eesmärk on
häirunud tegevusvõimega isiku tegevusvõime säilitamine ja edendamine, et võimaldada inimesel osaleda igapäevastes tegevustes.
Tegevusvõime parandamiseks on tegevusteraapias võimalik…

Tegevusterapeut on tegevuse ja tegevusvõime spetsialist. See tähendab, et tegevusterapeut
mõistab, mida ühe või teise tegevuse sooritamine inimeselt eeldab, ja oskab hinnata, millised
on inimese võimed ja oskused antud tegevuse
sooritamiseks. Tegevusterapeutide kutsestandardi järgi on „tegevusteraapia eesmärgipäraste •
tegevuste kasutamine inimestega, kellel on piirangud somaatilise haiguse või trauma, psühhosotsiaalse- või arenguhäire, õpiraskuste, vae- •
suse või kultuurierinevuste tõttu või kõrgest east

arendada inimese võimeid ja oskuseid, mis on
vajalikud toimetulekuks igapäevategevustes;
kohandada tegevused vastavaks inimese võimetele; keskkonna kohandamine selliselt, et
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see soodustaks inimese iseseisvat toimetule- peale kõige elementaarsemate enesehooldustoikut.
mingute õppimisega ehk tegevusterapeut õpetab,
kuidas end riietada, kuidas sooritada tualetitoiTegevusteraapias kasutatakse kliendikeskset lä- minguid (erinevad võimalused – kasutada uriihenemist. Suurt tähelepanu pööratakse kliendi nikogumispudelit, voodi kõrval olevat potitooli,
väärtushinnangutele, rollidele, harjumustele. minna ratastooli/rulaatoriga tualetti jne), kuidas
Teraapias on tähtsal kohal kliendi jaoks oluliste end ühe käega pesta jne.
tegevuste kasutamine.
2. Reumatoidartriiti põdevale kliendile tutvustab
tegevusterapeut ergonoomilisi abivahendeid (nt
Näiteid tegevusteraapia teenusest:
söögivalmistamise ja pesemise abivahendeid)
1. Raske insuldi läbipõdenud kliendiga, kellel ning ergonoomilisi tegutsemisviise, mis aitavad
on üks kehapool halvatud, hakatakse tavaliselt liigeseid säästa; samuti õpetab tegevusterapeut
erinevaid harjutusi randme- ja sõrmeliigeste liigesliikuvuse säilitamiseks.
3. Psüühilise erivajadusega klientidega harjutatakse näiteks söögivalmistamist, poeskäimist, majapidamisrahaga
ümberkäimist jne.
4. Laste tegevusteraapia on suunatud
lapse arengu toetamisele ning sageli kasutatakse teraapiategevusena mängu.
Millistest osadest teenus koosneb?
Tegevusteraapia teenus koosneb tavaliselt alghindamisest, eesmärkide püstitamisest, teraapiast ja lõpphindamisest. Alghindamisega selgitatakse välja,
millised probleemid raskendavad inimesel tegevustes osalemist. Kui leitakse, et tegevusterapeut saab klienti aidata, püstitatakse koos ravi eesmärgid.
Edasi järgneb teraapia. Tegevusteraapias kasutatakse inimese tervise mõjutamiseks erinevaid tegevusi, tegevuste
kohandamist ja keskkonna kohandusi.
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Kui kokkulepitud kohtumised on läbi, tehakse tegevusterapeutidest tegeleb lastega ja füüsilise
veelkord hindamine, et teada saada, kas ravi on puudega täiskasvanutega (pea- ja seljaaju kahmõjunud.
justustega kliendid), samuti tegeletakse küllaltki
palju krooniliste haigustega (nt liigeskahjustustega) klientidega.
Kellele on tegevusteraapia teenus mõeldud?
Tegevusteraapia teenus on mõeldud igale inimesele, kellel on raskendatud igapäevastes tegevustes osalemine. Igapäevaelutegevustega hakkamasaamise raskused võivad olla tingitud füüsilisest
või psüühilisest puudest, kognitiivsest düsfunktsioonist, vanusest, õpiraskustest, sõltuvustest
jne. Kindlat vanusepiiri ei ole ning samuti ei saa
öelda, milliste konkreetsete haiguste puhul võib
tegevusteraapiast abi olla ja millal mitte. Alati on
tähtis, et tegevusterapeut saaks klienti hinnata ja
teraapiavajaduse välja selgitada.

Kuidas saab tegevusteraapia teenust?
Tegevusteraapia teenust saab kas taastusravi- või
rehabilitatsiooniteenuse raames. Taastusravile suunab tavaliselt kas neuroloog, ortopeed või
perearst. Rehabilitatsiooniteenusele suunatakse
Sotsiaalkindlustusametile esitatud taotluse alusel
või suunab sinna ekspertarst puude raskusastme
määramiseks.
Kust saab veel infot tegevusteraapia kohta?

Enamik Eestis töötavaid tegevusterapeute on
koondunud Eesti Tegevusterapeutide Liitu. LiiTegevusterapeudid töötavad peaaegu igas Eesti duga saab kontakti kodulehe www.tegevusteraataastusravihaiglas, samuti paljudes rehabilitat- pia.ee kaudu. Sealt leiad meie kontaktandmed ja
siooniteenust pakkuvates asutustes. Suur osa saad küsimuste korral otse meie poole pöörduda.
Kus osutatakse tegevusteraapia teenust?
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Spordi kasutamata vägi
TEKST SVEN KÕLLAMETS
JÜRI LEHTMETS

Rehabilitatsiooni mitu palet

vahend. Sõltumatu hindaja ei lase
end eksitada sellest, millist teenust
Taavi Rõivas on rehabilitatsioonita ise osutada saab. Teenusel viisüsteemi lubanud tuua miljoneid
bides häiriks abivahendite remont
eurosid Euroopa Liidu vahendeid –
või ajakulu hindamiskomisjonis
ikka selleks, et soodustada erivajakõige vähem inimese töötamist,
dustega inimeste töötamist ja tööl
õppimist ja muud isiklikku elu.
püsimist. Üllas eesmärk, kuid kullaSeejuures ei ole kliendi asi tegeleda
mäed ise ei rehabiliteeri. Lisanduva
hinnapakkumiste võtmiste, taotraha kõrval pole sama selgelt räägilemiste või sellega, milline amet
tud visioonist, kuidas peaks uuenemillist teenust kompenseerib. Teema rehabilitatsioon ise – ehk võiks
nusevajaduse tuvastab hindamine,
kaaluda rehabiliteerivate meetmete
õigustatud teenust hiljem eraldi
laiendamist, rakendada uusi teenutaotlema ei pea. Nii saame miiniseid, kogemusnõustamist, lahutada
mumini viia kõike seda töötamist,
rehabilitatsiooni hindamise pakuõppimist ja muidu kasulik olemist
tavatest teenustest, muuta hindamissüsteemi sel- segavat ebaolulist topeltbürokraatiat ja aidata
liselt, et ei toimuks mitmeid dubleerivaid hinda- inimesel tegeleda just sellega, mis on rehabilitatmiskomisjone?
siooni eesmärk – olla lugupeetud väärikas ressurss, töötada või õppida.
15. septembril 2011 toimus Invaru visioonikonverents, kus Eesti Liikumispuudega Inimeste Nii nagu on otsustajate sahtlipõhjadesse ununeLiit tõi esile kitsaskohti, pakkus välja visiooni ja nud visioonikonverentsi teesid, mis sunnivad ap„unistava tarbija poolseid“ lahendusi. Hindami- rillis kokku kutsuma uued 5-tunnised koosolekud
sel peaks osalema koolitatud praktikutest puude- abivahendite ja rehabilitatsiooni teemadel, nii on
ga spetsialistid ja kogemusnõustajad, hindamine Eesti reformaator unustanud ära veel ühe, büroise aga olema kompleksne ja sõltumatu. Sama- kraatlikus keeles jõustava meetme. Võib liialdaaegselt rehabilitatsiooni- või taastusravil viibimi- mata väita, et sellest sai kunagi alguse kogu Eesti
sega võiks toimuda üks kompleksne hindamine, „invaliikumine“, pead tõstsid need „väärtusetud“,
mille käigu hinnatakse ära toetavate teenuste, keda miski oli veennud oma väärikuses, eneserehabilitatsiooni ja taastusravi vajadus, abivahen- teostusvõimalustes. Korraga tekkis elule edasiviiv
dite seisukord, vajadusel teostatakse abivahendi- eesmärk, arenguperspektiiv – sport. Algusaegate hooldusremont või määratakse uued sobivad del ühendades „invasport“ endas nii sotsiaalse ja
abivahendid, samuti võetakse ära ebasobiv või füüsilise rehabilitatsiooni kui ka kogemusnõus(sanktsioonina) mittevajalik „nurgas seisev“ abi- tamise ning tegi „ahjutagustest“ inimesed.
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Realistlikult – sport ei ole ainulahendus kõigele, Eduelamusest enesest lugupidamise ja eesmärkuid...
gini, enesedistsipliinist karjääriredelini
Kui puue on tekkinud haiguse või õnnetuse tagajärjel, tuleb ausalt tunnistada, et sport ei pruugi
pakkuda kohe leevendust. Varem sportlik mees
või naine tunneb kindlasti, et see sport pole õige
sport, tunne võrdluses ei ole sama, nii nagu ei ole
istudes tantsimine sama kogu keha liigutamise ja
teise inimese vastu seistes liibumisega, käte abil
liikumine jooksmisega, heli kirjeldamine jooksmisega või visuaalpildi kirjeldamine sõnadega.
(Harrastus)sport peab minu arvates olema vaid
üks lahutamatu osa kaasaegsest taastusravist ja
rehabilitatsioonist, millega ei pea kaasnema tippsport. Sportlikku eluviisi juurde püütakse tänapäeval tuua kogu elanikkonda, nii ei peaks ka
puudega isiku spordi juurde toomine piirduma
pelgalt füsioteraapiaga.

Spordis on see miski, mis võib anda eduelamuse.
Pisikesed eduelamused – kõrgemale nihkuv käsi,
lisandunud kiirus, tugevamaks muutunud lihas
– kinnistavad meis oskuse tegutseda soovitud
eesmärgi nimel ja eesmärke seada; kasvatavad
enesedistsipliini, võimet eesmärgi nimel millestki loobuda. Kõiki neid omadusi on vaja ka tööturul ning elukestvas õppes. Spordist kasvab välja
rütm ja tööharjumus – arengud spordis võivad
viia mõtte arengutele karjääriredelil. Füüsiline
ja vaimne areng spordis võimaldab ka abikaasal,
emal-isal, õel-vennal näha arengupotentsiaali.
Olgu tegu individuaalspordi või meeskonnaspordiga, ühine sportlik hobi liidab. Koos õppides
ja uusi nippe/sooritustehnikaid omandades või
omavahelisi arenguid võrreldes arutatakse märkamatult ka muid elu küsimusi.

Ühtekuuluvustunne ja inspiratsioon harrastusspordist inimeste hulgas. 2013.a. SEB
Sügismaraton 10 km.
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Miinimumini tuleb viia töötamist,
õppimist ja muidu kasulik-olemist segava
ebaolulise topeltbürokraatia ja aidata
inimesel tegeleda just sellega, mis on
rehabilitatsiooni eesmärk - olla lugupeetud
väärikas ressurss, töötada
või õppida.

Harrastajatest saab
märkamatult tugigrupp, mis elab üksteisele kaasa, toetab,
aitab, annab nõu.
Koos lahendatakse
sportlike probleemide kõrval ka elulisi probleeme. Sport liidab ja
sportlikkus elustiilina kasvatab. Muudab minapildi positiivsemaks. Sport teeb kõike seda, mida
ootame ka rehabilitatsioonilt, aga ometi ei ole
sport rehabilitatsioon...

tegeletakse tervise tõttu – see on ka spordiharrastus. Sport ei ole
enam kallis ekstravagantsus, spordist saab
meede inimese aukulangemise peatamisel
ja tööturule tagasi toomisel. Ideaalis peaks tutvustama erinevaid invaspordi alasid kohe voodi
ääres erinevate põnevate videode kaudu või saama „maitse suhu“ füsioterapeutide soovituste ja
harrastajate tugigruppide abil. Pelgalt entusiasmil
põhinev invasport, mida ühiskond tajub finantsiTee rehabilitatsiooniasutustest välja – patsiendist liselt üle jõu käivana asendusspordina, ei suuda
kunagi luua seda sädet ressursi loomisel, mida ta
spordiharrastajaks
suudaks mõtestatud rehabilitatsioonina Euroopa
Sporti ei ole rehabilitatsiooniasutustes näha, sest Liidu rahastusel inimeste tööturule toomisel.
ta kaob ravi sisse. Vähe on sportlikke iidoleid, kes
suudaks tõmmata kogemusnõustajatena haigla- Me näeme, kuidas mitmed elektriratastooli
voodist potentsiaalse harrastaja kaasa. Veel vä- saalihoki ja kelguhoki harrastajad on tänaseks
hem on aga pakkuda abivahendeid, millega sporti jõudnud tööle või ülikooli, töötavad erinevates
harrastada, või treenereid-spetsialiste nõu andma ametikohtadel Swedbankist häirekeskuseni. Hea
– olgu selleks spordiks pimedate jalgpall, ratastoo- näitena meeskondliku invaspordi rehabiliteeli-korvpall, ratastooli-tennis, pimedate lauatennis, rivast mõjust võiks vaadata filmi “Murderball”,
kelguhoki, istevõrkpall, elektriratastooli-saalihoki, kus noor ratastooli jäänud tüüp istub rugby tooli
ratastooli kulturism, maraton liikumis- või näge- ja üle pika aja on tal silmis sära – ta on valmis
mispuudega harrastajale või mis tahes muu spor- mängu sööstma, et rammida ükskõik keda; või
diala lisaks ujumisele. Nii nagu spordiharrastaja Youtube’ist leitavaid klippe Aaron Fotheringhakasutab sportimisel spordiriideid ja spordijalanõu- mist, kes suudab koondada nii puudega kui ka
sid, jooksmisel spetsiaalseid jooksujalanõusid, nii puudeta noori. Ühes klipis ütleb noore puudega
vajab sport rehabilitatsioonina spetsiaalseid (elekt- poisi ema: „Ma ei teadnud, mida teha – kuni ma
ri)ratastoole, kelke, palle, mängulaudu, spetsiaalset kohtasin Aaronit – nüüd on poiss nagu takjas
spordiproteesi jne. Paljude nimetatud spordialade tema küljes ja tahab ka areneda sama osavaks kui
kaudu saame spordi viia rehabilitatsiooni- ja taas- tema.
tusraviasutusest välja: „patsiendi“ rollis inimesest
saab „spordiharrastaja“ ja massaažist, füsioteraa- Teadusartiklid kinnitavad spordi positiivset
piast ning (spordi)psühholoogiast spordiharras- mõju
tust ja töö- ning õppimisvõimet ühteaegu toetav
tegevus. Ujumine ei ole enam ainult ravi, millega 2012. aastal avaldasid Kanada teadlased M. Gran-
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disson, S. Tetreault ja A. R. Freeman uurimuse1,
milles analüüsisid spordi (rehabiliteerivat) mõju
intellektuaalipuudega noortele, nende vanematele ja ilma puudeta treeningkaaslastele. Näiteks
paranes puudega noorte tervis ja sooritusvõime
(parem tasakaal, koordinatsioon), tõusis enesehinnang ja eneseväärtustamine (nähes, et ta on
võimeline tegema seda, mida teisedki), arenesid
motoorsed, sotsiaalsed ja kognitiivsed oskused
(tavasportlaste grupis osalemine mõjus stimuleerivalt, sest ta tahtis olla sama osav kui teisedki),
oli lõbus. Lapsevanematele andis see võimaluse
tunda uhkust oma erivajadusega lapse üle (näha
oma last, kui tead, et ta on olnud sünnist saati
puudega, võimelisena tõusma teiste tasemele, oli
väga rahuldust pakkuv). Spordi abil paranesid
isa-poja suhted, lisaks keeldudele oli spordi kaudu last võimalik rohkem kiita. Lisaks täheldati, et
puudeta tiimikaaslaste teadlikkus kasvas oluliselt
(näha teisi lapsi tema ümber tähele panemas ja
hüüdmas: „Sa ei andnud Julie’le palli, anna talle
pall, see ei olnud ilus tegu“ või anda endale aru, et
erivajadusega elada polegi maailma lõpp). Autorid tõdesid, et sellise tegevusega võivad kaasneda
perele olulised lisakulud, algsed eelarvamused,
sobimatu taristu mure jne.

võime näha väljakutseid võimaluste, mitte takistustena ning tajuda kaotust mitte läbikukkumise,
vaid stiimulina muutuda paremaks. Sport pakkus
artikli kohaselt võimaluse muuta potentsiaalselt
„häbistav“ identiteet (nt puue) kiiduväärsema
tiitli vastu (sportlane), mis oli omaduselt „üllas“,
mitte puudus. Kuigi puudega inimest nähakse
ühiskonnas pigem nõrga, haavatava ja „poolikuna“ ja sportlast tugeva, võitlusvõimelise ja otsustavana, leidsid küsitletud puudega sportlased ise,
et meedias kujutatud teised puudega sportlased
mõjuvad inspireerivalt positiivse eeskujuna nii
neile, teistele puudega isikutele kui kogu ühiskonnale. Artikkel vahendab puudeta ratastoolikorvpalli pealtvaatajate sõnu: „Me mõistsime,
kui keeruline on nii madalalt pall korvi saada ja
vaatasime, kui kergelt nad oma toolides sellise
kiirusega liikusid. Üllatusime, nähes toole kokku põrkamas, ümber kukkumas, mängijaid kellegi abi vajamata end jälle üles tõmbamas – see
ajas segamini arusaama „puudest“ ja nõrgemast
kehast ning pani meid mõtlema, miks ühiskond
ei võiks tunnustada ratastooli-korvpalli „päris“spordina“. Samas toob artikkel ka minu arvates
välja olulise põhjuse, miks rehabiliteeriv sport ei
ole tippsport, vahendades treeneri sõnu: „Mõistsin, et kui tahan konkurentsivõimelist meeskonMitmeid eelnevaid väiteid spordi võimest kasva- da, pole mul aega oodata, kuni uus mängija mäntada enesehinnangut, vastutusvõimet, meeskon- gima õpib – otsisin väljastpoolt mängijaid, kes
natöö jm tööturul vajajuba tasemel mängisid.“
Algusaegadel
ühendas
just
likke oskusi kinnitab ka
Tippsport viib mängijate
sport
endas
nii
sotsiaalse
ja
ameerika teadlase Roeliidistumiseni ja harfüüsilise rehabilitatsiooni kui rastus- ning tippspordi
land Bergeri uurimus,
kogemusnõustamise ja tegi
mis keskendus profieesmärgid lõhenevad.
spordi mõjudele ratasOluline on tuua välja ka
“ahjutagustest” inimesed.
tooliga liikuvate harrasnõudlikkust – inimene
tajate näitel. Kehalise võimekuse, mängurahul- õpib rehabilitatsiooni käigus rohkem nõudma
duse ja sõpruse kõrval andis sport harrastajale iseendalt ja olema distsiplineeritum, kui ka te-
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malt nõutakse. Alati ei pruugi see
Harrastajatest saab bimõeldud rehabilitatsioon peab
küll alguses meeldida. Taaskord märkamatult tugigrupp, eeskätt olema mitte killustatud,
tuleb tõdeda, et ei piisa, kui füvaid hõlmama ühtset läbimõelmis elab üksteisele
sioterapeudid suunavad inimesi kaasa, toetab, aitab ja dud süsteemi, ühtset meeskonda,
nõudlikult rehabilitatsiooni raaühtset hindamist, ühtset eesmärannab nõu.
mes üksnes tegelema ujumisega
ki. Ühe rehabilitatsiooniasutuse
– sellest võib kasvada välja spordiharrastus –, sest külge suunamiskirja abil kinnistamise, teenusport rehabilitatsioonis saaks ja peaks olema olu- sevaliku piiramise, rehabilitatsiooni, taasturavi,
liselt laiem ning paremini rahastatud, et pääseda hipoteraapia, spordi, hindamiste jm meetmete
mõjule.
eraldamise asemel peame süsteemile hakkama
lähenema terviklikult, et rehabilitatsioon aitaks
Pole midagi uut päikese all. KICKZ – spordil leida, arendada ja avada igas inimeses just selle,
mis tema silma särama paneb. Olgu selleks kas
põhinev ennetusprogramm
või alguses soov õppida mängima trumme, siis
Lõpetuseks tuleb tõdeda, et maailm kasutab edu- teha sporti ja edasi minna tööturule.
kalt spordil põhinevaid ennetusprogramme riskinoortega. KICKZ on seitsme aasta jooksul end Tänane reform hoiab Töötukassa spetsialistid,
UK-s tõestanud ennetusprogramm, mis aitab rehabilitatsioonimeeskonna, taastusravi, spordi
vähendada noorte sotsiaalset eraldatust ja kurite- ja abivahendite hindamise ning jagamise jätkugevust jalgpalli, spordi jm eluoskuse arendavate valt lahus, püüab suruda inimesi raamidesse ja
tegevuste kaudu. Sealsed tasuvusanalüüsid näita- hüpata üle erinevatest etappidest. Tööle minek
sid, et iga programmi investeeritud nael tõi ühis- eeldab inimesi, kes endasse usuvad, kellesse usub
konnale 7 naela kasu. Lühikese ajaga sai 5 huvi- kogukond ja kes pole surutud liigselt ahistavatestatust 300. Täna püüab Heateo Sihtasutus tuua se raamidesse ega tunne end ühiskonnas kurnasporti Põhja-Tallinna ja Lasnamäe 10–18-aas- jatena.
taste riskinoorteni, loomaks turvalisemat, tugevamat ja hoolivamat kogukonda läbi noorte Sportlikku kastist välja mõtlemist kõigile!
arengupotentsiaali toetamise. Laskumata programmi mudeli detailidesse, on oluline mainida, et
noored jõuavad trenni suunatud ja
läbimõeldud turunduse kaudu ehk
läbi noorsootöötajate, politseinike, sihtgrupiga tegelevate spetsialistide, kohalikke noori tundvate liidrite, KOV ja suusõnaliselt.
Programmi kaasatakse treenereid,
eeskujusid, kogukonda. Nii jõuame artikli lõpuks tagasi algusesse,
kus rõhutasime, et igasugune lä-
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Rahvusvahelise noorsootöö
inspireerivad näited
TEKST MARIT KANNELMÄE-GEERTS
SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo
kaasava noorsootöö koordinaator

MTÜ Kultuur Aitab Hingata projekt „Kogukonnateater kurtidega“
“Alusta sellest, mis on vajalik, jätka sellega, mis
on võimalik, ja äkki märkad, et teed seda, mis
tundus võimatu” (Franciscus Assisist). Just
see lause kargas pähe, mõeldes erivajadustega
noorte ellu viidud projektide peale.

rahvusvaheliste projektide olemus mõnevõrra
uuenenud ja koondunud koos teiste haridusvaldkonna rahastusvõimalustega Erasmus+ nime
alla. Uus programm vaatab elukestvale õppele kui tervikule, kaotab kindlad piirid valdkondade vahel ning võimaldab tänu sellele ka uute
Erivajadustega noortele võib projektini jõudmi- sünergiate ja uuenduslike koostöövormide teket.
ne näida pika ja keerulise teekonnana. Neile, kel
puudub isegi osaluskogemus, võib see lausa või- Eelmises ajakirja numbris tutvustatud võimalumatuna tunduda. Samas on elu näidanud, et kui sed on noorte jaoks jätkuvalt avatud. Lisaväärpuudub hirm unistada ja kuskilt pihta hakata, siis tusena pakub uus programm erivajadustega
esimese kogemusega ei piirduta, vaid otsitakse noortega tegelevatele organisatsioonidele võimaning algatatakse üha uusi ettevõtmisi.
lust teha koostööd ka teiste valdkondadega, mis
noorte elusid lähemalt puudutavad, nt sotsiaal- ja
Heleri Luuga nimetas eelmises Kojalises mit- haridusvaldkond.
meid põhjuseid, miks rahvusvaheline tegevus
noortele kasulik on. Ta tutvustas ka Euroopa Eeskuju olevat üks ainuõigemaid viise, kuidas teivabatahtlikku teenistust ja rahvusvahelisi noor- si mõjustada, mistõttu pakume siinkohal mõned
tevahetusi kui võimalusi, mis seda kogemust näited noortelt, kes on juba jõudnud rahvusvapakuvad. Alates käesolevast aastast on noorte heliste võimalusteni ja programmi Euroopa Noo-
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red raames projekte teinud. Loodame, et lugejad harjutasid vabatahtlikud ka iseseisva elamise ossaavad nendest näidetest mõtteid ja julgust ka ise kusi ning sellest veelgi tähtsamana koos teistega
järele proovida.
elamise oskusi.
2012. aasta suvel saatis Eesti organisatsioon MTÜ MTÜ Kultuur Aitab Hingata tõi 2013. aasta auPäikeseratas kolm Tartu neiut (Kaidi, Kaie ja Ve- gustikuus Harjumaal kokku kurdid ja kuuljad.
ronika) Euroopa vabatahtliku teenistuse projekti Projekti kontaktisik Kristin Viljamaa selgitab, et
Hispaaniasse, kus nad tegid tööd kohalike laste tegemist oli noortealgatusprojektiga „Kogukonja noortega. Tööd tehti nii vastuvõtvale partneri- nateater kurtidega“, mille eesmärgiks oli laagri
le Don Bosco´le kuuluvas noortekeskuses kui ka vormis pakkuda kurtidele teatrihuvilistele läbi
samal ajal toimunud pimedatele lastele mõeldud loominguliste mängude ja teatriõppe harjutuste
laagris. Pimedate lastega tegelemine oli eriti süda- võimalust arendada oma loovust, kehatunnetust,
melähedane Veronikale, kes ka ise sünnist saadik näitlemis- ja improviseerimisoskusi ning arutpime on. Põhiliseks tööks oli lastega suhtlemine, leda endi jaoks aktuaalsetel probleemteemadel.
mängimine ja muul moel nende vaba aja sisusta- Nädal aega kestnud laagri käigus loodi kogumine. Koos tutvustati Hispaania noortele ka eesti kondlik lavastus „Hääletu maailma hääled“, mis
rahvamuusikat ja –laulu. Kolme neiut, kes kõik tutvustab kurtide kultuuri eripärasid ja käsitleb
on pikema või lühema aja oma elust asendusko- foorumteatri vormis osalejate välja valitud arutdus kasvanud ning elus palju keerulist kogenud, lemist väärivaid teemasid. Ühe näitena arutleti
saatsid ka kaks tugiisikut. Eriti vajalik oli see näiteks selle üle, kuidas peaks kurdist noor toime
Veronikale, kes ringiliikumiseks ja igapäevaelu- tulema, käituma olukorras, kus kuulja suhtub telisteks toiminguteks vajab kõrvalist abi. Projekti masse eelarvamustega. Etendust saab täispikkuidee tekkis noortel endil. Veronika jaoks toimus ses vaadata Euroopa Noored Telepurgis.
esimene kokkupuude SA Archimedes Euroopa
Noored Eesti bürooga kooli2013. aastal toimus noortealgatustusel, mis kandis nime „Tule
lik projekt “Meelte mosaiik”, mille
proovi“ ja oli just suunatud erikäigus käisid nägemis- ja kuulmisvajadustega noortele julgustuse
puudega noored algklassides tunandmiseks. Saatva organisatde andmas. MTÜ HeadEst veebisiooni, MTÜ Päikeseratta üleslehel on selgitus, et projektiga sooandeks oli vaid toetada neiusid
viti suurendada sallivust ühiskonoma ideede raamistamisel ning
nas. MTÜ HeadEst projekti kaaprojektivormi valamisel. Kogu
sati koole kõikjal Eestis. Projekti
projekt andis võimaluse arendaalgatajad usuvad, et sallivus peaks
da ettevõtlikkust – kuidas ühest
olema loomulik osa meist kõigist,
kauge ja imelisena tunduvast
mitte eraldi eesmärk või komme.
mõttevälgatusest saab reaalne
Sallimatus tuleneb sageli oskamategevus, millest lõikavad kasu
tusest, teadmatusest ja ebakindluMTÜ HeadEst projekt
“Meelte mosaiik”
mitme riigi noored. Peale selle
sest. Oskav, teadev ja enesekindel ini-
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mene ei pea teisi alandama või ründama ning on
erinevustele avatud ja abivalmis. Organisatsiooni
varasemad projektid on tõestanud, et inimesed
teavad erinevatest puuetest ja sellega kaasnevast
väga vähe ning seetõttu nad ei oska ka reageerida või halvemal juhul reageerivad üle. Samas on
seda väga lihtne muuta, kui neile lihtsalt ja toredasti infot anda. Projektist „Meelte mosaiik“ saab
täpsemalt lugeda EPIK ajakirja Sinuga 2013. aasta numbrist.

lastel ja noortel. Samuti demonstreeriti kõikvõimalikke abivahendeid, mis aitavad reumaatilisel
haigel igapäevaeluga hakkama saada. Projekti
suureks saavutuseks oli osalenud noorte enesekindluse tõus ning seeläbi ühiskonnaelus osalemise aktiviseerimine. Projekti korraldas Eesti
Noorte Reumaliit ja selle kohta saab videomaterjali vaadata Euroopa Noored aastaraamatust
2011.

Täpsemalt saad programmi „Erasmus+: Euroo2011. aasta suvel tõi rahvusvaheline noortevahe- pa Noored“ võimalustest lugeda meie kodulehelt
tus „Let’s Act Now!“ kokku Eesti, Soome, Rootsi, euroopa.noored.ee.
Saksamaa, Itaalia, Iirimaa, Kreeka ja Slovakkia
reumaatiliste haigustega noored. Projekt tõstis Marit.Kannelmae-Geerts@archimedes.ee
ühiskonna teadlikkust elust reumaatiliste haigustega, mis nõuavad haigetelt tõsiseid igapäevaseid
pingutusi, kuid võivad teistele märkamatuks jääda. Olulist tähelepanu pöörati sellele, et muuta
levinud arusaama reumaatilistest kui vanemate
inimeste haigustest – neid esineb päris palju ka

MTÜ Kultuur Aitab Hingata projekt „Kogukonnateater kurtidega“
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Väljakutsetest
TEKST TOM RÜÜTEL

V

äljakutsed on elu paratamatu osa ja ilma
nendeta oleks meie elu

väga igav, võiks isegi
öelda, et suhteliselt mõttetu. Väljakutse tähendab sageli eneseületust,
mis ei ole kerge tulema – minu puhul
tihti läbi higi, ja ei tee saladust, et on ka pisaraid
valatud. Kui erivajaduseta inimesed otsivad väljakutseid tikutulega taga, võtavad ette suuremaid
projekte, reise..., siis mina tunnen, seda ilmselt liikumispuudest tingitud suure abivajaduse tõttu, et
elu ise on üks suur väljakutse. Tõsi, olen ise süüdi,

teele olukorrad ja inimesed, kes mulle
seda meelde tuletavad ja ma ei pane
seda pahaks, enam, sest ma tean, et
olla erinev tähendab väljakutset. No
vaadake näiteks punkliikumist 80-tel!
Hea küll, see oli inimeste vaba valik,
mina olen sünnist saati teistest erinev,
aga üldjoontes saab erilisus tähelepanu ning kõik,
mis teistest erineb, on põnev ja mõneti ka põlglust
tekitav. Tõsi, põlglust olen tundnud viimasel ajal järjest harvem. Kas on see märk, et ühiskond muutub
sallivamaks või olen ma ise rohkem „kasvanud“?
Julgustuseks teistele, nii üht kui teist!

sest pelgalt kodus istudes tekiks igasugu probleeme,
Minul ei ole liikumisega probleeme, naljaga poomis suhteliselt kiiret lahendust tahavad, hoopis leks ütlen, et liigun liigagi hästi, sest mu keha ei taha
vähem, aga me teame, et elu algab sealt, kus lõp- eriti rahulikult olla. Küll on minul suuri probleeme
pevad neli hoidvat seina. Hea küll, täisväärtuslik tegevustega, mis eeldavad käelist tegevust - homelu. Elada võib ka kodus, aga jääb palju saamata, mikusest vetsuskäigust kuni õhtuse dušini välja. Et
endale võimalused andmata.
täisväärtuslikult elada, olen ära kasutanud oma võiVaimsed ning füüsilised väljakutsed. Sõna „välja- met liikuda ning püüdnud üle olla oma käte tegevukutsed“ peidab endas kahte iseseisvat sõna – „välja“ setusest. Meil, erivajadustega inimestel, on võimas
ja „kutse“. Ehk midagi, mis peaks inimest eelpool relv – suhtumine, võime asju teise nurga alt vaadata ja näha. Ma usun, et posimainitud mugavustsoonist
esmalt välja kutsuma. Mis Meil, erivajadustega inimestel, tiivne ellusuhtumine on see,
see on? Miski, mis teeb elust on võimas relv – suhtumine, mis meie elu siin „džunglis“
elamiskõlblikumaks teeb. Poelu. Olgu see elujanu, armasvõime asju teise nurga alt
tus looduse vastu, eneseteos- vaadata ja näha. Ma usun, et sitiivsus on nakkav, nii nagu
vinguv ja kiruvgi suhtumine.
tustahe või sootuks midagi
positiivne ellusuhtumine on Olen tihti näinud, kuidas inimuud. Eks igaüks leiab oma.
see, mis meie elu siin „džunglis“ mene, kes ei tea, kuidas mind
Minu väljakutsete suureks
elamiskõlblikumaks teeb.
kui liikumispuudega inimest
algatajaks oli minu ema, kes
mind õue mängima saatis, Positiivsus on nakkav, nii nagu võtma peaks, lihtsalt ühest
tavalasteaeda pani jne. See tä- vinguv ja kiruvgi suhtumine. positiivsest repliigist ja julgustusest lihtsalt sulab. Aga et enhendab, et vaimsete väljakutsetega tegelesin kogu oma lapsepõlve. See, et teistest das see „nupp“ üles leida, võib teatud hetkedel olla
erinen, on saanud minu jaoks tavapäraseks. Kas olen samuti omaette väljakutse. Minulgi on hetki, kus
sellest täielikult üle? Ei, ei ole, hooti satuvad minu ma ei taha inimesi näha, olgugi et neist oma elus
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100% sõltun. See tähendab, et
üksi kuskile metsaonni ei lähe
ma puhkusele kunagi, samas
pole minul teiste abita kuskil
käimata jäänud või midagi tegemata jäänud. Seega on kõik
minu teha, kas suhtun inimestesse ja ellu positiivselt või saadan kõik kuradile, sest mul on
halb tuju! Ükskord torisemist
võib jätta mõnele inimesele
mulje, et oledki toriseja. Kellele
need torisejad väga meeldiks!

on väga suureks toeks olnud
minu sõbrad ja lähedasemad
tuttavad, kelle ees mul midagi
häbeneda ei ole. Muidugi olen
ka mina neile teatud määral
väljakutse olnud, seda nii pika
aja vältel. Paljud on öelnud, et
minu puue ja sellega kaasaskäiv
on neile väga tavaline ja iseenesest mõistetav. Muidugi uute
tutvuste puhul tuleb mõneti
end tõestada, aga olen aru saanud, et nii see käibki. Olenemata erivajadusest, tuleb ennast
Sõbra käega üles igast mäest
Nagu ütlesin, ei tea ma kunaüha enam osata müüa ja mõnes
gi ette, mis väljakutse elu mulle ette
mõttes esile tõsta, vaid nii saab elust
võib tuua. Pole päeva, mis oleks üdini kindel s.t et selle täiuse kätte.
mingisugust väljakutset ei tule. Kui olen kuskil eksinud ning ei tea, kuhu minna, on vaja helistada. Sel- Meil kõigil on erivajadus: on inimene siis ülekaaluleks on vaja leida keegi usaldusväärne inimene, kes line, on tal prillid või hõõrub tal mingisugusel rethelistada aitaks – on vaja leida kedagi, kes tundub kel jalg. Me kõik oleme selles olukorras olnud, kus
nii usaldusväärne, et teda oma tasku kallale luban. vajame teatud erikohtlemist. Me keegi aga ei taha,
Või olen maru suure pissihädaga all ukse taga, kuid et meid haletsetakse või saamatuteks ja väetiteks
naabriprouat, kes mind koju laseb, ei ole kodus. Sel peetakse. Meil on kõigil omad väljakutsed, millega
juhul tuleb tänavalt leida kedagi, kes välisukse aitab me peame toime tulema. Ainus vahe on aga see, et
lahti „nööpida“ ning siis ruttu-ruttu korteri ukse näiteks minu väljakutsed on teistele nähtamatud
taha minna ning hammaste ja käte abil lukk lahti – need teiste jaoks elementaarsed tegevused, mis
saada. Teate küll seda tunnet, kui tualett on käega nõuavad minult tohutut pingutust. Kas ma arvan,
katsuda... Väljakutsed, mida inimene, kes on eriva- et olen selle võrra tugevam? Ei arva, aga võib-olla
jaduseta, kunagi ette ei kujuta ja ei peagi, ei saagi, näen ma asju teise nurga alt ning mu probleemid on
sest igapäevased toimingud käivad möödaminnes teist laadi. Meie, erivajadustega inimesed, ei pööra
ja hetkedega.
tähelepanu nendele pisidetailidele, mis tuju ära võivad ajada. Meie igapäev ongi üks suur väljakutse,
Sõbrad – head tuttavad. Ilma nendeta on elu või- aga suhtudes oma väljakutsetesse teatud huumorimatu. Vähemalt nii suure abivajaduse korral, nagu ga, suudame need lahendada kas üksi pusides või
minul on. Muidugi on mul perekond, kes mind ala- siis pakkuda silmiavavaid väljakutseid mõnele võti toetab, aga noores eas on eriti erivajadusega ini- hivõõrale! Rääkimata muidugi nendest, kes meie
mestel vaja end võimalikult suures osas vanematest kõrval on ning peavad väljakutseks seda, et õppida
„lahti sulatada“. Erivajadustega laste vanemad on meilt hakkamasaamist. Vähemasti nii on mulle
tihtilugu lastega nii kokku kasvanud ja harjunud, korduvalt öeldud.
et see sulatamine on tihtilugu väga raske. Minule
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„Tee unistuste töökohani“ – käsiraamat
iga poliitikakujundaja ja tööotsija laual?
TEKST SVEN KÕLLAMETS

„Millal me viimati mõtlesime enda
ga võrdsed. Huvitatud kuulaja mõjub
peale vabalt ja spontaanselt, ilma
juba ise teraapiliselt – olgu kuulajaks
et püüaksime end sobitada minametnik, töökaaslane või pereliige.
gitesse raamidesse,“ küsib autor
Tiina Saar teekonnaraamatu 13.
Teeme olulisi asju!
leheküljel, julgesime ehitada fantaasiamaailmu, „kus loovus võis
Raamat räägib ka väärtustest ja ailahvatada ja kannustada tegudele, millest siiani tab mõelda, kas oluline on tööandja, kes muudab
klassikokkutulekutel uskumatuid lugusid veste- maailma paremaks paigaks, või see, kes keskendub
takse“, kui kõik oli võimalik?
kasumiteenimisele? Lugejale meenutatakse Tracy
sõnu, et meil ei saa kunagi olema piisavalt aega
ja sellepärast tuleb keskenduda kõige olulisemale
Usk endasse ja teistesse
ning see ära teha... Üks elu saladustest on oskus
Käesoleva raamatu 25. lehekülg räägib sellest, loobuda ebaolulisest. Eesmärkide saavutamiseks
mida me kõike suudame, kui meisse usutakse – peame tegema õigeid asju. Autor aitab lugejal iseolgu selleks siis õppejõud, kellele on ette öeldud, et endaga arutada, mis on õige. 21. sajandi suurim
grupp A on targem grupist B ja kes seetõttu oma stressiallikas on katkestamised, sest meid võidakse
oleku ja tegevusega inspireerib A-gruppi pare- katkestada igal pool ja igal ajal. „Stressis hakkab
matele tulemustele; või väikelaps, kes täiskasvanu inimese aju tähelepanu maha keerama, mille tukannustamisel unustab end silmade särades põ- lemusel aheneb strateegiline mõtlemine ja valmisnevaks muutunud tegevustesse. Kui halvasti aga lahendusi on kergem „omaks võtta“ ning müüa“,
võtame me nii laste kui ka täiskasvanutena vastu ütleb Kristjan Port.
seda, kui keegi pidevalt kritiseerima ja õpetama
tuleb ega märka, mida me oleme hästi teinud või Seoste ja suhete loomise kunst
kui palju panustanud. Pidev negativism tekitab
solvumist ja viha. Autor tõdeb, et kui me endasse Raamatu 65. leheküljel jagab Tauri Tallermaa sooei usu või meisse ei usuta, tekitab see peaaegu ala- vitusi mäluseoste loomiseks, 88. leheküljelt saame
ti töö tulemusele ning meile negatiivse mõju. Kui aga lugeda suhete loomise kunstist. Igale suhtele
aga keskenduda inimese tugevustele, löövad need eelneb teise inimese aktsepteerimine, püüd temast
õitsele ja aitavad toime tulla ka nõrkustega. Saar lugu pidada. Kontakt tekib, kui näeme ka päriselt
vahendab Taani filosoof Kierkegaardi mõtet, et me seda inimest, mitte oma arvamust temast. Kõik alei saa pidada end paremaks, vaid peame sammu- gab teise märkamisest ja mõista soovimisest. Kas
ma abivajajaga koos kui kaasteelised, olema tema- ma kuulan Sind ehk hoolin sellest, mis Sinuga juh-
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tub, kas Sinu elu ning läbielamised on mulle kui Vahel on valikute tegemiseks ja elule eesmärgi leidinimesele, tööandjale, ametnikule tähtsad?
miseks vaja võimalust oma eluvalikute üle mõelda,
lihtsaid nippe, küsimusi, soovitusi, teiste inimeste elulugusid ning kogemustega tulnud tõdemusi
Meie kehakeel ja olek
kuulda. Tiina Saare raamatust „Teel unistuste tööRaamat räägib veel kehakeelest, mõjujõu arenda- kohani“ leiab lugeja erinevaid võtmeid iseendast
misest endas, nähtavusest ja mainest: kui lihtne paremini aru saamiseks ja tema ees rulluvad lahti
on luua endast väära muljet, kuidas kaob maine, põnevate inimeste lood, kes inspireerivad erisumõjuvad žestid ja kehakeel. Heitunud inimene, guste maailmade ning valikutega. Raamat on teekelle igast liigutusest on näha, et ta endasse ei usu kaaslaseks, et küsida endalt, kas ma olen õnnelik?
See aitab astuda maha teerajalt,
ega endast lugu ei pea, ei süvenKui
reform
ei
too
kus keegi ei küsi – ei ühiskond ega
da usku ka tööandjas. Kuidas usvõimalust tegeleda Sa ise –, mida Sa tegelikult tahad.
kuda, et keegi on hea töötaja või
sellega, mis silmad
kaaslane, kui ta seda isegi ei usu?

särama paneb, ei kao
probleem kuhugi.

Kuhu me kunagi ei vaata?

Raamat toob välja, kui oluline inspiratsioon on meie elus väärikus
ning lugupidamine, pajatab ületöötamise ohtudest
ning sellestki, kuidas tervise tõttu tuleb vahel teha
raskeid valikuid, loobuda põnevast tööst, et leida
uus, jõukohasem väljakutse, mis tuhmunud sära
silmis taaskord lõkkele lööb.

Raamatus on humoorikas lugu
jumalatest, kes arutavad, kuhu peaks end peitma
inimkonna eest. Üksteise järel tuleb loobuda erinevatest peidupaikadest inimkonna nutikuse tõttu: taevasse jõuaks inimene lennumasina abil, vee
alla allveelaevaga ja kaugel need puuridki on, mille
abil maa seest üles leitaks. Kuni üks jumalatest ütJulgus tegutseda, armastada ennast ja aidata teisi leb: „Peidame end inimese sisse – sinna ta ometi ei
vaata!“ (Ja ega teisedki viitsi inimese sisse süveneAutor meenutab meile, et väikelaps ei loobu pliiat- nult vaadata.)
sit kätte võtmast hirmu tõttu, et ei oska joonistada
– tal on lubatud uskuda, et ta on ja temast võib saada Teekond unistuste ühiskonnani
suur kunstnik. Ka kõige heitunuma ja eluraskustest
räsituma inimese sees on kuskil uinunud olekus al- Lugesin seda raamatut, mõeldes töövõimereforles see laps. Aivar Haller meenutab lugu vanaisast, mile. Eesti on teelahkmel, kus soovib näha iga isikes naabriga nugade peal olles ka naabril heinad kut ressursina ja hinnata tema töövõimet. Töövõikoristada aitas. Aidates naabril õigel ajal „ressurssi“ me ei ole aga rida või protsent paberil, see on keekoguda, et tema lehmad talvel nälga ei jääks, aidati ruline segu võimalustest, juurdepääsust, tervisest,
ettenägelikult ka ennast – ei pea siis oma heinu talvel eneseusust, ressurssidest, motivatsioonist. See on
laenama hädas naabrile ja oma lehmadele nälgajää- teekond õnneliku eneseteostuse otsingul, mille
misohtu tekitama. „Maailmale saab pakkuda seda, käigus mõtleme (õnnetuse, haiguse, teaduse tõttu)
mis on sinu sees olemas, armastada saab siis, kui en- oma eluvalikute üle muutuvas maailmas.
nast armastad,“ ütleb Aivar lugejale.
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Inspireerivam ühiskond

uue abivajajaga jagada ja riskida, et abivajajaid tekib juba kaks, kes peavad minema mõlemad külaSee peaks olema reform, mille peaeesmärk on ini- vanemalt (=riigilt) heinu laenama?
mest inspireerida, millega kaasneb ühtlasi rahaline
kokkuhoid. Selle asemel on reform ilmselt saanud Loobume ebaolulistest bürokraatlikest asendusalguse peasoovist raha kokku hoida – toetuse suu- tegevustest (mille?) taotlemisel?
rusest hakati rääkima enne toetavaid meetmeid.
Sellel on oluline vahe: raha kokkuhoid eesmärgi- Kuidas aga on reformaator läbi mõelnud elu põhina omaette ei loo tingimata innovatsiooni, enese- lise saladuse ja arendanud oskust loobuda ebaoluteostust ja inspiratsiooni. Teisest otsast alustades lisest? Kas töövõimereformi kaudu saab inimene
ja rahale vähem mõeldes hoiame tulemusena aga lahti tarbetust bürokraatiast, et tegeleda olulisega
kindlalt raha kokku. Raha saab alati olla vahend, – teha tööd, end teostada, suhelda sõpradega, naumitte eesmärk.
tida kultuuri, osaleda elukestvas õppes? Või läheb
oluline osa osalise töövõimega isiku
Sellest ka minu soov, et poliitikaku- Meil ei saa kunagi „eneseteostusest“ raisku bürokraajundajast ametnik ja poliitik lehit- olema piisavalt aega tiale, elektroonilisele paberimääriseks raamatut ning küsiks endalt, ja sellepärast tuleb misele, dubleerivatele hindamistele,
kuidas reform raamatus kirjeldatud
keskenduda kõige vaiete esitamistele, põhjendamata
teekonnale kaasa aitab. Kas inimetagasilükkavatele otsustele? Kui reolulisemale ning
ne saab olla selle tulemusena sponsee ära teha. Kui form ei too võimalust tegeleda seltaansem ja vabam ega ole surutud
lega, mis silmad särama paneb, ei
oluline
osakaal
on
kindlaks määratud stampraamikao probleem kuhugi. See on sama
puudega
inimese
elus
desse? Kas selle tulemusena saab
probleem, mis kihutab arsti Soome
bürokraatial?
puudega isik koheldud B-grupi asetööle, sest ta soovib tegeleda meditmel ühiskonnale produktiivsema
siiniga, mitte olla peamiselt ärimeA-grupi moel ja võib ka ennast targaks ressursiks hest-majahaldurist aruandekohustuslik bürokraat,
pidada või tuleb tal jätkuvalt tunda end süüdi, tun- millest rääkis „Pealtnägija“ 12. märtsil 2014. (Seal
da end ühiskonda koormava kuluallikana? Kuidas on bürokraatiaga tegelemine nimelt abipersonali
hakkame endasse rohkem uskuma? Või loob re- ülesanne ja arst saab tegeleda soovitavaga.) Kas
form pigem ebakindluse ja surveolukorra, kus riik puudega inimene saab tegeleda soovitavaga või on
lugupidamise asemel „suure vennana“ aktiivsus- ka temal liigselt demotiveerivat asendustegevust –
kohustusega ähvardab ega ole jõupositsiooni ase- dubleerivat bürokraatiat, mis lükkab raamidesse ja
mel sugugi abivajajaga võrdne kaasteeline, nagu tekitab tunde... Ehk isamaa ametnikkond eelistaks
soovitab Kierkegaard? Kas valel ajal kokkuhoiust tegeliku abistamise, lugupidamise ja motiveerimiei või saada kahe teraga mõõk, mis naabrimehel se asemel, et mind ei oleks?
(=abita kodanikul) õigel ajal heina niita ei aita ja
toob hiljem palju suurema kahju, kui tegematajätmistest tekkinud väiksemat ressurssi tuleb nüüd
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Saame tuttavaks: Tallinna ja

Harjumaa Kurtide Ühing
TEKST MARI ROONEMAA

K

olmapäeviti
ärkab
Nõmme tee alguses
paiknev Kurtide Liidule kuuluv hall telliskivimaja rohkem ellu kui muudel nädalapäevadel, kui rütm on argisem.
Kolmapäeviti on avatud uste päev,
mil päeval saavad omavahel kokku pensionärid ja
õhtul, pärast tööd, kõik huvilised lastest, üliõpilastest kuni nendesamade pensionärideni välja. Arvestades, et Tallinna ja Harjumaa Kurtide Ühingusse
kuulub Eestis elavast umbes 1500 kurdist ligi 350,
on seda väga palju.

gid erinevaid õmblustöid, valmistasid näiteks barette, aga ka Estoplasti
lambikupleid. Nüüd on enamus ruume välja renditud, kuid koht on jäänud koduks nii Eesti Kurtide Liidule
kui ka mitmetele allorganisatsioonidele, sealhulgas Tallinna ühingule
ning Eesti Kurtide Noorte Organisatsioonile.

Räägime juttu ühingu juhatuse liikme, Tallinna
Püha Vaimu koguduse abiõpetaja ja viipekeelseid teenistusi pidava Tiiu Hermatiga, kes on ise
vaegkuulja. Kurtidega on Tiiu olnud seotud kogu
Sellessamas hoones paiknes 1990. aastate alguse- elu – nii tema õde kui õelapsed ning nüüd ka õe
ni tootmistsehh, kus umbes 100–150 inimest te- lapselapsed on kurdid, kokku on selles suguvõsas
kurte juba neli põlvkonda. Hiljem liitub
veel Tallinna ühingu
esinaine Maret Õun,
kes tuleb Tartust
töölt – nimelt on ta
Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna viipekeele
õppejõud ja Heleni
kooli viipekeele õpetaja. Ühtki palgalist
töötajat
Tallinna
ühingul ei ole, ainult
vabatahtlikud.

Reisiseltskond Kuressaares Suurel Tõllul külas
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Kurdid on aktiivtõi kokku lausa kuus
sed ühiskonnaliikgruppi huvilisi. Mamed ja tegevusi,
ret Õun märgib, et
mida oma liikküllap käidaks veel
metele pakutakse,
tihedaminigi,
kui
palju. Regulaarselt
oleks rohkem tõlketoimuvad infopäeteenuse võimalust –
vad, kus jagatakse
viipekeelseid giide ei
teavet nii toimuvate
ole kuigi lihtne leida.
ürituste kui näiteks
Kinodega on omaette
kurte puudutavate
ooper: näiteks võõrseadusemuudatuste
keelsete filmidega
kohta; need toopole mingeid probvad alati huvilisi
leeme, kuna subtiitOsa juhatusest ja aktiivist 2012.a. THKÜ
täismaja jagu. Info kogu
rid on olemas. Eesti filmide
90. aastapäeva konverentsil
toimuva kohta on ka häspuhul aga tuleb oodata, kuni
ti arendatud veebis, mille eest hoolitseb muuseas tuleb välja DVD, kus on ka kuulmispuudega inimitmekordne olümpiavõitja Kairit Olenko.
mestele mõeldud subtiitrid olemas. Üksmeelselt
leitakse, et rohkem võiks kuulmispuudega inimesLisaks on väga populaarsed igasuvised ringreisid tele mõelda ka televisiooni puhul.
nimega “Tunne oma kodumaad”. Viimased aastad on külastatud näiteks Saaremaad ja Ida-Viru- Iga aasta septembri lõpus tähistatakse kurtide päemaad, tänavu võetakse ette kõige pikem tee ning va, mis mõned aastad tagasi tähendas marssi läbi
sõidetakse koguni kaheks päevaks Setomaaga tut- vanalinna. Avaliku ürituse korraldamisega kaasvuma. Nooremad kurdid käivad lisaks veel oma nevad turvakulud on aga niivõrd suured, et sellest
traditsioonilisel väikesaarte matkal telkimas. Väga oli targem loobuda. Möödunud aastal korraldati
armastatakse mälumänge-viktoriine, mis ei puu- midagi palju lihtsamat ja loovamat – tehti tervele
du peaaegu üheltki ühisürituselt. Traditsiooniks Tallinnale kahekorruselise bussiga ring peale. Aason saanud ka jõulupidu, mis mullu toimus koos tate jooksul on välja kujunenud juba tugev vabaaastavahetuspeoga ja tipnes Vabaduse väljakul tahtlike baas, kes erinevate ürituste organiseerimiilutulestiku vaatamisega. Käiakse muuseumides, sel ja asjaajamisel aitavad.
kunstinäitustel; pensionäridel on oma ettevõtmised, näiteks toovad eelseisvad lihavõtted tradit- Ühing elatab end peamiselt liikmemaksudest,
sioonilise munade värvimise võistluse. Selle aasta milleks on täiskasvanu puhul 10 eurot aastas. Süshitt on olnud Titanicu-näitus Lennusadamas, mis teemset annetustekogumist ühing läbi ei vii, küll
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aga on ettevõtted ja eraisikud vahel vabatahtlikke
annetusi teinud. Pragmaatilisi põhjusi, miks ühingu liige olla ning liikmemaksu tasuda, on mitmeid
– üritusi on palju ja liikmetele on soodustused,
lisaks kehtib ainult ühingu liikmetele EMT eripakett SMSidele ja internetile.

Heade saavutuste hulka võib liigitada sellegi, et hariduse omandamine on kurtidele varasemaga võrreldes palju lihtsamaks tehtud – näiteks valmistub
üks noormees peatselt biokeemias doktorikraadi
kaitsma, olümpiavõitja Kairit Olenkol on aga pooleli magistriõpingud infotehnoloogias. Arenguruumi siiski on, sest õppetõlke võimalused, mida
toetatakse SA Archimedese Primus programmist
ja mis pakub tugiteenuseid erivajadusega üliõpilastele, ei ole suured. Palju soovijaid on just nappide
vahendite tõttu pidanud õpingutest loobuma või
need edasi lükkama. Edasiminekut põhihariduses
ei anna aga varasemate aegadega võrrelda, kuna
rõhk on nüüd õpitava sisust arusaamisel ja mitte
päheõppimisel, nagu veel 1980. aastate lõpuski.

Kurtidele on iseloomulik suur hoolitsus terve kogukonna eest. Nõmme tee majas saab muresid
kurta ka sotsiaaltöötajale, kes oskab ise viipekeelt.
Arsti juures on viipekeelega suuremad probleemid
– kui perearsti juures on tõlkimine üsna lihtne,
siis eriarstide sõnavara on sageli nii spetsiifiline,
et ennast arusaadavaks teha on raske. Tallinna
ühing hoiab silma peal ka kogukonna vanematel
liikmetel ehk neil, kel enam pole jõudu ja jaksu ise
kokkusaamistele kohale tulla – käiakse neil kodus, Kurtidele on mõeldud ka hädaabiteenuse osutaküsitakse tervise järele ning räägitakse teistest te- misel ning juba viimased paar aastat saab vajadugemistest.
sel politsei, kiirabi või tuletõrje kutsuda teenuse
SMS 112 abil. Väike
aga” siiski on: selleks, et teenust kasutada, peab olema
eelnevalt registreeritud (mida ka suur
osa Tallinna ühingu liikmetest on).
Paraku ei ole eriti
vanematel ja harvem klubis käivatel
liikmetel võimalusi
ja oskusi end internetis registreerida.
Olulistest
olmelistest asjadest on
Maret Õun, Riina Kuusk ja Ivan Garcia Sanhces - aastakoosoleku ettevalmistamine võib ka lõbus olla!
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kurtidele veel mõeldud suitsuandurite puhul, mis siis ometi on üks teema, mille puhul vaated ka
tavapärase häälreageerimise asemel hoopis vilku- kurtide endi seas on pikka aega lahknenud – selvate tuledega ohust märku annavad.
leks on kõrvaimplantaadid. Osad (kurdid) vanemad on vastu sellele, et kurdile lapsele implantaat
Huvikaitse kohta ütlevad nii Tiiu Hermat kui ka pannakse, kuna see tõukab lapse eemale kurtide
Maret Õun, et on asju, mida pole mõtet teha üksi. kultuuriruumist, mille uhked edasikandjad kurSeega seistakse kurtide elu paremaks muutmise did ise reeglina on. Teiseks tähendab see vanemaeest eeskätt koostöös Eesti Kurtide Liiduga. Kuid tele meeletut tööd kodus ja koostöös logopeediga,
kahtlemata on Tallinna ühing selles mõjukas, sest et kõnearendus hästi vilja kannaks. Tiiu Hermat
tegu on kõige suurema Eesti kurtide liikmesühin- ei soovita kuuljatel siiski keeldujaid rutata hukka
guga. Õnnitleda võib ka kordaminekute puhul mõistma. “Viipekeel ei ole kõnepuue, vaid keele– tänavu on kaheksa aasta jooksul esimene aas- vähemus. Just see on meie emakeel,” rõhutavad
ta, kus Tallinna linn tõstis tõlketeenusele kuluvat kurtide eestkõnelejad.
summat. Tegevustoetust linn ei anna – seega tuleb
leida muid viise, kuidas ühingule näiteks uus arvuti osta –, ennast elatatakse põhiliselt projektidest.
Kui üldiselt on kurdid nagu kõik teised inimesed
ja tunnevad muret ning rõõmu samadest asjadest,

Hoia end kursis TPIK tegemistega
facebook.com/tallinnakoda
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INFOTEATMIKUD

„Abiks puudega inimesele“
„Abiks puudega lapse perele”
Ülevaatlik info nii riiklikest kui ka
Tallinna linna poolt pakutavatest
puuetega inimestele ja puuetega
laste peredele suunatud teenustest ja
toetustest.
Lisaks leiab teavet Tallinna
Puuetega Inimeste Koja ja tema 22
liikmesorganisatsiooni kohta, mis aitab
saavutada kontakti inimestel, kes
soovivad liituda puuetega inimeste ja laste
vanemate ühingutega.
Infomaterjal annab kompaktse ülevaate
erinevatest teenustest ja toetustest, mida
puudega inimestel ja puuetega laste
peredel on võimalik taotleda.
Lae alla ja loe:
www.tallinnakoda.ee

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

OTSID OMA ÜRITUSE
LÄBIVIIMISEKS RUUME?
Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses
(Endla 59) on võimalik rentida saali koolituste,
seminaride, loengute, konverentside, vastuvõttude,
kontserdite, jne läbiviimiseks.
Asume Kristiine Kaubanduskeskuse vahetus läheduses,
kuhu on hea ligipääsetavus ühistranspordiga ning tasuta
parkimisvõimalused.
Saali suurus on 150 m2, kuhu mahub kuni 120 inimest.
Saalis on olemas ürituste läbiviimiseks vajalik audio- ja
videotehnika.
Lisainfo saamiseks võta ühendust
e-posti teel: tiiu@tallinnakoda.ee või tel: 656 4048
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INVAMESS
2014

10. APRILL kell 13-19
11. APRILL kell 11-17

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus, Endla 59

EKSPONENDID:
A B I VAH E N D I F I R M A D
T E E N U S E PAK K U J A D
HARIDUSASUTUSED
PUUETEGA INIMESTE
O R G A N I S ATS I O O N I D
I N F OTU N N I D
KOO L I T U S E D
Õ P I TOAD
N Õ U S TAM I N E
KOH V I K
LAPSEHOID
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