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Hea lugeja!

Kogumik „Kirik keset küla: kogudus kogukonnas“ on koostatud Koda-
nikuühiskonna Sihtkapitali toel toimuva projekti ”Diakooniavõrgustiku 
arendamine – algatusrühmast meeskonnani” raames. Selle projekti ees-
märk on tõsta kiriklike asutuste, organisatsioonide ja koguduste võime-
kust teenuste väljakujundamiseks ning osutamiseks, arendada koostööd  
koguduste ja teiste mittetulundusühendustega, avaliku- ja ärisektoriga. 

Kogumik otsib vastust küsimusele: kuidas edendada kohalikke ava-
likke teenuseid omavalitsuste ja koguduste koostöös? Laiema tausta sel-
leks loob Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS poolt läbiviidud uuringu 
”Kuidas edendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja koda-
nikuühenduste koostöös?” tutvustus. 

Kirikliku teenimise alustest annab ülevaate õpetaja Avo Üprus artiklis 
”Diakoonia on vastustus”. Kogumikus tutvustatakse kohalike omavalit-
suste ja koguduste koostöövõimalusi avalike ja kogukonnale suunatud 
teenuste osutamisel. Lugejani jõuavad mitmed näited õnnestunud ja toi-
mivatest ettevõtmistest. Tõsi, kõik nendest ei toimu koostöös kohaliku 
omavalitsusega, ent kõigil on üks ühine joon: avatus, suunatus kiriku 
seinte vahelt välja, kõigile kogukonna liikmetele, olenemata usutunnis-
tusest. 

Iga lugu siin on selle kirjutaja nägu ning tahab edasi anda seda pari-
mat, mida oma töös ja teenimises on kogetud. Ettevõtmised, mida sel-
les raamatus kirjeldatakse, on oma sihtgruppide poolest väga erinevad, 
haarates vanuseliselt pea kogu inimese elukaart: sünnist surmani. Kõik 
tegevused, peale ühe, on pärit Eesti Evangeelsest Luterlikust Kirikust. 

Loodetavasti on järgmiste kogumike koostajatel enam aja- ja inim-
ressurssi, et otsida üles ka teiste kirikute head kogemused. Usun, et neid 
leidub ja sünnib juurde.

Loodan südamest, et kogumik pakub lugejatele ideid ning inspireerib 
neid ellu viima. Rõõmu selleks!

Kerstin Kask, projektijuht
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DIAKOONIA ON VASTUS
Avo Üprus

EELK Vaimulike Konverentsi missioonitoimkond on tõdenud: kuigi 
kiriku esmane ülesanne on kuulutada evangeeliumi ja toimetada sakra-
mente, ootavad Jumal ja inimesed meilt enamat kui lihtsalt jumalatee-
nistuste pidamist kirikuhoonetes. Loova ressursina võtab meie usk uusi 
vorme vanade  ülesannete tulemuslikuks täitmiseks. Nagu apostlid läk-
sid maailma, kuulutades nii sõna kui teoga Kristuse evangeeliumi, nõnda 
oleme ka meie läkitatud meie kõrval ja ümber elavate inimeste juurde 
selleks, et toita näljaseid, joota januseid, võtta vastu kodutuid, külastada 
haigeid ja vange, riietada neid, kes alasti (Mt �5:��–46). Usu, lootuse 
ja armastuse ühtsus otsib rakendumist lahendusele orienteeritud ja nii 
sotsiaalset kui ka inim- ja looduskeskkonda tervendavates aktsioonides 
Jumala suuremaks auks. Eriti kehtib see posttraumaatiliste, riigi või ini-
meste vägivalla poolt kahjustatud ühiskondade suhtes.

Sotsiaalselt tundlik ja aktiivne kirik – mis see on? Kümne aasta eest 
diskuteeriti kirikulehes ja vaimulike konverentsil sotsiaalkiriku (Üprus) 
ja nišikiriku (Hiob) teemadel. Mõeldi, kas kirik on kriisis (Tiitus) ja 
kuidas sellest tugevamana väljuda. Nende väitluste viljad on jõudnud 
EELK arengukavasse. Väitlus jätkub. Maailmatrende tunnetavalt kes-
kendutakse nüüd diakoonia mõiste uuele avamisele, omamoodi vastan-
datakse sellele liturgiat ja sõnakuulutust, rõhutatakse väikeste koguduste 
ebavõrdset ja otsekui täiesti teistsugust olukorda. Põhiküsimus on ikka 
sama: julgus toimida olemuslikult, teenimise ja tunnistamise ühtsuses.  

Diakooniast on põhjust kõnelda siis, kui hoiakust saab tegu. Aktiivne 
ja avatud taju igavikulise ja ajaliku kutse tunnetamiseks, selle teadvusta-
miseks, muutub lahendusi pakkuvaks ja teostavaks. Diakoonia on vastus 
sellele kutsele.
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Diakoonia on kiriku vastus väljakutsetele kogukonnas ja ühiskonnas: 
vajaduste teadvustamine, nendele lahenduste leidmine ja pakkumine, 
uue esile toomine vana taustale, muutuste esilekutsumine. Diakoonia 
ongi töö muutuste esilekutsumiseks kirikus ja ühiskonnas. 

Anthony Addy ütles �0.�0.�007 diakooniakonverentsil EELK Usu-
teaduse Instituudis, et diakooniatöö võib hõlmata ühiskonna, majan-
duse ja kultuurivaldkonna teemadega tegelemist, aga ka teoloogilist ja 
spirituaalset reflektsiooni, isegi koguduse ülesehitamist, tööd kogudu-
sega diakoonilise elu ja jumalateenistuse juurutamisel või ka tegevust 
väljaspool institutsionaalset kirikut. See on kogu kiriku, nii vaimulike kui 
ka ilmikute ülesanne.

Maailma vapustanud finantskriisi võib lugeda läbituks. Samas oleme 
veel kaua selle kriisi järellainetuses. Sotsiaalsed probleemid ei kao kuhu-
gi. Inimeste heaolus, toimetulekus ja elukvaliteedis on tagajärjed tõsised 
ning pikaldased leevenduma. See paneb meile kirikuna ühise vastutuse 
töötada koos ettevõtjate, avaliku ja mittetulundussektoriga lahenduste 
otsimisel. Ka meie oleme nii töövõtjad kui tööandjad, hingehoidjad ja 
positiivse muutuse esilekutsujad kogukonnas, kus elame. Selleks võime 
koguduste koostöös luua teenuseid osutavaid struktuure, osaleda koha-
like arengukavade ja eelarvete koostamisel, sotsiaalses ettevõtluses ning 
anda oma panuse kogukonna arengusse.  Tegus armastus muudab maa-
ilma.

Hoolekande, teenimise ja sotsiaalsete probleemide lahendamise põh-
jendus on Kristuses. Me võime loobuda diakoonia mõistest ja rääkida 
kiriklikust teenimistööst, sotsiaaltööst kõige laiemas mõttes, aga me ei 
saa loobuda Kristusest. Kristus meis otsib väljapääsu ja lahendusi ka 
täna. Loov ja tervendav usuline aktiivsus saab ja peabki vallanduma 
kogu- ja ühiskonnas. Nii saab Jumala au nähtavaks inimeste juures.
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KUIDAS ARENDADA KOHALIKKE AVALIKKE 
TEENUSEID OMAVALITSUSTE JA 

KODANIKEÜHENDUSTE KOOSTÖÖS?1

Annika Uudelepp, Maiu Uus, Jon Ender

Enamik esmatähtsaid avalikke teenuseid osutatakse inimestele kohalikul 
tasandil. Eesti avalike teenuste kvaliteet on valdkonniti ja piirkonniti väga 
erinev ning kindlasti ei ole tegu kitsalt omavalitsustasandi probleemiga. 
Tegu on laiaulatuslikumate vajakajäämistega Eesti halduskorralduses, 
mis ulatuvad omavalitsusele ülejõukäivate ülesannete delegeerimisest 
kuni omavalitsuste ebapiisava tulubaasini. 

Ebapiisavad avalikud teenused tekitavad mitmetahulise probleemi. 
Kui elanike vajadused teatud oluliste teenuste järele jäävad rahuldamata, 
võib see omakorda halvendada inimeste elukvaliteeti (puudujäägid sot-
siaalteenustes) ja võimalusi (puudujäägid haridusvaldkonna teenustes). 
Teenuste kehva osutamise tõttu jäävad ka hästi läbimõeldud poliitikad 
tervikuna rakendumata ning kokkuvõttes kavandatud eesmärgid täitma-
ta. Kohalik omavalitsus (edaspidi KOV) peab leidma võimalused oma 
elanikele nii seadustega ettenähtud kui vabatahtlikke teenuseid kvaliteet-
selt osutada ning üks võimalusi selleks on kindlasti koostöö kodanike-
ühendustega.

Praxis uuris Eesti omavalitsuste tegevust avalike teenuste delegee-
rimisel kodanikeühendustele. Siinne poliitikaanalüüs sisaldab vastval-
minud uuringu järeldusi ja olulisemaid soovitusi, tutvustab praegusi ava-
like teenuste kodanikeühendustele delegeerimise praktikaid ning annab 
mõtteainet koostöö edasiseks arendamiseks.

� Artikkel on varem avaldatud, elektrooniliselt kättesaadav www.praxis.ee. Kogu-
mikus avaldatud autorite nõusolekul.
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Delegeerimise praktikad erinevad omavalitsuste lõikes oluliselt

�008. aastal tegid 60% Eesti omavalitsustest koostööd kodanikeühen-
dustega, et elanikele vajalikke teenuseid osutada, delegeerides avalike 
teenuste osutamise kodanikeühendustele. Need KOVd hõlmavad ca 
87% Eesti elanikkonnast. Otseselt avalikke teenuseid delegeerivad ko-
danikeühendustele ca 4�% omavalitsustest (nn teenuse osutamise le-
pingud), ülejäänud �8% sõlmivad sellised lepingud, kus avalike teenuste 
osutamine on üks osa kokkuleppest, mille täitmise käigus faktiliselt osu-
tatakse ka avalikke teenuseid või mis tõstavad ühenduste teenuste osu-
tamise suutlikkust (nn teenuse toetamise lepingud). Teenuse toetamise 
lepingutega kaetakse vaid kaudseid kulusid (ruumid, raamatupidamine 
jm üldkulu) ja teenuseosutamise kulusid ei finantseerita. Viimane tähen-
dab, et avaliku teenuse osutamine põhineb eelkõige vabatahtlike panusel 
ja lisafinantseerimise võimaluste otsimisel erinevatest fondidest. 

Vähese raha otstarbekas kasutamine on olulisim delegeerimise ajend. 
Paratamatult ei saa paljusid avalikke teenuseid osutada ärilisel põhimõt-
tel turukonkurentsi tingimustes, seda nii väikese mastaabi kui ka teenuse 
sisu poolest. Mittetulundusühendustega (edaspidi MTÜ) on otstarbekas 
teha koostööd selliste teenuste osutamisel, millest saadav kasum on väi-
ke või olematu, sest need organisatsioonid on oma eesmärgiks võtnud 
eelkõige heaolu loomise kasumi teenimise asemel. Tugevateks külge-
deks loetakse mittetulundussektori võimet jõuda erinevate elanikkonna-
kihtideni, võites seejuures nende usalduse.

Aastatel �006-�008 on delegeerimise rahaline maht kasvanud ca kaks 
korda. Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liidu �009. a. kor-
raldatud küsitluse tulemused viitavad aga, et tänavuste eelarvekärbete 
tõttu tuleb kolmandikul ühendustel teenuste mahtu vähendada ning 
kuuendik peab jätma ära planeeritud investeeringuid ja arendustegevusi. 

Riigikontrolli viimaste aastate auditid viitavad korduvalt, et Eesti 
omavalitsustel napib raha ning vajalike oskuste ja teadmistega spetsialiste 
kõigi kohaliku omavalitsuse korraldamise seadusest (KOKS) tulenevate 
ülesannete edukaks täitmiseks ning elanikele vajalike teenuste pakkumi-
seks. Seda kinnitab Praxise analüüsiga tuvastatud asjaolu, et praegu on 



�0

MTÜdele delegeerimise üheks olulisemaks põhjuseks teenuse mitmest 
allikast finantseerimine (87% omavalitsustest).Teiste oluliste põhjustena 
tõid omavalitsused välja kodanikeühenduste toetamise võimalust (86%) 
ja asjaolu, et mittetulunduslikud organisatsioonid arvestavad paremini 
sihtrühma vajadustega (85%). 

Kõige enam lepinguid delegeeritakse spordivaldkonnas (��% kõigist 
lepingutest), sotsiaalteenuste osutamiseks (�8,�%) ja kultuurivaldkonnas 
(�6,5%). Sotsiaalteenuseid osutatakse erivajadustega inimestele, eakate-
le, perevägivalla ohvritele, kodututele, töötutele ja sõltlastele peamiselt 
nõustamise vormis, eakatele ja erivajadustega inimestele pakutakse ka 
hooldusteenust. Spordivaldkonnas korraldatakse spordiüritusi, viiakse 
läbi spordiringide ja treeningrühmade tööd ning tehakse investeeringuid 
sportimisvõimaluste arendamiseks (staadionid jms). Kultuurivaldkonnas 
korraldatakse avalikke kultuuriüritusi, kultuuriringide ning muuseumide 
tööd. 

Joonisel � on esitatud avalike teenuste delegeerimise lepingute jao-
tus ka ülejäänud valdkondade vahel. Analüüsist selgus, et omavalitsuste 
arusaam avalike teenuste delegeerimisest MTÜdele on väga erinev ning 
vaid pooled lepingud võib liigitada avalike teenuste osutamise lepingu-
teks. Ülejäänute puhul on pigem tegemist nn teenuse osutamist toetava-

Joonis 1. Avalike teenuse delegeerimise  
lepingute jaotus valdkonniti (%) 

te lepingutega, mille kaudu 
rahastatakse/toetatakse 
teenuse osutamist kaud-
selt: tegevustoetus teenuse 
osutajale, projektitoetus, 
vara tasuta kasutamine, 
koostööleping jm. (Praxis 
�009, pt.5.�.�.). (Kõige 
rohkem on avalike teenu-
se osutamise lepinguid 
sõlmitud sotsiaal- (44%), 
spordi- (�5%) ja kultuuri-
valdkonnas (�0%), teenu-
seid toetavaid lepinguid 

Sport

Sotsiaalteenused

Kultuur

Kohaliku elu arendamine

Elamumajandus ja heakord

Noorootöö

Keskkonnahoid

Haridus

Tervishoid

Turism

Huviharidus

Päästeteenus

Kuriteoennetus

21,0

18,2

16,5

8,9

7,2

7,2

4,8

4,8

3,1

2,4

2,4

1,7

1,0
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aga sõlmitakse kõige enam spordi- (�4%) ja kohaliku elu arendamise 
valdkonnas (��%).

Kõige jätkusuutlikumad koostöösuhted on välja kujunenud (nii 
riiklikul kui KOV tasandil) sotsiaalteenuste osutamisel. Tegu on kohus-
tuslike teenustega, millele on seatud võrreldes teistevaldkondadega 
põhjalikke nõudeid. Kui keskmiselt on erinevaid kvaliteedinõuded 
seatud 5� % juhtudel, siis sotsiaalteenuste puhul on see näitaja oluliselt 
kõrgem – 7�%. Sotsiaalteenuseid osutavad valdavalt professionaalsed 
kodanikeühendused. Neil on valdkonnast põhjalikud teadmised, tihe 
kokkupuude sihtrühmadega ning kogemused sihtrühmadega töötamisel. 
Kõige suuremat potentsiaali näeme avalike teenuste delegeerimisel 
kodanikeühendustele sotsiaalvaldkonnas. 

KOV suurus ja delegeerimise praktikad on omavahel seotud: suu-
remad omavalitsused delegeerivad teenuste osutamist sagedamini ning 
süsteemsemalt. Suurematel omavalitsustel (nii rahvaarvu, eelarve kui ka 
ametnike arvu järgi) on rohkem nii raha kui ametnikke avalike teenuste 
delegeerimiseks kodanikeühendustele, mistõttu on nende seas delegee-
rijaid rohkem ja delegeerimiseks eraldatud summad on suuremad. De-
legeeritud avalike teenuste osutamiseks eraldatav summa ühe elaniku 
kohta KOVides erineb �00-kordselt ja jääb 7 ning �500 krooni vahele. 

Konkursse korraldavad peamiselt suuremad omavalitsused. 75% üle 
�0 000 elanikuga KOVidest on korraldanud konkursse avaliku teenuse 
osutaja leidmiseks. Väiksemate KOVide gruppides jääb sama näitaja �5-
�8% piiresse. Väikestes omavalitsustes on üheks peamiseks probleemiks 
potentsiaalsete teenuseosutajate puudumine või nende väga piiratud arv, 
mistõttu korraldatakse vähem konkursse ja suhted teenuse osutajate-
ga põhinevad pigem usaldusel kui kontrollimehhanismidel ja lepingus 
fikseeritud nõuetel. Kvaliteedinõudeid lisavad lepingutesse pigem suu-
remad omavalitsused: üle 40 000 elanikuga linnades (Tallinn, Narva, 
Tartu, Pärnu, Kohtla- Järve) sisaldavad kvaliteedinõudeid peaaegu kõik 
vastavad lepingud, väiksemates omavalitsusest aga 45-6�% lepingutest. 

Teenuse osutamise hindamine ning kontrollimine ei ole sageli süs-
teemselt korraldatud. �0% omavalitsustest märkis küsitluses, et mõne 
teenuse puhul ei hinnatagi teenuse osutamise tulemust. Üle pooled 
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KOVidest käi-
vad teenuse osu-
tamist kohapeal 
kontrollimas, ligi 
pooled viivad läbi 
teenuse tarbijate 
rahulolu-uurin-
guid ja kolmandik 
teostavad spetsi-
aalseid auditeid. 
Enamus omava-
litsusi (9�%) tut-
vuvad kulu- jm 
aruandlusdoku-
mentidega. Oma-
valitsustes käsit-

letakse teenuste sihtrühmi ennekõike kui kasusaajaid ning abivajajaid, 
teenuse osutamise oluliseks lüliks peetakse neid väga harva. Avalike 
teenuste osutamisel rõhutatakse kodanikekesksust, mis väljendub teenu-
se vastavuses kodanike tegelikele vajadustele alates teenuse sisust kuni 
teenuse tarbimise mugavuseni. KOV peaks teenuse sisu eest vastutajana 
selles veenduma. Näiteks kaasavad edumeelsed organisatsioonid selleks 
teenuse sihtgruppe teenuse kujundamisse ja arendamisse. Eestis aga ka-
sutavad teenusetarbijate tagasiside analüüse alati vaid 6% ja mõnikord 
4�% omavalitsustest. Teenuse osutamise lepingutest pole 40% puhul 
olnud võimalik teenuse sihtgruppi tuvastada. Teenuste delegeerimisel 
on oluline, kas teenuseid osutatakse kvaliteetselt ning arendatakse koos-
kõlas sihtrühma vajadustega. Samuti oli tuntav KOV erinev huvitatus 
tulenevalt sihtrühmast (nt noored versus kodutud).

Teenuste hind ei ole lepingutes kuigi läbipaistvalt kajastatud, kuigi 
see võiks delegeerimisel olla just KOVle huvipakkuv. Vaid �9% teenu-
se osutamise lepingutest sisaldasid infot hinnakujunduse aluste kohta 
ja lepinguhind puudus 8%. Lepingu täitmise aruannetes on võimalik 
küll küsida, millest teenuse osutaja kulud koosnevad,  kuid teenuse 
kvaliteetseks osutamiseks vajaliku optimaalse hinna kujundamiseks ja 

0%     20%     40%     60%     80%      100%

Jah, alati Jah, mõnel juhul Ei ole kasutanud

Kontroll toimub teenuse
osutaja poolt koostatud...

Kulu ja muude
dokumentide läbivaatamine

Kohapealsed kontrollid
ehk inspekteerimised

Teenuste tarbijate
rahulolu-uuringud

Auditid (nt finants- ja 
tulemusauditid

Joonis 2. KOVde hinnang hindamis- ja 
kontrolliviiside kasutamisele
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läbipaistvuse tagamiseks peaks KOV teenuse delegeerimisel mõistma 
teenuse kulukomponente ja hinnakujunduse põhimõtteid ka lepingus 
kajastama. 

Enamasti (84% juhtudest) delegeeritakse teenuseid peamiselt koda-
nikealgatuslikele MTÜdele ja sihtasutustele, mitte niivõrd KOV mõju all 
olevatele või KOV poolt loodud asutustele. Samas teatud valdkonda-
des kasutatakse kodanikealgatuslikke MTÜsid oluliselt vähem: 60% de-
legeerimisjuhtudest haridusvaldkonnas, 6�% ettevõtluse arendamise ja 
heakorra valdkonnas. Keskkonnakaitse ja jäätmekäitluse valdkonnas on 
teenuste osutamine üle antud aga üksnes KOVga tihedalt seotud orga-
nisatsioonidele. KOVde loodud MTÜd või SAd on eelisseisus võrreldes 

Tunnused ** KOV grupid elanike arvu alusel

40 000-
100 000

10 000-
20 000

3 501-
9 999

96-
3 500

Keskmine delegeerimise lepingute arv �008* 11 8 5 3

Keskmine lepingu summa �008 (tuh kr)*** 687 183 78 6

Peamised valdkonnad, kus avalikke teenuseid 
delegeeriti kodanikeühendustele �008 (% 
lepingutest)

sotsiaal 
(82%)

sotsiaal 
(23%),
sport 
(23%)

sport 
(37%),
kohaliku 
elu
arenda-
mine
(14%)

sport 
(24%),
kohaliku 
elu
arenda-
mine
(23%)

On korraldatud konkurss teenuseosutaja 
leidmiseks (% lepingutest)

75% 75% 38% 15%

Lepingus sisalduvad teenuse kvaliteedi-nõuded (% 
lepingutest)

87% 38% 36% 50%

Hinnakujunduse alused sisalduvad lepingus (% 
lepingutest)

78% 39% 18% 34%

Teenuse sihtgrupp on lepingus määratletud (% 
lepingutest)

58% 72% 58% 43%

Tabel 1. Avalike teenuste delegeerimise praktika võrdlus KOV-
gruppide lõikes*
* ei sisalda Tallinna
** kasutatud lepingute tekstianalüüsi ning KOVde küsitluse andmeid
*** mediaan
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kodanikealgatuslike ühendustega teenuste osutamisel: teenuse rahasta-
mine on stabiilsem, konkursside korraldamise kohustust ei ole ja KOVil 
on suurem huvi teenust osutava asutuse võimekuse arendamise vastu. 

Eesti omavalitsused rakendavad kõige sagedamini usaldusel ja 
koostöösuhetel põhinevat delegeerimise viisi 

Eestis on avalikke teenuseid osutavad kodanikuühendused valdavalt pi-
kaajalise kogemusega antud valdkonnas, neil on välja kujunenud koostöö 
KOVdega ja nad tunnevad oma ala hästi. Omavalitsused on enamjaolt 
väga rahul teenuse osutajate tööga. Kõige kõrgemad hinnangud said:
•  kodanikeühenduste hea kontakt sihtrühmadega (97% olid rahul või 
väga rahul);
• teenuse kvaliteet (95%);
• ühenduste organisatsiooniline võimekus (74%). 

Eestis on KOV ja teenuseid osutava ühenduse suhted valdavalt usaldus-
likud. KOV peavad ennast siiski võimupositsioonil olevaks ning see ta-
kistab ladusat koostööd ja teenuste arendamist. Kuigi MTÜd aitavad 
olulisel määral KOVdel teatud teenuseid osutada, ei ole suhtumine 
teenuseid osutavatesse ühendustesse sageli partnerluse keskne. Nii näe-
vad KOVd ühenduste kui partnerite rolli liialt tehniliselt ning käsitlevad 
omaalgatuslikke MTÜsid sageli kui võimalust lahendada teisejärgulisi 
ülesandeid. 

Suurem osa kodanikeühendustele delegeerimise juhtumitest ei sar-
nane konkurentsipõhisele delegeerimisele, mille puhul on teenuseid 
valmis pakkuma mitu organisatsiooni ning nad nvõistlevad omavahel 
parema pakkumise tegemisel. Põhjus on lihtne: pole piisavalt pädevaid 
teenuseosutajaid. Nii ongi Eesti omavalitsustes levinud usaldusel põhi-
nev delegeerimine, mille puhul teenuseosutaja sisuliselt jagab tellijaga 
teenuseosutamise kohustusi ja vastutust. Juhtumianalüüsid näitasid, et 
sisuliselt on see nii isegi neis olukordades, kus vormiliselt on tegemist 
konkurentsipõhise delegeerimisega (otsus on tehtud konkursi tulemu-
sel, sõlmitud on väga üksikasjalik leping, kus kõik tingimused selgelt 
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fikseeritud). 
Arusaam, et avalike teenuste delegeerimine toimib klassikalise kon-

kurentsi tingimustes, on Eesti oludes suuresti müüt. Vastuolu seisneb 
selles, et kuigi koostöö toimib usaldusel põhinevana, käituvad omava-
litsused sageli nagu oleks tegu konkurentsipõhise delegeerimisega. See 
viitab, et teadmised delegeerimise erinevatest võimalustest on üsna ta-
gasihoidlikud. Kuna enamikes omavalitsustes puuduvad konkurentsitin-
gimused teenuseosutajate vahel või on teenuseosutajaid üldse keeruline 
leida, siis on võimaluseks kasutada suhetel ja partnerlusel põhinevaid 
delegeerimisvorme. 

Ühekülgne delegeerimine: 
• ei taga teenuste jätkusuutlikkust; 
• põhjustab liigset bürokraatiat aruandlusel ja ajakulu tehniliste üksik-
asjade lahendamisel ning seeläbi kulutab asjatult ressursse;
• ei kasuta täielikult kodanikeühenduste potentsiaali ja koostööst tulev 
sünergia teenuste parimaks osutamiseks jääb saavutamata; 
• põhjustab teenuse osutaja usaldamatust KOVisuhtes, mistõttu kuluta-
takse lisaenergiat enda tegevuse õigustamiseks;
• ei võimalda lahendada vastastikuseid vajadusi täiel määral.

Kui KOV tunneb muret MTÜ võimekuse pärast, siis tuleks rohkem 
omavahel suhelda ning kulutada üheskoos aega teenuste sisu läbiaruta-
misele ja edasiarendamise võimalustele, mitte reageerida detailsema ja 
sagedasema formaalse aruandluse või ühepoolsete lepingumuudatuste-
ga.

Seega Eesti oludes peaks avalike teenuste delegeerimise arenduste-
gevuste keskmesse seadma partnerlussuhted, mis on suunatud teenuse 
pidevale arengule ning kus partneritel on üksteist täiendavad ja kontrol-
livad rollid. See tähendab, et formaalsete lepinguliste kohustuste taga 
on teenuse sihtgrupi paremale teenindamisele suunatud jätkusuutlikud 
koostöösuhted.  A müüt.

Allkirjeldatud koostöö aitaks leevendada ehk ka lahendada neid prob-
leeme, mis teenuste delegeerimise tänaste praktikate analüüsist selgusid:
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• Valdavalt kuni aastased lepingud, mille jätkumise osas pole kindlust.
• Lepingu maksete sage hilinemine, mis võib tekitada teenuse osutajale 
likviidsusprobleeme.
• KOV muudab lepinguid ühepoolselt, isegi kui lepingus on muutmise 
protseduur ja vastavad konsultatsioonid partnerite vahel määratletud.
• Teenuse ebamäärasus - nt teenuse sisulise kirjelduse ja osutamise 
eesmärkide puudumine, sihtrühmade ebaselgus, teenuse kvaliteedikri-
teeriumite ning hindamise puudulikkus.

Jätkusuutlikku koostöösuhet 
iseloomustab

Näide, milles see väljendub

KOV huvitub sisuliselt teenuse osutamisest. KOV esindaja võtab osa vastavatest üritustest, käib 

aeg-ajalt kohapeal olukorraga tutvumas; levitab 

oma infomaterjalides vastavat infot; korraldab 

regulaarselt kohtumisi lepingupartneriga; tagab 

valla juhtide ja volikogu informeerimise teenuse 

delegeerimise tulemustest.

KOV tunneb huvi teenuse sihtgrupi vajaduste ja 

teenuste taseme vastu.

KOV oskab seada sisukaid teenuse osutamise 

eesmärke ja anda hinnangut nende saavutamisele.

KOV suhtleb teenuste sihtrühmade liikmete või 

nende esindusisikutega.

KOV kannab hoolt selle eest, et teenust osutatakse 

ka tulevikus ning seda arendatakse pidevalt edasi.

Teenuse osutajal ja KOVl on selge nägemus 

teenuse lähiaastate arengust;

Teenuse osutamiseks on sõlmitud pikemaajaline 

raamleping, isegi kui teenuse aastane rahastamise 

määr fikseeritakse igal aastal eraldi.

Teenuse rahastamine on stabiilne ja võimaldab 

lepingupartneril pühenduda teenuste osutamisele 

ning toetab tema arengut.

Teenuse hind sisaldab kõiki olulisi komponente 

(teenuse osutamise otsekulud, teenuse arendamise 

kulud, teenust osutava organisatsiooni üldkulud 

teenuste pakkumise võimaldamiseks), see on 

läbipaistev ja sellest peetakse kinni.

Teenuse osutaja teeb jõupingutusi teenuse 

sihtrühmade vajaduste paremaks rahuldamiseks 

ning arendab teenuseid vastavalt.

Teenuse osutaja koolitab ja arendab oma personali;

tutvub parimate praktikate ja ekspertnõuannetega;

analüüsib neid teadmisi oma töö kontekstis nii 

et teenused vastavad järjest paremini sihtrühma 

tegelikele vajadustele.
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Kodanikeühendustel on oluline roll avalike teenuste osutamisel 
kohalikul tasandil

Eesti kohalikel omavalitsustel on suur huvi avalike teenuste delegee-
rimise arendamise vastu. Koostööks kodanikeühendustega on KOVd 
leidnud erinevaid viise nii teenuse ostmise kui ka osutamise toetamise 
kaudu. Samas aga on eriti just väiksematel omavalitsustel (kuni �0 000 
el) raskusi avalike teenuste finantseerimisel ja paljuski tuleb tugineda va-
batahtlike aktiivsusele, mistõttu on keeruline tagada teenuste kvaliteeti 
ja kättesaadavust. 

Lisaks on kodanikeühenduste osutatavad avalikud teenused väga 
tundlikud majanduse ja maksulaekumise muutustele: majandusarengu 
tingimustes oli näha teenuste mahu olulist suurenemist, praeguses eelar-
vekärbete oludes aga on see üks põhilisi kokkuhoiukohti. 

Enamasti on KOVde huvi teenuseid senisest rohkem delegeerida 
samades valdkondades, kus täna juba delegeeritakse: piirkondliku elu 
edendamine, sport, kultuur, noorsootöö, sotsiaalteenused. Need on 
ühtlasi ka valdkonnad, kus piirkondlike MTÜde võimekust hinnatakse 
kõrgemalt kui teiste valdkondade kodanikeühendusi.

Valdav enamus KOV esindajaid leidis, et nad delegeeriksid rohkem 
avalikke teenuseid kodanikeühendustele, kui...
• see võimaldaks kaasata lisaressursse (98%);
• aitaks tõsta teenuste kvaliteeti (98%);
• vastavas valdkonnas oleks võimekaid ühendusi  (96%).

Eelnevalt omavalitsustee poolt kirjeldatud vajaduste rahuldamiseks on 
erinevad teineteist täiendavad võimalused.

Lisaressursside kaasamine kohalike avalike teenuste osutamisse 
ja arendamisse

Info avalikustamine ja laiem levitamine aitab kindlasti suurendada ka 
võimalike teenuseosutajate huvi, sest delegeerimiskavatsused ei ole sa-
geli laiemalt teada. Praktikas tuleks luua avalike teenuste osutamisest 
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huvitatud partnerite ja KOVde jaoks veebikeskkond (või arendada vas-
tav osa välja mõne olemasoleva veebilehe juurde), mille abil on võimalik 
levitada asjakohast infot (nt juhendid, näidised, koolitused jne) ning viia 
kokku teenuste osutajaid ja omavalitsusi. Seejuures on vajalik jälgida, 
et ühte teenuse osutajat ei asetata teiste võimalikega ebavõrdsesse olu-
korda nagu täna on eelisseisus KOV enda poolt loodud MTÜd ja SAd 
võrreldes kodanikealgatuslikega. 

Senisest märksa aktiivsemalt tuleks kaasata teenuste sihtrühmasid 
teenuste arendamisse ja teenustele hinnangu andmisse. Kuigi vahetut 
kontakti sihtrühmaga ei saa kuidagi alahinnata, on KOVl mõistlik ko-
guda sisukat informatsiooni sihtrühmade olukorra ning vajaduste kohta 
vastavate teemadega tegelevatelt kodanikeühendustelt, eriti kui viimased 
ka teenuseid osutavad. Sihtrühmade tagasisidet on võimalik kasutada 
ka teenuste osutamisele hinnangu andmisel. Samuti on soovitatav läbi 
mõelda teenuse sihtrühma rollid ja nende esindajate kaasamine juba 
teenuse lepingu läbirääkimise etapis. 

Kaaluda tasub vabatahtlike läbimõeldud kaasamist teenuste aren-
damisel. Siinkohal peab aga märkima, et mitte alati ja iga teenuse puhul 
ei saa seada vabatahtlike tööd teenuse osutamise tingimuseks. Levinud 
valearusaam on, et vabatahtlike kaasamine tähendab tasuta teenust. 
Kuigi vabatahtlikud ei pruugi saada rahalist tasu, siis vabatahtlike töö 
korraldamine, nende juhendamine, koolitamine, motiveerimine ja neile 
tagasiside andmine selleks, et pakkuda avalikule teenusele vastavat 
kvaliteeti, nõuab samuti olulisi ressursse. Vabatahtlik tegutseb eelkõige 
oma igapäeva tegevuste kõrvalt jäävast ajast ning muutused kas töö- 
või pereelus võivad oluliselt mõjutada tema panustamise võimalusi, 
sellest omakorda sõltuvad teenuse osutamine ja kvaliteet. Samuti sõltub 
vabatahtliku motivatsioon selle organisatsiooni käitumisest, kelle töösse 
ta panustab. 

Teenuste kvaliteedi tõstmine

Teenuse sisu selgem määratlemine - olgu siis miinimumnõuete sead-
mise, teenuste kirjelduste väljatöötamise, juhendmaterjalide või lausa 
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kvaliteedistandardite abil – on väga oluline teenuste kvaliteedi saavuta-
misel ning teenuste edukal delegeerimisel. Selleks tuleks vastavate minis-
teeriumite, omavalitsuste ja teenuste osutajate esindajate koostöös väl-
ja töötada olulisemate avalike teenuste miinimumstandardid, koostada 
teenuste sisukirjeldusi. Nende olemasolu korral oleks ka selgem alus 
personali arendamiseks ja koolitamiseks, tööprotsesside parandamiseks 
ning teenuste sihipäraseks arendamiseks. 

Praegu on kõige enam teenuste sisulisi nõudeid, teenuse kirjeldusi 
või standardeid määratletud sotsiaalvaldkonnas, mis paistab silma suh-
telisemalt konkreetsemate lepingute ja selgemate nõuetega. 

Kodanikeühenduste teenuseosutamise suutlikkuse tõstmine

Omavalitsustel tuleb pöörata enam tähelepanu kodanikuühenduste 
jätkusuutlikkusele, sest ainult niiviisi tekib piisav hulk võimekaid part-
nereid, kellega koostöös kohalikku elu arendada ning elanikele teenu-
seid osutada. See probleem iseloomustab pea kõiki Eesti omavalitsusi, 
ainsateks eranditeks on suurimad linnad Tallinn, Pärnu, Narva, Tartu ja 
Kohtla-Järve, kus konkurentsitingimused teatud määral eksisteerivad.

Kohalikel omavalitsustel on väga oluline roll kolmanda sektori arengu 
mõjutajana läbi delegeerimispraktikate. Ligi poolte avaliku teenuse 
delegeerimise lepingute näol on sisuliselt tegu kodanikuühenduste 
toetamisega. Lisaks on kodanikuühenduste toetamine omavalitsuse 
suurusest sõltumata üks olulisemaid teenuste delegeerimise põhjuseid. 
Nii keskvalitsusel kui omavalitsustel endil tuleb rohkem teadvustada ja 
arendada KOV rolli kodanikuühiskonna arendamisel, alustades teenuse-
osutamise suutlikkuse tõstmisest.

Nii teenuseosutamise suutlikkuse arendamisel kui teenuste sisulisel 
arendamisel soovitame eristada koostööviise sõltuvalt sellest, kas üks 
lepingupartner osutab teenust mitmes omavalitsuses korraga ning kas 
seda tehakse neis omavalitsustes ühte moodi või erinevalt. Ülevaatli-
kult võib kohalike omavalitsuste ja mittetulunduslike organisatsioonide 
koostööd avalike teenuste osutamisel eristada järgmiselt:

Üks ühele koostöö lepingulisel delegeerimisel:  üks MTÜ pakub 
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konkreetset kokkuleppele vastavat teenust ühele KOVle. Kõige paind-
likum koostööviis, mis võimaldab KOV vajadustele vastav teenus välja 
kujundada. Samas efektiivsus ja ressursid arenduseks/jätkusuutlikkuse 
tagamiseks on piiratud. 

Ühtlustamata teenus: erinevad KOVd on ühele MTÜle delegeerinud 
erinevaid teenuseid või sama teenust, kuid iga KOVga on erinev 
kokkulepe (nt teenuse mahu, hinna, sihtgruppide jms osas). 
Kodanikeühendustele on kasulik hoida oma tegevuste hulgas mitmeid 
erinevaid teenuseid, et maandada riske jätkusuutlikkusele. Samas tuleb 
antud teenuseosutamise vormi puhul ühendustel leida optimaalne 
piir tegevuste mitmekesisuse ning liigsest killustatusest tingitud suure 
administratiivkoormuse vahel. 

Ühtlustatud teenus: Tegemist on teenusega, mida ostavad ühe MTÜ 
käest sarnastel tingimustel ja ühe hinnakirja alusel mitu omavalitsust. 
Selline koostöövorm võiks olla teenuseid osutavate professionaalsete 
MTÜde eesmärk, mille poole liikuda. Omavalitsustele saadav kasu seis-
neb selles, et ühtlustatud teenust osutav MTÜ on professionaalsem, või-
mekam ja jätkusuutlikum ning seega on tal olemas vajalikud ressursid 
näiteks teenusepiirkondade väljaarendamisel teenuste kvaliteedi tõstmi-
seks.

Kokkuvõtteks: rohkem koostööd

Kohalike avalike teenuste arendamine vajab suuremat tähelepanu ning 
seda ei saa teha omavalitsused, ministeeriumid ja võimalikud teenu-
sepakkujad üksi, vaid vaja on tihedat koostööd. 

Ministeeriumite ja omavalitsuste koostöös tuleks läbi mõelda, mil-
liseid teenuseid ja millisel tasemel on riigil tervikuna (st keskvalitsuse 
ja omavalitsuste ühisel jõul) vaja ja jõukohane elanike pakkuda. Teatud 
hulk teenuseid tuleb kindlasti täpselt kirjeldada ning määratleda nende 
osutamise minimaalsed nõuded. Ilma sellise koostööta rakenduvad pal-
jud kavandatud poliitikad ja vastuvõetud õigusaktid lünklikult. 

Kohalike omavalitsuste omavahelise koostöö arendamiseks on vaja 
teha rohkem jõupingutusi nii keskvalitsusel kui ka omavalitsustel endil. 
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Lisaks on vajalik luua sisuline huvi koostöö vastu. Mitme omavalitsuse 
koostöös arendatavad teenused on hädavajalik arengutee. Nii näiteks 
väärib sisukat arutelu ning lahendusvariantide väljatöötamist piirkondli-
ke teenuskeskuste idee. 

Koostööd on tark arendada ka kodanikeühendustega – nii nendega, 
kes juba teenuseid osutavad, kui ka andes tõukeid võimekate ühenduste 
tekkeks seal, kus neid veel piisavalt pole.
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EELK TALLINNA TOOMPEA KAARLI 
KOGUDUSE LASTEAED

Signe Aus

Kaarli Koguduse Lasteaed on kristlikul maailmavaatel põhinev eralaste-
aed, mis on avatud kõigile peredele koguduslikust kuuluvusest sõltumata. 

Juured

Sirguva inimese veendumus elu väärtusest ja eksistentsi tähendusest 
sünnib sellest kogemusest, et tema enda olemasolu on väärtuslik. Sellise 
kogemuse tekitamine on kasvatuse tähtsaim ülesanne. 

Laps on ainulaadne isiksus, kes valmistub koos meiega oma eluks. 
Tema ainulaadsust võib toetada vaid armastuse, austuse ja usalduse õhk-
konnas. Seepärast lähtub meie kasvatus teist kuulda võtvast ja arvesta-
vast  põhimõttest nagu õunapuu, kes annab endast kõik, et kasvatada 
täisväärtuslikke vilju.

Need väärtused on meie lasteaia alustalad. Kasvatus lähtub alati 
mingitest väärtustest, mis kujundavad kasvatuse eesmärgi. Tahame olla 
sellise väärtuskeskkonna kandjad, mis kujundavad noore inimese eluter-
vet suhet teda ümbritsevasse ja iseendasse. Tahame lisaks teadmistele ja 
oskustele luua pinnase lapse väärtushinnangute kujunemiseks. Eelkõige 
toimub see täiskasvanu eeskuju kaudu, suunamise ja toetuse, jäljendami-
se ning isiklike kogemuste kaudu.

Ühiskond, milles elame, on ärev, muutub kiiresti ja tekitab tihti eba-
kindlust. Materiaalsete väärtuste kriisis oleme jõudnud ristteele, kus jär-
jest enam mõjutab inimeste valikuid soov leida stabiilsust ja harmooniat 
ning jõuda oma juurte ja identiteedi teadvustamiseni.

Meie toetume ajast-aega püsinud kristlikele põhiväärtustele, mis kan-
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navad armastust enda, ligimese ja loodu vastu; mis kannavad kõigi jaoks 
lootust parema maailma ja usaldusväärse tuleviku suhtes.

Ühiskonda peaks hakkama planeerima ja ehitama laste vaatevinklist. 
Siis tõusevad meie väärtushinnangutes esikohale kasvatus ja sirguvate 
inimeste ning ka nende perede heaolu. Küsimus on elu alustalast, mida 
ei saa alistada millelegi muule.

Meie kristlikule maailmavaatele toetuva lasteaia eesmärgiks on:

olla lapsele
• tema tegemistes armastav, usaldusväärne ja rõõmsameelne saatja;
• tema arengus suunav, julgustav ja mõistev toetaja;
• tema eneseväljenduses loov, mitmekülgne ja avatud kaaslane.

olla lapsevanemale
• usaldusväärne, avatud ja koostöövalmis partner;
• professionaalne ja toetav nõustaja.

olla õpetajale
• arenguvõimalusi ja eneseteostust pakkuv partner;
• vaimsust ja ühiseid väärtusi toetava keskkonna looja;
• heade omavaheliste suhete ja tulemusliku meeskonnatöö toetaja.

Lasteaial on kolm eripära: 

1. Kristlik keskkond
Lasteaia igapäevane elu ja töökorraldus baseerub kristlikul maailmavaa-
tel ja väärtustel.
Eesmärgid: Armastava, koduse ja  perekondliku sisekliima loomine; krist-
like põhiväärtuste teadvustamine ja nendest lähtumine igapäevaelus; 
kristlike põhitõdede ja kultuuri lapsepärane tutvustamine ja kogemine.
Valdkonnad: Väärtuskasvatus - Teadmised, eetika, tundetarkus (vaimne 
kasvamine), elu pühadus; kirikuaasta pühade tutvustamine ja tähista-
mine; muusika; koostöö ja ühised väärtused peredega.
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2. Õppimine kõikide meeltega
Laps omandab teadmisi ja oskusi kõigi meeltega ise katsetades ja uurides.
Eesmärgid: Teoreetiliste teadmiste sidumine igapäevase eluga.
Valdkonnad: Üld- ja kogemusõpe; õppekäigud; teemaüritused; lisaväär-
tustega tegevused (väärtuskasvatus, muusika, puutöö, kokandus, loo-
vus); projektiõpe.

3. Üheshingamine
Lasteaed on tervik igal tasandil.
Eesmärgid: Hooliva ja armastava keskkonna loomine ja hoidmine; avatud 
ja tihe suhtlemine erinevate huvigruppide vahel.
Valdkonnad: Ühisvastutus (ühine otsustamis- ja planeerimisprotsess); 
kollektiivi ühistegemised; rühmade ühistegemised; pereüritused; mit-
metasandiline ja avatud suhtlemine kodu ja lasteaia vahel.

�995. aastal avati Kaarli koguduse juures eelkoolirühm, kus kolm korda 
nädalas käis koos �7 kuueaastast last. Põhieesmärgiks oli anda lastele 
esmane kollektiivikogemus, vajalikud teadmised-oskused lugemises, kir-
jutamises ja arvutamises ning avardada laste silmaringi. Esimesel õppe-
aastal oli suund eelkõige laste kooliks ettevalmistamisele. Alates teisest 
õppeaastast  töötati juba teadlikult üherühmalise lasteaiana. 

�998. aastast on lasteaial Eesti Vabariigi Haridusministeeriumi koo-
litusluba. 

Paralleelselt eelkoolirühmaga hakkas �999. aastal tööle mudilas-
rühm. 

�008. aasta sügisest tegutses lasteaed �-rühmalisena ja alates �009. 
aasta sügisest 5-rühmalisena.

Õppe-kasvatustöös on alati lähtutud lapsekesksetest õpetusmeeto-
ditest ja kristlikest väärtustest ning rõhku pandud humanitaarhariduse 
andmisele.

Kaarli Koguduse Lasteaed asub kesklinnas Kaarli kiriku vahetus lähe-
duses. Asukoht  võimaldab avardada laste silmaringi õppekäikudel muu-
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seumitesse, teatritesse, kirikutesse jne. Samas asuvad lasteaia läheduses 
looduskaunid pargid, mis annavad võimaluse füüsiliseks tegevuseks ja 
keskkonnaõppeks.

Lasteaias tegutseb viis rühma: Ubinate, Lehekese, Päiksekese, Pilve-
kese ja Õunakese rühm, kus kokku käib 85 last. 

Kõige nooremate sõimerühm (lapsed vanuses �,6–� a) ja � vane-
mat rühma (lapsed vanuses 5–-7 a) asuvad koguduse majas aadressil 
Toompuiestee 4. Kaks mudilaste rühma (lapsed vanuses �–5a) asuvad 
aadressil Koidu ��. Majad asuvad suhteliselt lähestikku, mis võimaldab 
omavahelist aktiivset suhtlemist.

Ubinate rühm
Ubinate rühm on sõimerühm, kus käivad koos �,6–�-aastased lapsed. 
Eakohased õppetegevused toimuvad �,6–�-aastastel ja �–�-aastastel 
eraldi, kuid põhiosa päevast veedetakse siiski üheskoos. Ühistegevused 
õpetavad lapsi üksteisega arvestama, mis omakorda loob neist juba 
varakult ühtse sõpruskonna. Kindel päevarütm loob lastele turvalise 

Lasteaia kevadpidu
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keskkonna, mis aitab neil kasvada julgeteks ja aktiivseks lasteaialasteks.

Lehekese rühm
Rühmas käivad �-aastased lapsed. Turvalises keskkonnas õpivad lapsed 
üksteisega arvestama, koos tegutsema, aga mis kõige olulisem – koos 
mängima. Tasapisi tehakse tutvust teadmiste maailmaga, suunates lapsi 
olema aktiivseteks avastajateks, katsetajateks ja julgeteks kaasarääki-
jateks. Tähelepanu pööratakse lapse igakülgsele arendamisele koduses 
ja turvalises õhkkonnas. Luuakse alused väärtussüsteemi kujunemisele 
ja ühistele reeglitele.

Päiksekese rühm
Rühmas käivad 4-aastased lapsed. Suurt rõhku pööratakse toetavale 
ja turvalisele õhkkonnale ning väärtus- ja tundekasvatusele. Kuna eel-
nevalt on selleks juba hea eeldus loodud, siis on Päiksekese lapsed igati 
julged ja teadmishimulised, nad osalevad hea meelega vestlustes, uurivad 
ja katsetavad. Palju tähelepanu pööratakse Päiksekese rühmas ka kuu-
lamisoskusele ja teistega arvestamisele.
 
Pilvekese rühm
Rühmas käivad 5-aastased lapsed. Turvalises ja sõbralikus õhkkon-
nas lõimitud mänguliste tegevuste kaudu arendatakse lapse sotsiaalset 
küpsust ja antakse mitmekülgseid teadmisi. Tehakse kirja eelharjutusi, 
tutvutakse numbrite ja hulkadega ning tähtede- ja häälikutemaailmaga. 
Erilist tähelepanu pööratakse kõigele, mis toetab sotsiaalseid oskusi: vii-
sakas käitumine; heasoovlik suhtumine kaaslastesse; eneseteenindus ja 
eneseväljendus.

Õunakese rühm
Rühma lapsed on 6-aastased – kooliuusikud. Siia rühma jõudes on 
lapsed omandanud juba palju teadmisi ja kogemusi õppetegevustes ja 
õppekäikudel, ekskursioonidel, teemapäevadel, temaatilistel pidudel.  
On saadud kogemus, et õppimine ei ole igav  ja „sunduslik“ tegevus 
ning selleks on õpetajad loonud toetava keskkonna, valinud põnevad 
ja mitmekesised meetodid ning on tegevuste planeerimisel arvestanud 
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laste soove ja huvisid. Kujundatakse avatud, meeskonnatööd hindavaid, 
laia silmaringiga ja õpihimulisi lapsi, kellele on loodud head eeldused 
koolis hakkamasaamiseks

Kogu aasta ülesehitus põhineb aasta teemal mis jaguneb kuu teemadele, 
mis omakorda jagunevad nädalateemadeks. Reedeti toimuvad nädala-
teemast lähtuvalt kinnistavad ühisüritused ja ekskursioonid. Igal 
nädalal  toimuvad väärtuskasvatuse tunnid ja paar korda kuus puutöö- 
ja kodundustunnid. Aasta jooksul käime üheskoos läbi rahva- ja 
kirikukalendri tähtpäevad. Samuti on lastel võimalus osaleda mitme-
sugustes huviringides ja muusikastuudios.

Meie tunnuslause: Puu, mis kannab head vilja. “Siis ta on otsekui 
puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis vilja annab omal ajal ja mille 
lehed ei närtsi; ja kõik, mis ta teeb, läheb korda.” Psalm �:�

Lasteaia hooaja avamine
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MTÜ PEETELI KIRIKU SOTSIAALKESKUS
Liia Vain

MTÜ Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus on osalenud kriminaalpreventiivsete 
programmide teostamises ning on spetsialiseerunud käitumishälvetega 
lastele ja noortele. Keskus sai alguse �997. aastal, kui Peeteli koguduse 
liikmed hakkasid käima Kopli liinidel vanemliku hoolitsuseta lastele rii-
deid ja toitu jagamas. Sama aasta lõpul avati kirikuhoone teisel korrusel 
päevakeskus, mis �999. aastal kolis kirikusaali ning terve teine korrus 
kohandati ümber lastekoduks. �00�. a. aprillis  lõppesid renoveerimis-
tööd Peeteli kiriku keldris ning päevakeskus sai lõpuks oma ruumid, 
samas avati ka turvakodu.

Sotsiaalkeskuse struktuuri kuuluvad asenduskodu, kus täna elab �6 
last ning päevakekus, kus esmaspäevast laupäevani käib regulaarselt �0–

�5 last, kellest 
suurem osa 
kõneleb vene 
keelt  ning on 
kodakondsu-
seta. Mõned-
ki neist on 
varem toime 
pannud süü-
tegusid, on 
t a r v i t a n u d 
narkootilisi ai-
neid, enamik 
on käitumis-
probleemide-
ga. Kasvata-Peeteli koguduse lapsed Saaremaal laagris
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jad peavad noortega regulaarselt arenguvestlusi, korraldavad erinevaid 
vee- ja maamatku ning laagreid. 

�000. aasta kevadest kuni �004. aasta lõpuni ostis Tallinna sotsiaal- ja 
tervishoiuamet sotsiaalkeskuselt lastekoduteenust. Alates �005. aasta �. 
jaanuarist on kogu Peeteli kirikus tehtavat laste- ja noortetööd finant-
seerinud erinevad kogudused, organisatsioonid ja eraisikud Soomest, 
Rootsist, Norrast, Taanist, Hollandist, Šveitsist, Saksamaalt,  Ameeri-
ka Ühendriikidest ja Eestist. Väga suur roll sotsiaalkekuse kujunemisel 
ning arenemisel on olnud õpetaja Avo Üprusel ja koguduse juhatuse 
esimehel Mati Sinisaarel. 

Kadri juhtum

�8. juuni �00�. Politseinikud leidsid ��aastase vene tüdruku Kadri Niine 
tänava punkrist, viisid ta kohe  lastehaiglasse (sügeliste ja täidega) ning 
helistasid meile, et me ta hiljem vastu võtaksime. Paar päeva hiljem, ��. 
juunil, lasi tüdruk haiglast jalga. 

Juulis õnnestus meil ühe reidi käigus Kadrit Balti jaama ümbruses 
kohata. Tuli välja, et ta on viimasel ajal kanalisatsioonis elanud. Andsi-
me talle toitu ja riideid, rääkisime, kus me asume ning millega tegeleme. 
Lootsime, et äkki ta hakkab meil päevakeskuses käima ning siis oleks 
teda juba kergem aidata. Järgmisel päeval ta saabuski, liimilõhnalisena. 
Ja jäi meie turvakodusse.

Kadri ema elas sellal ühiselamus, jõi palju ning oli väga haige. Isa oli 
surnud juba �997. aastal. 

Kooliga suheldes selgus, et lapse kooliskäik oli unarusse jäänud. Al-
kohoolikust ema oli pidevalt purjus ning tüdruku tegemistest tal aimu ei 
olnud. Kadri hulkus sõpradega tänaval, ööbis punkrites, nuusutas liimi, 
suitsetas.  

�00�. aasta sügisel alustas Kadri uuesti kooliteed, nädal hiljem tabas 
teda aga raske hoop – suri ema, põhjuseks liigne alkoholitarbimine. Kui-
gi ema oli lapse hooletusse jätnud, oli tema surm tüdrukule valus.

Alanud õppeaasta oli Kadri jaoks raske. Vabadusega harjunud neiu 
puudus tihti koolist. Samuti oli tal keeruline liiminuusutamisest lahti saa-
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da. Mõne aja pärast selgus, et võlgade ja halva kuulsuse pärast ta oma 
vanasse kooli tagasi ei lähe, kolmandal veerandil vahetasime kooli.

�00�. aasta märtsis otsustas Kadri, et talle aitab. Siin sunnitakse teda 
koolis käima ja reegleid järgima, tema läheb tagasi tänavale. Ütlesime, 
et jääme tast puudust tundma, aga et see tema otsus oli, siis aitame as-
jugi pakkida. Kirikuesisest kaugemale ta ei jõudnud – ega soojast toast, 
söögist ja pehmest asemest loobumine ning tagasi kanalisatsioonikaevu 
minek niisama kerge enam polegi. Tunni pärast tuli Kadri õnnetult ta-
gasi ja palus, et me ta tagasi võtaksime. Lubas, et proovib uuesti kõike 
alustada. 

Kuu lõpus kolis ta teisele korrusele, lastekodusse. Kuigi kooliskäimi-
ne oli raske ning esines perioode, kus tüdruk kooli ei jõudnud, lõpetas ta 
�006. aasta kevadel põhikooli rahuldavate hinnetega; sama aasta sügisel 
alustas ta juuksuriõpinguid.

�008. aasta kevadel sai Kadri riigilt munitsipaalkorteri, kuhu ta ko-
lis juba koos elukaaslasega. �009. aasta veebruaris sündis Kadril tütar. 
Ta on hoolitsev ema, hoiab oma kodu korras ning oskab ise hakkama 
saada.

Meie töö on neisse uskuda, olla nende kõrval, olla toeks. Pidevalt rää-
kida, tuletada meelde vanu kokkuleppeid ja teha uusi. Aga mis peamine 
– andestada ja anda uusi võimalusi! Me kõik teeme vigu ja eksime vahel, 
seda enam aga lapsed, kes on pidanud ise hakkama saama ning oma 
ellujäämise eest karme võitlusi pidama.
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EELK VILJANDI PAULUSE KOGUDUSE 
DIAKOONIAMAJA

Mart Salumäe

Meie koguduse diakooniamaja lugu algab juba �99�. aastast, kui asutasi-
me oma koguduse teotahtelistest naistest��-liikmelise diakooniarühma. 
Valdav osa neist inimestest tegutseb diakooniamajas tänaseni. Enamik 
neist osalesid juba aasta varem korraldatud vabatahtlike diakooniatööta-
jate koolitustel, mida korraldas �990. aastal asutatud EELK Diakoonia-
ühendus. Peagi hakkasid need inimesed otsima võimalusi Pärnus, Ote-
pääl ja Sõmerus toimunud kursustel omandatu rakendamiseks. Esimese 
õhinaga asuti otsima koguduse eakaid liikmeid, kes vajasid hooldust. 
See vabatahtlike tegevus kestis ligi seitse aastat ning kestab teatud viisil 
veel tänasenigi. Toonasest tegevusest on välja kasvanud uus traditsioon 
– peetakse meeles eakaid sünnipäevalapsi ja korraldatakse neile ühiseid 
sünnipäevapidusid.  

Esimesed kuus aastat oli diakooniarühma käsutuses kogudusele tagas-
tatud endine kirikuvahi maja, mis asus Viljandis aadressil Vaksali �0. 
Hoone saime tagasi laastatuna, sest viimased asukad olid Vene sõjaväelase 
perekond, kes olid isegi koldetuha ladestanud köögi nurka suurde kuhja, 
mis ulatus aknalauast kõrgemale. Maja kordaseadmiseks kasutasime 
vabatahtlike abi ning sõpruskoguduse tuge. Algas ka humanitaarabi 
ajastu ning diakooniatöö oluliseks osaks kujunes abisaadetiste kohale-
toimetamine, tollipaberite vormistamine ja abipakkide jagamine. Oli ju 
algaastatel humanitaarabis oluline osa ka toiduabil. 

Abivajajate leidmisel palusime abi ka linna sotsiaalametilt, lasterikaste 
perede ühenduselt, puuetega inimeste kojalt ning pensionäride liidult. 
Koguduse diakooniatöö sai kohalikus kogukonnas küllalt laialt tuntuks 
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ja tunnustatuks. Koostöö omavalitsusega edenes ka seeläbi, et koguduse 
vaimulik osutus �99�. aastal valituks Viljandi linnavolikogusse ning valiti 
ka selle sotsiaalkomisjoni esimeheks. 

Uue võimaluse avas diakooniatööle õnnelik asjaolude kokkusattu-
mine: �995. aastal sai kogudus tagasi endise köstrimaja Viljandi linnas, 
aadressil Paala 7. Alguses oli maja rentnikke täis ning kogudusel avanes 
võimalus teenida tagasihoidlikku renditulu. Peagi aga asus hoone alu-
misel korrusel tegutsenud firma ümber oma uutesse ruumidesse ning 
�997. aasta alguseks oli maja praktiliselt tühi. 

EELK Diakooniakeskuse kaudu õnnestus lülituda diakooniapunkti-
de loomise projekti. Algselt peeti diakooniakeskuse poolt ainuvõimali-
kuks avahooldusega tegelema asumist. Paraku oli Viljandis juba tolleks 
ajaks avahoolduse hästi toimiv süsteem loodud ning sellega võistlema 
asumine oleks olnud majanduslikult mõttetu. Küll aga vajas linn paremat 
lahendust lasteturvakodu teenuse osutamiseks. Seda teenust pakuti tol-
lal erakliiniku kitsukestes ruumides. Nii saigi peetud diakooniakeskusega 
pingelisi läbirääkimisi planeeritava teenuseliigi muutmiseks. Avahooldus 
tundus olevat selle institutsiooni ainus mõeldav valdkond, millega pro-
jekti rahastav partner oleks leppinud. Kui meil õnnestus Tuusula kogu-
duse abiga esitada taotlus Luterliku Maailmaliidu vastavasse fondi ning 
sealt saada täiendavaid abisummasid, andis ka diakooniakeskus viimaks 
alla ja lubas meil osaleda diakooniapunktide asutamise projektis. 

Lasteturvakodu hakkas diakooniamajas tegutsema �998. aasta suvel. 
Kokkuleppel Viljandi linnaga hakkasime majutama ja toitma turvakodu 
vajavaid lapsi ja emasid koos lastega. Seadsime sisse ööpäevaringse töö-
graafiku. Maja juhatajaks sai senine diakooniarühma juht Mari Sild, kes 
pidas seda ametit kuni �0�0. aasta jaanuari lõpuni, mil ta raske haiguse 
tõttu oma kohustused ajutiselt üle andis. Kogu diakooniamaja kollek-
tiiv on tema eestvedamisel kujunenud palju enamaks kui lihtsalt kollek-
tiiv. Enamik majas töötavaid naisi on olnud või on praegugi Jämejala 
psühhoneuroloogiakliiniku meditsiiniõed. Alles paaril viimasel aastal 
on mõned eakamate asemel tööle asunud naistest ka ilma meditsiiniõe 
hariduseta. Üheksast töötajast kolm ei ole omal ajal käinud diakoonia 
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algkursusel ning nende diakoonia-alase harimisega on tulnud koguduse 
vaimulikul pisut vaeva näha. Vaid üks töötajatest ei ole veel vanaema 
seisuses, ülejäänutel on lapsed ja mõnel ka lapselapsed korralikult suu-
reks kasvatatud. Töötajate valikul on olnud määravaks just heaks emaks 
olemise oskus ja kogemus. Ega teisiti ju nii keeruliste elukogemustega 
lapsi aidata ei suudakski. 

Olime üks esimesi Eesti lasteturvakodusid, kus peavarju said vaja-
dusel ka vanemad koos lastega. Vajadus sellise teenuse järele oli kohe 
esimesest vahetusest alates. �� aasta vältel ongi meie omamoodi spetsii-
fikaks kujunenud nii laste kui noorte emade abistamine ja nõustamine. 
Vahel on lastega oluliselt kergemgi hakkama saada, kui nende mamma-
dega ja nende keeruliseks elatud eludega. Üks omamoodi tegevus on 
lastekodust tulnud äsja täiskasvanuks saanud noorte majutamine. Alati 
pole omavalitsusel neid kuhugi korterisse paigutada võimalik ning siis 
peavad nad meie majas elades tegema oma esimesi samme iseseisvas 
elus. Neiud on sageli juba lapseootel ning nii oleme lasteturvakoduna 
ka esimeseks koduks nende vastsündinutele. Õpetada tuleb kõike alates 
lapse rinnaga toimisest kuni mähkmete vahetamiseni ja ema ning lapse 
hügieeni eest hoolitsemiseni.

Kõige lasterikkam pere on meie majas olnud ema seitsme lapsega. 
Kõige eksootilisem abivajaja oli pärit Sierra-Leonest. Kõige kriitilisem 
olukord oli �008. aasta märtsis, kui väljas paukus �5kraadine pakane, 
küttetrass lõhkes ning majas oli kolm rasedat naist koos viie lapsega. 
Olukord lahenes kahe ööpäevaga ning õnneks on majas alles veel töö-
korras ahjud, mida kütta saab. 

Lapsi satub meile kogu Eestist, kuid peamiselt tegeleme Viljandist ja 
lähivaldadest pärit abivajajatega. Suviti satuvad meile lapsed, kes on ko-
dust või asenduskodudest uitama läinud. Kaks noormeest on meil sage-
dased külalised. Esimest korda olid nad meil 8-aastastena. Nüüd on nad 
teismelised ja ühel kasvab habemetüügaski, aga igal suvel nabib politsei 
nad vähemalt korra Viljandi vahelt kinni ning toob meile öömajale, et 
järgmisel päeval nad ühte hoolekandeasutusse tagasi toimetada. Nende 
rännukogemus on pikk ja rahvusvahelinegi. Vähemalt Baltimaad on need 
noorukid risti-põiki läbi käinud, sest seal saab vene keelega hakkama.



�4

Peamine lasteturvakodusse sattumise põhjus on vanemate (ena-
masti üksikema) joomatsüklisse sattumine. Viimasel ajal on sagenenud 
üksikema või üksikisa võlgade tõttu pere kodutuksjäämise juhtumid. 
Perevägivald on õnneks oluliselt harvemini esinev turvakodusse 
sattumise otsene põhjus. Külla aga oleme märganud, et valdav osa meie 
hoolde usaldatud lastest on pikemat aega kannatanud halva kohtlemise 
all. Nendega on suheldud kodus ainult kärkides ja näägutades või siis 
pole vaevutud nendega üldse suhtlema. Taoline ignorantne suhtumine 
mõjutab aga lapse psüühikat väga valusalt. Meil veedetud aja vältel 
(enamasti üks kuu) muutuvad ka kõige õnnetumad lapsed päris tava-
listeks elavateks ja särasilmseteks jõnglasteks. Nii mõnelegi on meil 
oldud päevad esimeseks positiivseks lapsepõlvekogemuseks. 

Tänaseks on meie diakooniamajas lasteturvakodu tegutsenud järjepi-
devalt üle kaheteistkümne aasta ning abivajajatest pole puudust kunagi 
olnud. Kuigi aeg-ajalt on majas vaikus ning valvekorrad mööduvad vahel 
kuni kuu aega ilma ühegi lapseta, on tegelikult vajadus lasteturvakodu 
teenuse järele tasapisi kasvanud. Kui algaastatel oli maja aasta keskmine 
täituvus 0,6 inimest ööpäevas, siis viimase kahe aasta keskmine täituvus 
on �,� inimest ööpäevas. Sellest hoolimata pole hetkel edasine tegevus 
kuigi kindel.

Omavalitsusele teenuse pakkumine on seotud oluliste riskidega. Ni-
melt sõltuvad need koostöösuhted suurel määral omavalitsuse poliiti-
listest otsustest ja otsuse tegijate prioriteetidest. �009. aaasta kolm vii-
mast kuud pidi kogudus leidma teenuse osutamiseks lisaraha, sest linna 
poolt eraldatud �40 000 krooni ei katnud enam tegelikke kulusid. Aas-
taid toiminud rahastamismudel, mille kohaselt linn maksab kogudusele 
lasteturvakodu valmisolekutasuks 4,5 töökoha miinimumpalga ja pool 
kogu hoone ekspluatatsioonikuludest ning iga turvakodus viibiva lapse 
ülalpidamiskulud, otsustati �0�0. aasta alguses muuta teenusepõhiseks. 
Selle üle on juba eelmise aasta detsembrist alates peetud läbirääkimisi, 
kuid linnavalitsus pole senini oma lõplikku seisukohta teatanud. Ko-
guduse juhatus aga ei näe põhjust hakata teenuse osutamisele ülejõu 
peale maksma. Võimalik, et loobume lasteturvakodu pidamisest, kui 
linnavalitsuse poolt pakutavad tingimused tähendaksid meile niigi vaevu 
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isetasuva tegevuse juures täiendavaid kulusid, mida teenuse tellija katta 
ei soovi. 

Diakooniamaja jääb tegutsema ka ilma lasteturvakoduta. Hetkel on 
meil juba uusi väljakutseid, millega tegelemiseks oleme samme astunud. 
Ka turvakoduteenusele lisaks oleme alustanud tööd leinarühma kokku-
kutsumiseks. Oleme kaalunud töötuteklubi loomist ning koguni invasõi-
dukite maaletoomisega tegelema hakkamist. Kui vaidlus lasteturvakodu 
teenuse jätkamise üle on leidnud lõpliku lahenduse, keskendume uutele 
tegevustele ja teenuste kujundamisele.     
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EELK RÄPINA MIIKAELI KOGUDUSE 
HOOLDEKODU

Urmas Nagel

EELK Räpina hooldekodu asub kogudusele kuuluvas kahekorruselises 
kunagises leerimajas, mis on ehitatud �908. aastal. Okupatsiooni ajal ka-
sutati hoonet erinevatel otstarvetel, tehti väiksemaid ümber- ja juurde-
ehitisi, kuid hoone põhikubatuur jäi samaks.

�99�. aastal loodi toonase Räpina koguduse õpetaja Heino Nurga 
eestvedamisel ajutine varjupaik ühele eakale, peavarjuta jäänud kogu-
duseliikmele. Tema eest kandis hoolt vabatahtlikest koosnev diakoonia-
rühm. Üsna pea otsustati remontida leerimaja esimene korrus ja rajada 
kristlik hooldekodu. Tollal asutati Eestisse põhiliselt Saksa Kiriku abiga 
mitmeid diakooniajaamu. Nendega võrreldes saame Räpina hooldeko-
du puhul rääkida üsnagi erilisest kiriku sotsiaaltöö näitest. Kõnekas on 
seegi fakt, et seni puudus ka vallal oma hooldekodu ja nii sai koguduse 
omast hoopis sügavama sisuga märk kogu valla sotsiaaltöö arengus.

Hooldekodu õnnistati tööle �994. aasta juulis. Tasapisi suurenes hoo-
lealuste arv ja kujunes palgaline meeskond juhataja Helve Hiisi eestve-
damisel. Tema juhtimisel remonditi ruumid ka hoone teisel korrusel. 
Praeguseks on hooldekodus kohti �0 inimesele. Maksimaalselt on majas 
leidnud elupaiga �5 hoolealust. Töötajaid on meil �0, kellest kaks tege-
levad eeskätt diakooniamaja tegevustega ja avahooldusega.

Hooldekodus on lisaks tavapärasele tegevusele kindel koht palvetun-
didel ja jumalateenistustel. Hooldekodu on vanuritele kodu, mitte haig-
la. Kõik meie hoolealused teavad, et nad saavad alati lisaks soojale toale 
ja korralikule toidule vajaduse korral hingetoitu ja vaimulikku tuge.

Päev algab hooldekodus hommikupalvusega. Uus nädal algab pike-



�7

ma palvuse või armulauateenistusega. Ühiselt peetakse sünnipäevi ja 
tähtpäevi. Hoolealuste surma korral toimub ärasaatmistalitus, mille viib 
läbi koguduse õpetaja.

Võimalust mööda püütakse hoolealustele pakkuda ka huvitegevust. 
Siin on olnud meil abiks ka sõbrad Soomest Oulu diakooniakeskusest. 
Nemad on mitmel korral viinud läbi meie hoolealustega erinevaid prog-
ramme ja aidanud koolitada meie personali.

�00�. aasta suvel ehitas Tallinna Diakooniakeskus Põhja-Elbe kiriku, 
Hollandi Kesk- ja  Ida-Euroopa ühisfondi, sõpruskoguduste, kohalike 
fondide ja omavalitsuse finantseerimisel hooldekodu vastas olevale kin-
nistule diakooniamaja, mis alates �00�. aastast kuulub Räpina koguduse-
le. Diakooniamajas alustati sauna ja pesupesemise teenuse pakkumisega 
hooldekodu elanikele ja teistele ümbruskonna inimestele. Nüüdseks on 
diakooniamajast kujunenud mitmesuguseid  tegevusi pakkuv  päevakes-
kus abivajajate jaoks. Hooldekodu on aga koguduse sotsiaaltöö kesku-
seks. 

Millist abi pakume?

�. Ööpäevaringne hooldus eakatele või muul põhjusel hooldust vajava-
tele inimestele.
�. Igapäevaelu toetamine psüühikahäiretega noortele.
�. Päevakeskuses saab lugeda ajalehti ja ajakirju, kasutada internetti, teha 
käsitööd.
4. Koduhooldus, sooja supi kojuviimine, saun, pesupesemine soovi-
jatele.
5. Invavahendite laenutus, transporditeenus, kasutatud riiete annetus-
müük ja tasuta jagamine abivajajatele.
6. Nõustamine hooldusküsimustes, vererõhu mõõtmine jm.
7. Hingehoid.
8. Pakume praktikabaasi meditsiinikooli- ja sotsiaaltöötudengitele.

Räpina koguduse nõukogu on seda meelt, et diakooniategevus peab 
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kindlasti koguduses jätkuma. 
Praegusele hooldekodule tehti �997. aastal ekspertarvamus hoone 

seisukorra kohta, mis ütleb, et hoone vajaks ümberehitamist elamis- ja 
töötingimuste parandamiseks.

Diakooniamaja vajaks lõplikku väljaehitamist: teise korruse ehitust ja 
küttesüsteemi rekonstrueerimist. 

�00�. aastal tellis kogudus Tartu mnt � asuva endise pastoraadihoone 
ja selle juurdeehitise ning õuepealse maakivist hoone ehitusosa eksper-
tiisi. Selle tulemusel leiti, et Tartu mnt � kompleks  sobib uuele hoolde-
kodule: kompleks asub sõiduteedest eemal, seda ümbritseb park ning lä-
hedal on Võhandu jõe paisjärv. Looduskeskkond kirikumõisa pargis on 
inimsõbralik, kaunite vaadetega ja võimaldab paljusid harrastusi. Samuti 
on Tartu mnt � kinnistu suuruselt piisav kogu hoolekande- ja diakoonia-
töö ühendamiseks ning tegevuse laiendamiseks tulevikus. 

Kas see just päris nii läheb, ei tea praegu öelda. Koguduses on tekki-
nud ka idee, et vana pastoraadi baasil panna hoopis alus retriidimajale, 
sest näeme, et inimese abistamine on hoopis paljutahulisem tegevus. 
Vaimulikud harjutused aitavad igal inimesel leida rahu ja sisemist tasa-
kaalu. Hooldekodu laiendamine on aga võimalik ka mõnel teisel viisil.

Juhatuse arvates võimaldaks hoolekande- ja diakooniatöö ühenda-
mine tulevikus rahaliste ressursside kokkuhoidu ja koguduse hoonete 
mõistlikku kasutust. See võimaldaks kirikule sobilikul viisil paremini 
teenida kogudust ja kogukonda.
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SOTSIAALTÖÖ 
EELK TARTU PAULUSE KOGUDUSES

Joel Luhamets

Alates �. juulist �00� osutab Tartu Pauluse kogudus vältimatu sotsiaal-
abi teenust Tartu linnale. Koguduses töötab supiköök, kus pakutakse 
kuuel päeval nädalas nii toitu kui ka riideid kõigile inimestele, kellel puu-
dub sissetulek.

Kõik algas sellest, et koguduseni jõudis infot juhtumitest, mille puhul 
inimesed olid jäänud ilma abita. Selgus, et ei teata, millised toetused on 
seadusega riigi ja linna poolt ette nähtud ning kust abi küsida. Kogudu-
se esimeseks ülesandeks sai teavitada inimesi mitmesugustest toetuse 
liikidest ja aitasime neil seadusega ettenähtud riiklikke ja ka kohaliku 
omavalitsuse eelarvest eraldatud toetusi taotleda. Abistasime ka neid, 
kes tagasihoidlikkuse tõttu ei söandanud abi paluma minna. 

Teiseks otsustasime toetada neid, kellel puudub igasugune sissetulek. 
Need olid peamiselt keskealised alkohoolikud, kes olid jäänud koduta 
ja tihti ka ilma pere ning lähedaste toeta; neile ei makstud vanadus- ega 
invaliidsuspensioni. Otsustasime nendele hakata jagama leiba ja saia. 
Saime endale head koostööpartnerid, kes meid leiva ja saiaga varustasid: 
ettevõtmist hakkasid toetama Pere Leib ja Liivimaa Pagar. See koostöö 
edenes ja abivajajaid oli palju. Leiba jagati koguduse kantseleis ja varsti 
hakkas see töö veidi muud kirikutööd segamagi.

Õnneks tuli lahendus sellega, et õige pea võttis Riigikogu vastu välti-
matu sotsiaalabi seaduse.

Vastavalt sellele seadusele on igal omavalitsusel kohustus anda välti-
matut sotsiaalabi igale sissetulekuta abivajajale. Vältimatu abi hulka kuu-
luvad toit, riided ja öömaja. Tartu linn on suuteline ise öömaja pakkuma, 
kuid toidu ja riiete jagamiseks kuulutati välja vähempakkumine.  Pauluse 
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kogudus osales selle teenuse hankel ja osutus väljavalituks.
Kirjeldatud hankes sai väga oluliseks omavalitsuse vajaduste ja või-

malustega kursis olemine.
Töö käivitamine koguduses ei läinud raskusteta: kiriku tiibhoones 

olid küll eraldi sissekäiguga keldriruumid, kuid nende ettevalmistami-
sel tuli tublisti vaeva näha. Ruumide remont ja seadmete ostmine läks 
maksma veidi üle 400 000 krooni, mis oli tollases majandusolukorras 
päris suur raha. Kuna leping linnaga kirjutati alla �8. juunil ja �. juulist 
tuli toitu pakkuma hakata, siis pidime alustama remondist ja muudest 
ettevalmistustöödest. Suppi jagati esimesed kolm kuud kiriku õues; õn-
neks olid tol suvel ilusad ilmad. Alles oktoobrist hakati teenust osuta-
ma vastremonditud ruumides. Oli ka teatud risk, sest esimese hanke 
tegi linn ainult pooleks aastaks ja lepingu maht oli vaid �40 000 krooni. 
Seejärel korraldas linn igal aastal uue  hanke selle teenuse pakkumiseks. 
Nüüdseks kuulutati hange juba teist korda välja kolmeks aastaks. Kol-
meaastane hange annab küll kindluse selle töö tegemiseks, kuid alati ei 
ole võimalik ette näha kiireid hinnamuutusi ja varitseb oht teenust pak-
kudes ka kahjumisse jääda. Seni oleme siiski kahjumit suutnud vältida ja 
käesoleval aastal on teenuse maht juba 700 000 krooni. 

Iga päev käib söömas ja riideid saamas umbes 40–70 inimest. Talvel 
on vahel olnud ka ��0 sööjat. Supp ostetakse sisse ja seda jagatakse ko-
hapeal, samuti valmistatakse teed. 

Iga abivajaja saab pool liitrit suppi, selle kõrvale leiba, saia, piima ja 
teed. Laupäeval saab iga sööja kaasa ka kuivtoidupaki pühapäevaks. Ok-
toobrist märtsi lõpuni antakse supile lisaks iga päev kaasa kuivtoidupakk 
ja laupäeval pakk, milles on toitu kolme tavalise paki jagu. Pakis on �7 
krooni eest toiduaineid.

Töö toimub koostöös Tartu linna sotsiaaltöötajatega, kes suunavad 
inimesi supikööki. Nende suunatute eest tasub siis ka linn. Ka kogudu-
se liikmed teevad annetusi supiköögi jaoks. Nendest vahenditest saame 
anda toitu ka nendele, kes ei ole linna poolt suunatud. 

Toidulaud on tavaliselt rikkalikumalt kaetud, kui reeglid ette näevad. 
Sageli on just koguduseliikmed toonud midagi, mida saab lauale lisaks 
panna. 



4�

Kogudus on tööga hästi toime tulnud, sest on olnud mitmeid häid 
abistajaid. Kõikide nende aastate jooksul on kaks pagaritöökoda andnud 
meile tasuta leiva ja saia, üks toob need ise ka kohale. Abistajad on pa-
lunud, et nendest palju ei räägitaks, kuna see toob kaasa sekeldusi. Siiski 
see tähendab kogudusele igakuist toetust umbes 4000 krooni ulatuses.

Lisaks toidule anname abivajajatele kõik vajalikud riided. Ka seda 
tööd rahastab Tartu linn. Linnaga on riideesemetele kokku lepitud hin-
nad, mille alusel nende eest linn kogudusele tasub. Ladus riietega varus-
tamine on võimalik ainult sellisel juhul, kui on olemas suure valikuga 
kasutatud rõivaste ladu. Et kogudus kogub liikmetelt kasutatud riideid 
ja toob neid juurde ka välismaalt ning korraldab soodsate hindadega 
müüki, siis on kerge leida kõiki vajaminevaid esemeid.

Kõige nõutavamad asjad on siiski jalanõud. Selles on meid aidanud 
AS B.W.T. King Walking, kes igal aastal toob meile sadu paare just meile 
vajalikke jalanõusid. Osaliselt oleme väga soodsate hindadega jalanõusid 
ostnud ka jalatsitootjalt Samelin.

Tööd on toetanud  annetusega mitmed eraisikud ja näiteks ka Tallin-
na Jaani kogudus.  

Supiköögis on tööl üks täiskohaga inimene ja üks, kes veerandkohaga 
teda asendab, andes puhkust ning puhkepäevi. 

Suur osa supiköögi külastajatest on kodutud alkohoolikud. Paljud on 
moraalselt täiesti murdunud ja töötamise oskuse ning soovi juba ammu 
minetanud. Paljud ei ole pikemat aega ennast pesnud ja sõna otse mõt-
tes haisevad hirmsasti. Nii on pidevalt neid, kes kiriku ümber istuvad ja 
magavad ning rahuldavad loomulikke vajadusi, kus juhtub. Kogudusele 
on see tõeliseks armastuse ja kannatlikkuse proovikiviks.

Mõnel korral nädalas koguduse vabatahtlikud ja koguduses töötavad 
misjonärid räägivad sööjatega, laulavad nendega ja loevad neile juma-
lasõna. Üleolevat suhtumist on vähe, kuulatakse aupaklikult.
Nende aastate jooksul on nii linn kui ka kogudus selle tööga rahul olnud 
ja meile on see kujunenud täiesti loomulikuks osaks elust, ilma milleta 
on kogudust raske ette kujutada. 
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DOMUS PETRI KOGU
Ester Liinak

Domus Petri Kogu (reg nr 80�5��8�) on EELK Valga Peetri-Luke 
koguduse osalusel 5. mail �007 asutatud ja sama aasta �9. juunil äriregist-
risse kantud avalikes huvides tegutsev heategevuslik mittetulundusühing, 
mille eesmärk on Valga kogudustele, linnale ja maakonnale vajalike 
kogukonnateenuste arendamine ja teostamine. Sellega aidatakse kaasa 
tasakaalustatud kogukonna loomisele sotsiaalse tõrjutuse vähendamise 
ning piirkondliku kultuuriidentiteedi süvendamise, hoidmise ja tutvus-
tamise kaudu.

Domus Petri Kogu põhikirjalised ülesanded (ning nendest lähtuvad te-
gevussuunad) on:
• sotsiaalteenused, erinevatele ea- ja riskigruppidele suunatud tegevus; 
• laste- ja noortetöö: üritused, laagrid, kriminaalpreventiivne töö;
• terviseedendus, eneseabi- ja tugirühmade tegevuse toetamine ja 
korraldamine;
• kriisiabi ja psühhosotsiaalne rehabilitatsioon;
• EELK Valga Peetri-Luke kogudusele kuuluva kinnisvara (sh hooned, 
mets ja maa) lepinguline kasutamine ja hooldamine, sh ehitus- ja remon-
ditööde korraldamine.

Algus

Mittetulundusühingu loomise taga on Valga koguduse eelmine õpetaja 
Heino Nurk, kes hakkas �007. aasta alguses ümber organiseerima  seni 
toimunud diakooniatööd. MTÜ loomise käigus võeti maja üle senistelt 
arvukatelt kirikuga mitteseotud kasutajatelt ning arendati selles koguduse 
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eesmärke ja majandusliku olukorra paranemist teenivaid tegevusi.
Jätkati varasemate, Valga linnavalitsuse poolt finantseeritud töösuun-

dadega:

• supiköök Valga linna vähekindlustatud elanikele,
• riskiperede lastele koolivaheaegadel huvitegevuse korraldamine ja lõu-
nasöögi pakkumine. 

Sellele lisandus �007. aasta suvest tegelemine töötutega: esialgu Valga 
Linna Töötute Aktiviseerimiskeskuse poolt tööõppeprotsessile suu-
natud isikutele töö ja muu tegevuse korraldamine (igal tööpäeval 4–�0 
inimest). 

Koostöös Tööturuameti /Eesti Töötukassa Valga osakonnaga on 
alates �007. aasta sügisest viidud läbi tööharjutust pikaajalistele, riski-
gruppidesse kuuluvatele töötutele. 

�007. aastal laienes ka koolivaheaegadel lastele pakutav huvitegevus, 

EELK Valga Peetri-Luke koguduse pastoraat
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seda korraldame igal koolivaheaja tööpäeval �–� tundi. 

Igapäevane tegevus

Tavaline tööpäev pastoraadis algab hommikul kell 9 üheskoos kohvi 
juues ja vesteldes. Selleks ajaks tulevad kohale kõik tööharjutuses või 
tööõppeprotsessis osalejad. Hommikused vestlusteemad on mitmeke-
sised, elust surmani. Kindlasti teeme juttu eelmisel päeval tehtud töödest 
ja eelolevatest tööülesannetest. 

Tööharjutus
Tööharjutuse peamiseks eesmärgiks on taastada ja kujundada välja osale-
jate esmased tööharjumused, mis on vajalikud töölkäimiseks. Need on:
�. õigel ajal tööle ilmumise ja lahkumise harjumuse arendamine;
�. enesedistsipliini ja isikliku vastutustunde arendamine; 
�. teiste tööharjutuses osalejate, asutuse personali ning vabatahtlike 
abistajatega koostöövõime arendamine;
4. asutuse tavade ja nendest töötajatele tulenevate nõudmistega arves-
tamise arendamine;
5. tööleminemiseks, sh töövestluseks vajalike oskuste õppimine.

Tööharjumuse kujunemist jälgivad kogu tööharjutuse perioodil töö-
juhendajad ja psühholoog, andes juhendamiste, vestluste ja nõustamiste 
käigus asjakohast tagasisidet tööharjutuses osalejatele. 

Suurt rõhku pannakse tööharjutuses osalejate grupitunde kujunda-
misele, mis annab oluliseks lisaressursiks üksteise toetamise, julgustami-
se ja motiveerimise tööotsimise protsessis.

Tööharjutusel tehtavad tööd:
�. majas remonditavate ruumide ettevalmistamine remonditöödeks;
�. juhendatud töötamine lihtsamate remonditööde tegemisel;
�. ruumide ja territooriumi koristamine ning puhastamine;
4. aiatööd;
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5. abitööd supiköögis;
6. küttepuude tegemine ja virnastamine.

Supiköök 
Pastoraadis töötab Valga linna ainus supiköök, mis on avatud igal töö-
päeval kell ��.�0–��.00. Kolmel päeval nädalas pakutakse suppi ja ma-
gustoitu, kahel päeval praadi toorsalati ja joogiga.

Supiköögi tegevust doteerib Valga linn nii tegevustoetuse eraldamise 
kui ka teenuse ostmise kaudu väikese sissetulekuga eakatele ja puude-
ga inimestele. �009. aastal oli supiköögi kliente kokku �58, �008. aastal 
– �8�, �007. aastal – �8�.

Supiköök on Veterinaar- ja Toiduameti poolt tunnustatud toidukäit-
lemise ettevõte, tunnustamise number: ��08�.

Töötegijad

Septembrist �007 kuni tänaseni on tööl Domus Petri Kogu tegevjuht 
Ester Liinak, kes on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Seminari sotsiaal-
töö eriala, pooleli on õpingud EELK Usuteaduse Instituudis. Peamis-
teks tööülesanneteks on organisatsiooni igapäevase tegevuse, sh sotsi-
aal- ja tööturuteenuste osutamise korraldamine.

�007–�009 osales organisatsiooni arendamises ning peamiselt töötu-
tega tehtavas töös koguduse õpetaja Heino Nurk, kes lähtus psühhosot-
siaalse rehabilitatsiooni põhimõtetest ja meetoditest. 

Supiköögis töötab kaks põhikohaga töötajat: kokk Malle Kuntson ja 
majandusjuhataja Maie Kõiv. Lisaks kaks abitöölist, Vaike Aher ja Ljud-
mila Prokuševa. Kojamees Vello Saar hoiab korras maja ümbrust ja teeb 
ka lihtsamaid remonditöid. 

Abitööde tegemisel majas (sh supiköögis) löövad iga päev kaasa töö-
harjutusel ja tööõppeprotsessis osalevad töötud. Kord kuus toimub ki-
rikus koristuspäev, selle viivad suures osas läbi töötud. 

Laste koolivaheaegade tegevus on projektipõhine. �009. aasta suvel 
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tegelesid lastega Liis Hulkko, Eva Järv ja Ester Liinak. Kahel viimasel 
suvel on noored kunstnikud Tallinnast korraldanud laste fotolaagrit.

Rahastamine

Peamised rahaallikad on:
• teenuste müük: supiköök, tööharjutus, tööpraktika;
• projektid, senised finantseerijad: Hasartmängumaksu Nõukogu, EAS 
kohaliku omaalgatuse programm, Valga Maavalitsus (kriminaalpreven-
tiivsete projektide konkurss), Eesti-Hollandi Heategevusfond Päikeselill;
• iga-aastane tegevustoetus Valga linnavalitsuselt.

Koostööpartnerid 

Valga Linnavalitsuse sotsiaalabiamet (juhataja Meeli Tuubel)
Eesti Töötukassa Valgamaa osakond (teenustekonsultandid Hilje Paris 

Laste fotolaager
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ja Jelena Kalames)
Valga Linna Töötute Aktiviseerimiskeskus (juhataja Marje Laretei)

Koostööpartnerite ja klientide kommentaarid

Meeli Tuubel, Valga LV sotsiaalabiamet
Valga Linnavalitsuse sotsiaalabiameti ja MTÜ Domus Petri Kogu (DPK) 
vahelist koostööd tuleb väga heaks pidada. DPK algatusel on käivitunud 
linnas uusi teenuseid, näiteks töötute tööharjutus, mille eesmärk on töö-
turult eemal olevate inimeste harjutamine töötegemise ja -režiimiga, sa-
mal ajal toimub ka nende nõustamine.

DPK tegevus on Valga linna sotsiaalvaldkonna mittetulundusühin-
gute hulgas üks aktiivsemaid ja innovatiivsemaid. DPK osaleb aktiivselt 
projektikonkurssidel, tuues sellega oma tegevuseks raha sisse ka muu-
dest allikatest. Linn toetab DPK tegevust iga-aastase tegevustoetuse 
kaudu ning ostab sotsiaalteenuseid (soodushinnaga toitlustamine, laste 
suvevaheaja tegevused). 

Mittetulundusühingud opereerivad sotsiaalteenuste osutamisel pare-
mini kui avaliku sektori asutused, seega tasub igati panustada kolman-
dasse sektorisse.

Merike Metsavas, Eesti Töötukassa Valgamaa osakond
Eesti Töötukassa Valgamaa osakonnal on hea koostöö Domus Petri 
Koguga alates �007. aastast tööturuteenuste osutamisel ja läbiviimisel 
(kuni �. maini �009 koostöö Tööturuametiga). Domus Petri Kogu on 
näidanud üles initsiatiivi abistada pikaajalisi töötuid tagasi tööellu ning 
on võimaldanud elutarkust ja kogemusi nii tööharjutuse kui ka tööprak-
tika teenuse osutamisel. Töötukassa hindab kõrgelt psühholoogilise 
nõustamise osutamist Domus Petri Kogu poolt.

Kalev Härk, Valga maavanema ülesannetes
Märkimisväärne on Valga koguduse juures asuva MTÜ Domus Petri Kogu 
tegevus vähekindlustatud perede lastega tegelemisel ning tubli koostöö 
linna ja riigiga töötute tagasiaitamiseks töö juurde. (EK �9.��.�008)
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Kliendid (pikaajalised töötud) kogudusemaja tähendusest
See maja on meile suure tähendusega, kuna siin on head ja sõbralikud 
inimesed, kes hoolivad ka neist, kellel paraku väga hästi ei lähe. Mõnele 
on saanud see koht peaaegu teiseks koduks. Siin on hubane ja kodune 
ning saab ka palju suhelda, kuna koos käib palju erinevaid inimesi. Eriti 
meeldivad on hommikused kohvilauad, siis saab palju muljeid vaheta-
da. 

Selles majas ei hoolita vaid inimestest, tähtsal kohal on ka loomad 
ja linnud. Oleme harjunud kass Liisuga, kes meid igal hommikul uksel 
tervitab.

Siin on ka suurepärane supiköök, kus pakutakse head ja maitsvat 
lõunat.

Soovitused

Oluline on:
• koostöö ja head suhted kohaliku omavalitsuse ning teiste asutustega, 
sh KOV arengukava koostamise protsessis osalemine;
• koostöö maakondliku arengukeskusega: info, koolitused, konsultat-
sioonid;
• meeskond ja selle professionaalsus, samuti vabatahtlike olemasolu ja 
kaasamine;
• võimalike rahastajate (ja fondide) olemasolu, projektitöö oskused.

Meediakajastused

MTÜ Domus Petri Kogu pakkus lastele tuge ja süüa (VM 06.��.�007)
http://www.valgamaalane.ee/06��07/esileht/uudised/�50��66�.php

Linn eraldas MTÜ-dele üle poole miljoni tegevustoetust (VM �6.0�.�008)
http://uus.www.valgamaalane.ee/�60�08/esileht/�50��9�4_�.php

Luteri kiriku töötegijad omandasid uusi kogemusi (VM �0.05.�008)
http://www.valgamaalane.ee/�00508/esileht/uudised/�50��8�8.php

Minister kiitis valgamaalasi (VM 05.06.�008)
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http://www.valgamaalane.ee/060608/esileht/�50�4�47.php

Valga lapsed proovisid fotograafiks olemist (VM 18.09.2008)
http://uus.www.valgamaalane.ee/�90908/esileht/�50�5�66_print.php

Domus Petri Kogu aitab elada ja õpetab elama (EK ��.�0.�008)
http://www.eestikirik.ee/node/600�

Trepi lõpus ootavad soe supp ja vana kuub kasukas (ML �9.0�.�009)
http://paber.maaleht.ee/?page=&grupp=artikkel&artikkel=�45��

Rindeuudised sotsiaalvaldkonnast: supiköögis kohti on (VM �4.04.�009)
http://www.valgamaalane.ee/?id=�06��7

Valga pastoraadis on rahvarohke (EK �7.06.�009)
http://www.eestikirik.ee/node/76��

Lisadokumendid

Domus Petri Kogu tegevus lähtub Valga linna arengukavast �007–�0�� 
ning toetab mitmete arengueesmärkide ja -ülesannete täitmist.

Meditsiiniline teenindamine, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne

Sotsiaalhoolekande arendamisel tehakse koostööd erinevaid sotsiaal-
hoolekande sihtgruppe esindavate mittetulundus-ühendustega (Valga 
Linna Pensionäride Liit koos vene pensionäride grupiga, Valgamaa 
Puuetega Inimeste Koda, mis on katuseorganisatsiooniks erinevatele 
puuetega inimeste ühendustele, Punane Rist, EELK Valga koguduse 
diakooniamaja).

Sotsiaalteenuseid osutab linnavalitsus ise või ostab teenuseid mitte-
tulundusühendustelt.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) Valga koguduse diakoo-
niamajalt (praegu Domus Petri Kogult) ostetakse puuetega isikutele ja 
eakatele soodushinnaga lõunasöögi teenust.

Sotsiaalabiamet osaleb ka erinevates sotsiaalhoolekande sihtgruppi-
dele suunatud projektide rahastamises: vähekindlustatud laste toitlus-
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tamine koolivaheaegadel diakooniamajas, suvelaagrite ja koolivaheaja 
sisustamise projektides.

Valga linn soodustab igati mittetulundusühenduste tegevust.

Valga 2007–2013 tegevuskava (sotsiaalhoolekande valdkond):

Probleem, vajadus:
Vähekindlustatud peredest lastele on vaja koolivaheaegadel võimaldada 
tasuta toitlustamist ja huvitegevust. Tegevus on sobiv välja arendada 
koostöös MTÜ-ga Domus Petri Kogu EELK Valga koguduse majas 
(Lai 5a), kus on olemas tegevuseks sobivad ruumid. 

Eesmärk:
Laagrite korraldamine vähekindlustatud lastele. Vähekindlustatud pere-
dest lapsed saavad koolivaheajal tasuta lõunat ja sisustatakse nende vaba 
aega. Kogudusemajas on tegevuse osutamiseks renoveeritud ruumid ja 
lastega tegelev personal.

Pikaajaliste töötutega tegelemise aluseks on raamprogramm Kvalifit-
seeritud tööjõu pakkumise suurendamine �007–�0��, mille eesmärgiks 
on kasvatada tööhõivet aktiivsete tööturumeetmete kaudu, parandades 
seejuures tööturuteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

Programmi tegevuste sihtrühmana nimetatud töötute ja tööotsijate all 
on mõeldud töötukassas töötuna või tööotsijana arvel olevaid isikuid. 
Koondamisteate saanud töötajate sihtrühm hõlmab ka teenistujaid. 
Programmi mõistes on riskirühmad: 
�) puudega või pikaajalise tervisehäirega töötud ja töötajad, kelle puue 
või tervisehäire takistab töölesaamist või töötamist; 
�) �6–�4-aastased ja vanemaealised töötud, kelle töölesaamist takistavad 
east tulenevad põhjused; 
�) hoolduskohustusega töötud, kes ei ole töötanud või kelle tööle-
saamine on takistatud hoolduskohustuse tõttu; 
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4) pikaajalised töötud, kes ei ole töötanud või olnud hõivatud tööga 
võrdsustatud tegevusega järjest vähemalt �� kuud. (�6–�4-aastane noor 
on pikaajaline töötu, kui ta ei ole töötanud või olnud hõivatud tööga 
võrdsustatud tegevusega järjest vähemalt 6 kuud.); 
5) töötu, kes ei valda eesti keelt ja kelle töölesaamine on seetõttu rasken-
datud; 
6) vanglast vabanenud töötud, kes ei ole pärast vanglast vabanemist töö-
tanud. 

Tööharjutust (kestusega üldjuhul kuni 4 kuud) korraldatakse töötute-
le, kelle töölesaamine eeldab tööharjumuse ja tööoskuste omandamist 
või taastamist. Tööharjutuse tegevused ja kestus sõltuvad konkreetse 
sihtrühma (kellele tööharjutust korraldatakse) töölesaamise takistustest 
ja abivajaduse ulatusest. 

Tööharjutuse eesmärk on töötu ettevalmistamine töölkäimiseks 
ning tema sotsiaalse kaasatuse suurendamine. Tööharjutus on suunatud 
eelkõige kollektiivis töötamise, tööalase vastutuse ning tööks vajaliku 
kohusetunde ja täpsuse kujundamisele. Tööharjutusel osalejatelt tuleb 
nõuda kokkulepitud aegadest ja tegevustest kinnipidamist ning leida 
neile tegevusi, mis hoiaks neid aktiivsena ja motiveerituna. 

Tööharjutuse teenusel osalemine peab kaasa aitama töötu valmisole-
kule suunduda teistesse aktiivsetesse meetmetesse või asuda tööle. 
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EELK TARTU MAARJA KOGUDUS 
KOGUKONNA KESKEL

Mari Paenurm

Kogudus teenib kogukonda juba oma olemasoluga selle keskel ning 
kõigi teenistuste ja talitustega, mida peetakse. Tuleb tunnistada, et osa-
võtt teenistustest ja talitustest on Tartu Maarjas viimastel aastatel ol-
nud stabiilne, kindlasti on kasvanud armulauast osasaajate hulk meie 
koguduses.

Koguduse liikmeil on võimalik paluda kodust armulauda ja ka liht-
salt kodukülastust, hingehoidlikku vestlust õpetajalt. Seda on üha enam 
ka kasutatud, on loodud taas side oma kunagise leerikogudusega. Et 
andmeid koguduseliikmete kohta täpsustada (sõjaeelse aja arhiivid on 
suures osas hävinud), oleme suhelnud rahvatikuregistri andmebaasiga, 
kust  andmeid saab küll vaid tasu eest. 

Kogudus toetab neljal korral aastas pühapäevase korjandusega oma 
misjonäre Anu ja Juha Väliaho. See on oluline ka diakooniatöö konteks-
tis, kui arvestada, et kuulutustöö on algselt olnud iseenesestmõistetav 
diakoonia osa. Ja kahtlemata teevad Anu ja Juha Baškiirias head tööd.

Käega katsutav tugi

Kogukonna toetamisel ei ole me seadnud eesmärgiks juba olemasoleva-
te riiklike struktuuride dubleerimist, pigem oleme võimalustmööda seda 
tööd omapoolselt toetanud.

Nii on näiteks ka eakate teetunnis käinud kohaliku omavalitsuse sot-
siaalabi töötajad, et tutvustada eakatele neile võimaldatud teenuseid ja 
toetusi. Kogemus näitab, et paljud inimesed ei tea oma õigusi ja või-
malusi, seega on hea osapooled kokku viia.
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Ruumide puudusel oleme saanud Tartu Maarja kogudusemajas aju-
tist riideabi välja panna suveperioodil, kui kõik ruumid pole pidevas ka-
sutuses. Oleme jaotanud piskut, sest suurt kogust ei siinsetelt ega rajata-
gustelt annetajatelt pole me seni vastu võtnud.

Saksamaalt saadud toiduabi jagasime �009. a lõpul, �0�0. a algul nii 
koguduse liikmeile, kes seda vajasid, kui ka kihelkonda jäävate valdade 
sotsiaalnõunike kaudu sealsetele puudust kannatavatele peredele. 

Eakate kogunemised on toimunud kord kuus. Neil on põnevam, kui 
käib ka külalisi.

Hingeabi ja nõustamine

Märtsis �0�0 käivitus Tartu Maarja koguduse juures leinagrupp täiskas-
vanutele – neile, kes tunnevad, et pole suutnud oma tundeid läbi töötada 
ja n-ö eluga edasi minna. Projekti läbiviimiseks saadi raha Hasartmängu-
maksu Nõukogult. Kokkusaamistel on osalenud vaimulikuna kogudu-
se õpetaja Peeter Paenurm, grupitööd ja individuaalvestlusi viivad läbi 
psühholoog Signe Uustal, Tartu Hingehoiukeskuse juhataja ja hinge-
hoidja Lea Saar. Leinarühma töö käivitus hästi, gruppi registreerus eri 
taustaga abi vajavaid inimesi ning nende tagasiside on äärmiselt positiiv-
ne. Tahame taolist tööd koguduse juures ka edaspidi jätkata. Soovitus: 
töö tuleb eelnevalt peensusteni läbi mõelda ja kaasata spetsialiste. Väga 
selgelt on tunda vajadust niisuguse grupitöö järele just kiriku konteks-
tis. 

Viimased viis aastat on meilt saadud perenõustamist ja sotsiaalnõus-
tamist – nii koguduse liikmeil kui väljapool olijail; teenust on pakkunud 
Mari Paenurm. Koguduseliikmeile on olnud teenus tasuta, teistelt on 
palutud võimaluse korral annetust kogudusele. Teenuse pakkujale on 
see olnud vabatahtlik töö. 

Jätkame tegevust Kogukonna Perekeskusena, mis kuulub osaliselt ka 
kogudusele; tahame laiendada terapeutide ja töötegijate ringi, pakkuda 
keskuse kaudu tegevust kogukonna peredele laiemalt, viia läbi koolitusi 
ja kärajaid olulistel teemadel, mis puudutavad nii kirikulist kui kiriku-
kaugemat inimest. Kevadel alustasime kord kuus peetavate perehommi-
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kutega, mis on suurepäraselt käima läinud. Seal keskendutakse iga kord 
teatud teemale, on põnevat nii lastele kui suurtele, ühist meisterdamist 
ja jutuajamist teelauas. 

Edaspidi tahame kirjutada projekte ning teha koostööd teiste sarnas-
te ettevõtmistega. 

Meie kogemus on see, et MTÜ-d või seltsingut ei saa ainult heale 
ideele või ühekordsele projektile üles ehitada. Peab olema mingisugune 
kindel ja stabiilne tegevus (nt nõustamine), millele saab teisi tegevusi ja 
ettevõtmisi n-ö juurde kasvatada. 

Soovitus: leidke koguduste juurde mitmesuguseid spetsialiste ja ra-
kendage neid oma töösse! See näitab ka, et kirik on avatud.

Võrgustikutöö eri osapooltega

Alates sügisest �009 on Tartu Maarja kogudusel käimas koostööprojekt 
MTÜga Iseseisev Elu ja Töötukassaga, mille kaudu üks MTÜ Iseseisev 
Elu klient (patsient) saab meie juures (koguduse või kiriku juures) tööd. 
Meie omalt poolt tagame töö juhendamise, Töötukassa tagab väikese 
sissetuleku nii töö tegijale kui juhendajale. Võimaluse korral suurenda-
me edaspidi töötegijate arvu, huvi teistelt osapooltelt on olemas. Hea 
võrgustikutöö toimib! 

Talgulised
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MTÜ KURESSAARE KRISTLIK
DIAKOONIAPUNKT

Aino Jakobsoo

Tegevuse sisu ja eesmärk

Diakoonia ülesandeks on aidata inimest terviklikult. Oleme püüdnud 
seda teha. Põhiline, mida inimesed kõige rohkem vajavad, on hinge-
hoid, inimeste tähelepanelik ärakuulamine. Selleks on diakooniatöötaja 
vastuvõtt üks kord nädalas reedeti kell �0–�5. Külastajaid jätkub. Soo-
vitakse kodukülastusi (eakad, üksikud, haiged), aga ka väikerühmades 
osalemist. Haiglas ja päevakeskuses viiakse läbi kord kuus hardustund 
(asutuse soovil), kus toimuvad vestlused, vajadusel saab muresid kurta 
ka individuaalselt. On loodud tugigrupid raskustes inimestele, näiteks 
alkoholiprobleemidega lapsevanematele. Koguduse juures on laste ja 
naiste varjupaik Laurits, kus tegutseb noorte usaldustelefon 6466 666 
ja pühapäeviti vastab ka vabariiklik usaldustelefon ��6. Varjupaik on 
loodud perevägivalla all kannatavaile naistele ja lastele. Vabatahtlikud 
diakooniatöötajad käivad meelsasti abis varjupaigas. 

Diakooniatöötajad abistavad kirikus armulaualiste registreerimisel, 
pühadel, korjanduste tegemisel, neile võib loota kõiges. Samas on tähtis 
ka diakooniatöötajate kokkusaamine ja täienduskoolitused. Kaks korda 
aastas oleme korraldanud tänuürituse, sest igaüks meist vajab ka tunnus-
tust ja tähelepanu.

Eesmärk on ligimese armastusega tingimusteta teenimine. Inimese ja 
tema tõekspidamiste austamine on oluline. Oleme tänulikud, et meid on 
usaldatud ja me tohime teenida.
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Alustamine

�990 a. toimus üle-eestiline diakooniaseminar Saaremaal. Peale seda 
korraldati diakooniakursus Saarte praostkonnas (sel ajal oli praostkon-
nas ametis praostkonna diakoonisekretär). Peale kursuse lõppu hakati 
moodustama koguduste juures diakooniarühmi. Üks selline rühm alus-
tas tööd ka Kuressaare Laurentiuse koguduse juures. Diakooniapunkt 
alustas tööd �997. aastal erakliiniku “Luukas” alluvuses. �998. a jätkati 
juba iseseisva üksusena. Abistati eelkõige Kuressaares, aga ka mujal ela-
vaid inimesi. Algaastail jagati ka välismaalt saadetud toidu- ja riideabi. 
 
Töötegijad

Diakooniapunkti juht aastail �997–�00� oli Aino Jakobsoo (�0�0. a 
vabatahtlik diakooniatöötaja), �00�–�006 Aile Pupart ja alates �006. 
aasta septembrist Anneli Jakobsoo, kes on ka varjupaiga Laurits juht. 
Suur abi on vabatahtlikest diakooniatöötajatest, praegu �7 aktiivset 
inimest, kõik koguduse liikmed.

Rahastamine

Kuna diakooniapunktis korraldatakse diakooniatööd (teenusena) Ku-
ressaare Laurentiuse kogudusele, maksab kogudus diakooniapunktile 
kuus ���0 krooni (sisaldab sotsiaalmaksu).

Raha oleme saanud ka erinevatest projektidest. �990. a projekt Orvu-
tugi, kestis �99�. aastani. Usaldustelefoni telforite koolitusprojekte on  
rahastanud assotsiatsioon Usaldus. Jõulupidude ja reiside korraldami-
seks on esitatud ühekordseid projekte linnavalitsusele.

Koostöö

Koostöö on tihe Kuressaare linnavalitsuse sotsiaalosakonnaga, päeva-
keskuse, haiglaga, Kuressaare Perenõuandlaga, Puuetega Inimeste Ko-
jaga, Espoo, Turu Maarja ja Kuusankoski kogudustega.
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Positiivsed ja negatiivsed kogemused

Tore on see, et kui diakooniatööga alustasime, tunti suurt huvi abista-
mise vastu. Rõõmu teeb, et on vabatahtlikke, kes on siiani väsimatult 
tahtnud abistada ja on seda teinud südamega. Hea meel, et vahepeal var-
jusurmas olnud diakooniatööst on hakatud jälle kõnelema üle Eesti, on 
tulnud uued noored tegijad. Kurvaks teeb see, et kunagised diakoonia-
töötajad on paljud ise vanad ja vajavad abi, noored Saaremaal ei ole kuigi 
paljud soovinud rühmaga liituda. Käime küll leeritunnis rääkimas ka 
diakooniatööst ja nii mõnigi on huviline, kuid peale paari korda kaob.
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TARTU SALEMI BAPTISTIKOGUDUSE 
ALGATUS „TEISTMOODI TEISIPÄEVAD”

Einike Pilli

�009. aasta varakevadel, kui töötute hulk Eestis oli ületamas 50 000 piiri, 
otsustasime mitme inimesega Tartu Salemi Baptistikoguduses, et on aeg 
midagi teha nende toetuseks, kes töö on kaotanud. Vormi ega nime leid-
mine polnudki nii kerge, sest tahtsime seda teha nii, et tööd kaotanud 
inimeste ehk tööotsijate väärikust kuidagi ei riivataks. Peale mõningast 
mõtlemist ja nõupidamist sai teisipäevalõunaste kohtumiste nimeks 
„Teistmoodi teisipäevad“ ja vormiks enesearengu seminar. Kohtusime 
tööotsijatega kokku kolmeteistkümnel korral märtsist maini, tavaliselt 
kaks tundi korraga. 

„Teistmoodi teisipäevade” mõte oli pakkuda psühholoogilist tuge 
tööotsijatele ja arendada vajalikke oskusi töö leidmiseks. Kohale tuli 
tavaliselt �5–�0 inimest, nii nooremaid kui vanemaid. Tegevust juhtis 
Salemi koguduse poolt kokku pandud kolmik: pastor Meego Remmel, 
koolituse valdkonna juht Einike Pilli ja Toivo Pilli, kellest sai samal suvel 
ka koguduse teine pastor. Loengupidajaid ja seminari juhte leidsime nii 
koguduse liikmete ja sõprade hulgast, kui ka kohalikust Karlova kogu-
konnast, kus kirik asub. Koguduse liikmed võtsid kordamööda vastu-
tuse ka lõunasöögi valmistamise eest, teised koguduse liikmed toetasid 
ettevõtmist rahaliselt. Kogu töö toimus vabatahtlikkuse alusel. Huvitav 
kogemus oli, et ka kogudusega mitte seotud inimesed, tavaliselt kutsu-
tud lektorid, andsid hea meelega oma vabatahtliku panuse ja olid suisa 
tänulikud, et neid kutsuti.

Enesearengu seminari sisu ja läbiviijad olid järgmised:
• „Stress – kas koletis või kogemus?“ Karita Kibuspuu (psühholoog, 
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Tartu Ülikool).
• „Kriisiga toimetuleku võimalused“. Meego Remmel (eetika ja hinge-
hoiu õppejõud, Kõrgem Usuteaduslik Seminar).
• „Kuidas ennast hästi ja arusaadavalt väljendada?“ Toivo Pilli (rektor, 
Kõrgem Usuteaduslik Seminar).
• „Inimese meelistegevused kui vihje uuest töökohast“. Einike Pilli (elu-
kestva õppe õppejõud, Kõrgem Usuteaduslik Seminar).
• „Laenude tasumise järjekord ja eraisiku pankrot“. Allar Laugessaar 
(jurist, vabakutseline).
• „Kuidas kirjutada projekti“. Helle Liht (projektijuhtimise õppejõud, 
Kõrgem Usuteaduslik Seminar)
• „Tööturu võimalused tööotsijate toetamisel“. Reet Treial (Töötukassa 
ametnik).
• „Minapilt ja enesehinnang“. Inga Vendelin (karjäärinõustaja, Tartu 
Raatuse Gümnaasium).
• „Identiteedist ehk mida töö peale sissetuleku annab?”  Aune Valk 
(vabakutseline psühholoog ja koolitaja).
• ”Ettevõtlusega alustamise võimalused”.  Priit Tannik (turundusõppe-
jõud, Mainori Kõrgkool).
• „Õnne valem“.  Anu Realo (psühholoogia õppejõud, Tartu Ülikool).
• „Kuidas kirjutada CVd ja käituda töövestlusel?“.  Raivo Valk (perso-
naliosakonna spetsialist, Tartu Ülikool).
 

Koostööd tehti Kõrgema Usuteadusliku Seminariga, kes väljastas ene-
searengu koolitus-seminarile ka täienduskoolituse tunnistused. Teiseks 
koostööpartneriks oli Karlova Selts, kellega koos osaleti kevadistel ko-
ristustalgutel.

Kokkuvõtteks oli tegemist väga huvitava kogemusega. Lisaks kut-
sutud esinejate väga positiivsele suhtumisele oli üllatuseks see, et pal-
jud teised EKB Liidu kogudused tundsid huvi sellise töövormi vastu ja 
loodetavasti rakendavad seda ideed neile sobivas vormis oma praktikas. 
Huvi niisuguse töövormi vastu on mitmel korral tundnud ka EKB Liidu 
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partnerid välismaal ning teised Eesti kirikud.
Kui sellele algatusele hinnangut anda, siis küsimuseks jäi, miks grupp 

kevade tulles vähenes ning seda just noorema ja elujõulisema sihtgrupi 
osas. Kas seminarid ei vastanud nende ootustele või ei tahtnud nad olla 
eristatud kui tööotsijad? Kui sügisel püüdsime sama töövormi uuesti 
käivitada, oli osalejaskond veelgi väiksem, aga selle põhjus võis ka peitu-
da napis reklaamis. Pärssivalt mõjus, et korraldajad tegid seda oma muu 
töö kõrvalt. Kindlasti aitaks kaasa sellele töövormile suurema energiaga 
pühenduva inimese leidmine, kellel on loovat meelt töövormide ja rek-
laamivõimaluste otsimisel ning katsetamisel.    

Kui kellelgi on mõte sarnast töövormi alustada, siis soovitan kõige-
pealt leida inimene, kellel on võimalik sellele täie jõuga keskenduda, sest 
sedasorti tegevus nõuab palju mõtteenergiat, koostööpartnerite otsimist 
ja pingutusi sihtgrupini jõudmiseks. Intuitiivselt arvame, et tööotsija-
te eristamine koguduse teistest gruppidest ei ole kõige parem praktika, 
seetõttu tasub küsida, kuidas neid inimesi integreerida koguduse üle-
jäänud liikmetega ja terve osaduskonnaga. Lisaks tasub läbi mõelda toit-
lustamise osatähtsust: sellisest enesearengu seminarist ei peaks saama 
„loenguga supiköök“, mistõttu oleme mõelnud, et edaspidi teeme seda 
pigem kohvipausi kui lõunasöögiga. 

Meie alustasime veidi enam kui aasta tagasi mõttega, et vaatame, kas 
asi õigustab ennast. Vähemalt oleme proovinud midagi teha nende ini-
meste heaks. Ja meil on nüüd kogemus, et vaatamata kitsaskohtadele oli 
tegu hea algatusega, millega tahame tulevikus jätkata. Soovitan samasu-
gust otsivat ja loovat hoolimist kõigile, kes seda loevad.
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TÖÖTUTE KLUBI 
EELK PÄRNU-JAKOBI KOGUDUSES

Heli Künnapas 

Töötus ja töötud on pikka aega olnud pidevaks kõneteemaks, samu-
ti viisid töötute aitamiseks. Kahjuks tõdetakse tihti: „Aitaks, kui oleks 
raha!“ 

Meie avastasime oma koguduses, et inimesed ja teadmised on ole-
mas, samuti need, kes abi vajaksid. Nüüd ja kohe! Kuna mõte leidis 
kiiresti hea pinnase, siis jäi lõpliku otsuse ning esimese kohtumise vahele 
paar nädalat.

Nii algaski töötute klubi Pärnu-Jakobi koguduse ruumides Pärnu-
Jaagupis. Klubi eestvedajad on personalitöö hariduse ja kogemusega 
Heli Künnapas ning nõustajakogemusega Jane Vain. 

Esimesele kohtumisele eelnev töötute informeerimise aeg oli lühike, 
kuna tahtsime kohe pihta hakata. Seega oleme tagantjärgi teada saanud, 
et veel paljud oleksid soovinud samuti osaleda, kuid ei teadnud toimu-
vast. Eks me ise ka ei olnud algul kindlad, kas saame hakkama ja kuidas 
läheb, seega väiksema osalejate arvuga oli lihtsam alustada. Esimesel 
kohtumisel tuli kohale viis inimest, kes on kõik siiani igal kohtumisel 
osalenud.  

Milleks?

Kohe algul sai öeldud, et töötute klubi eesmärk ei ole kellelegi tööd leida, 
vaid õpetada tööotsimise oskusi ning seda, kuidas ka töötuna hakkama 
saada ehk töötuna olemise aeg üle elada. 

Töökoha kaotamine on inimese jaoks suur muudatus. Tavaliselt tuu-
akse esimesena välja finantsolukorra muutus. Tegelikult kaasneb töö-
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koha kaotusega ka igapäevase rutiini murdmine, kaob kohustus kindlal 
ajal kindlas kohas olla, kaovad töökaaslased, kellega iga päev kohtuti. 
Töökoha kaotus võib mõne inimese jaoks mõjuda samamoodi, nagu 
lähedase surm. Veel keerulisem on siis, kui su ümber on lähedased, kes 
hoopis sinu käest tuge ja hoolt vajavad ja nii võibki töökoha kaotanud 
inimene kõigi oma tunnete ja emotsioonidega üksi jääda. 

Töötute klubis oli võimalik sellest kõigest üheskoos rääkida ja näha, 
et ka inimesel sinu kõrval on samad mured. Kohtumiste käigus mindi 
küllaltki isiklikuks, mida oli ka ette arvata. Seetõttu seadsime juba algul 
tingimuseks, et uusi inimesi võetakse vaid kahel esimesel kohtumisel. 
Seejärel on hakanud toimima n-ö grupiprotsessid ja uue inimese lisan-
dumine tuleks kahjuks. 

Mida tegime?

Töötute klubi raames saime kokku kuuel korral, mida Heli ja Jane vahel-
dumisi juhendasid. Igal kohtumise algul rääkisime, kuidas on vahepealne 
aeg läinud, milliste tunnete ja emotsioonidega on tulnud hakkama saada, 
kuidas on tööotsimine edenenud. Kuna meie grupis oli mitu pikaaja-
list töötut, siis konkreetse tööotsimise aitamise asemel tuli päris palju 
tegeleda teemadega, mis puudutasid töötuks olemise aja üleelamist. 

Kohtumistel räägiti CV ja motivatsioonikirja koostamisest, töötu-
sega kaasnevate emotsioonidega hakkamasaamisest, finantsolukorra 
kontrollimisest, ettevõtlusest ja tööintervjuul käitumisest. Ettevõtlust 
puudutaval kohtumisel mõtlesime üheskoos paarile inimesele isegi väi-
kesed lisasissetuleku teenimise võimalused välja. 

Osalejate arvates oli väga positiivne, et mõlemad juhendajad rääkisid 
palju reaalsetest juhtumistest, mis nende tööelus on ette tulnud. 

Osalejate kommentaarid

Töötute klubi kohtumiste lõppedes ei olnud keegi endale uut töökoh-
ta leidnud. Samas kinnitati ühiselt, et kui töötuna kipub aeg kodus ära 
kaduma, siis on hea, kui on jälle midagi (ehk töötute klubi kohtumisi) 
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oodata ning kohustus kindlal ajal kusagil olla. Osalejad leidsid, et väga 
suur kasu oli teineteise mõtete kuulmisest, sest see andis tuge. „Hea 
on teada, et minu tunded on normaalsed ja mitte ainult mina ei tunne 
ennast töökoha kaotamise pärast halvasti,” oli üldine arvamus. Pere ja 
kõrvalseisvad inimesed ei pruugi töötu emotsioonidest ja olukorrast aru 
saada ning võivad vahel olukorda isegi hullemaks teha. Seega on hea, kui 
on võimalik suhelda kellegagi, kes on samas olukorras. 

Kurb oli kuulda meieni jõudnud „külajutte”, et mõni inimene jättis 
osalemata seetõttu, et tegevus toimus koguduse ruumides ehk et isegi 
töötuna ei lähe ta kirikusse. Teine inimene arvas, et nii hullusti ta ka veel 
hädas ei ole, et töötute klubis peaks käima hakkama. Eks me peame 
endale aru andma, et meie juurde tulid inimesed, kes lootsid meie käest 
abi. Need, kellel seda vaja ei ole, ei peagi ju osalema. Suur tunnustus oli 
see, et kõik alustanud käisid kõigil kohtumistel, kuid �00 töötuga vallas 
oleks ehk arenguruumi veel küll. 
 
Rahastamine

Töötute klubi alustamist soosis teadmine, et meil on olemas teadmised 
ja kogemused, millest võiks töötutele kasu olla. Samas teadsime, et selle 
tegevuse jaoks projekti kirjutamine ning raha saamine võtaks liiga kaua 
aega ja mujalt ei osanud küsida. Kõigil on ju praegu kitsas käes. Seega 
langes rahastamise küsimus kiiresti kõrvale, sest töötasust olulisem oli 
üritusega pihta hakata. Seega Pärnu-Jakobi koguduses kulus töötute 
klubi läbiviimisele kohvi ning küpsiste raha. 

Töötute klubi alustamine

Töötute klubile sobiks ehk paremini nimi Tööklubi või Tööotsimise 
klubi. Kohtumiste eesmärk on toetada inimesi töötuna olemise ajal, 
kuid lõppkokkuvõttes soovime siiski inimesi uue rakenduse leidmisel ai-
data. Meie kogemus näitas, et eesmärgi täitmiseks peaks klubiga seotud 
olema personalitööd ning psühholoogiat tundev inimene. Päris niisama 
ei tasu töötuid ühte tuppa laua taha panna ja öelda, et „Rääkige nüüd 
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omavahel“, vaid gruppi peab ikka toetama ja juhtima. Kui eestvedajad 
ning soovida osalevad töötud on olemas, siis rohkem ju polegi vaja.

Tulevik

Ilusad ilmad viivad mõtted ja tegevused õue, seega suvel teeme töötute 
klubiga väikese pausi. Sügisest on aga plaanis alustada mitme uue gru-
piga nii Halinga vallas kui väljaspool.   

Kui kellelegi meist on antud võimalus teadmisi, oskusi ja kogemusi 
omandada, siis see ei ole ju ainult selle konkreetse inimese jaoks. Iga-
ühele meist ongi antud erinevalt, et teineteisega jagades koostaksime 
terviku. Seda me püüdsimegi teha. 
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SUVI, VÄRVID JA OSADUS
Erika Kukk

�7.–�9. juuli �009. aastal said õnnistusrikasteks päevadeks Pärnu Eliisa-
beti koguduse diakooniatööle – palve- ja maalilaager läks korda. Ühelt-
poolt aitasid kordaminekule kaasa ilusad ilmad ja teiselt poolt  idee ja 
selle kandajad laagris osalejate näol. 

Ei ole raske leida ideed ja korraldada palve- ja maalilaagrit kui on 
head koosteenimise suhted potentsiaalse juhiga. Maalimist ja palve-
osadust juhtis Enri Pahapill. Kuna koguduses on inimesi, kes hoiavad 
au sees Taize´ palvusi, siis sai tehtud ettepanek ka Monika Kruusele ja 
Maimu Hirvojale korraldada esimese päeva õhtul palvus Taize´ fänni-
de rõõmuks ja mitteteadjatele tutvustamiseks.  Laager oli oikumeeniline 
– luterlased, nelipühilane, vabakoguduslased ja baptisti-pere.

Maalisime kolmel teemal: Uulu kirik, pühapilt ja loodus. Nädal pärast 
laagrit avasime Eliisabeti kiriku rõdul laagris valminud töödest näituse. 
Laekus 6� värvikirevat tööd, kusjuures juhendaja oli andis meile kasuta-
da akrüülvärvidest ainult valge ja kolm põhitooni. 

Osavõtjaid oli �8, vanuses �–84, neist 7 olid lapsed. Võib öelda, et 
tegime perelaagrit. Tundub nii, et kui jätta sihtgrupp määratlemata, on 
tulemus rikkam. Ja enamik osavõtjatest oli kunsti teinud viimati kooli-
aastatel.

Iga laagrikorraldaja ootab tagasisidet, olgu see positiivne või kriitili-
ne. Kriitika abil korrigeerime järgmise laagri korraldamist. Aga positiiv-
se poole pealt soovin jagada osalejate mõtteid:

Johanna: Elu on looming sünnist surmani. See suur kaunis loomin-
guline töö, mis siin ja praegu on tehtud, rikastab meie vanade ja noorte 
hinge!
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Helju: Meelde jäid päevad, kus saime koos olla, nagu suur ja sõbralik 
pere.

Toomas: Olen saanud uute kogemuste võrra rikkamaks – nii vaimse- 
kui eneseavastamise poole pealt.

Malle: Väga hea ja õnnistatud pakkumine – maalilaager; ja seda hin-
naga, mida kaasajal ettegi ei kujuta, kui puudub projekti toetus. See oli 
tõeline üllatus ja ahaa!-effekt, mis väärib edasirääkimist ja eeskuju. Mällu 
jääb küünaldega kaunistatud kirik loojuva päikese varjudega.

Piret Victoria: Mõned sõnadeta unistused on meie südames tasakesi 
peidus, kuni tuleb keegi hea ja täidab isegi need pisikesed soovid, millest 
ei ole osanud mõeldagi.

Helen: Sain siit palju rahu ja palju uusi sõpru, tuttavaid, kes on väga 
sõbralikud ja hoolivad. Teie laager oli puhkamise ja ka töö koht.

Helju: Hindan väga kõrgelt Enri palveid. Need on palved, millest ma 
sain targemaks ja mis on kristlasele väga olulised. Lahkun laagrist suure 
tänutundega ja loodan, et see ei jää viimaseks. Mis puutub maalimisse, ka 
see oli ime minu jaoks. Polnud oma elu jooksulgi pintslit käes hoidnud, 
aga sain enda imestuseks hakkama. Tõdesin veel kord, kui suur on Ju-
mala armastus inimese vastu.

Saima: Laagris valitses üksmeele hea vaim. Mõtlesin, kuidas tulen 
endaga toime, sest liikumine 
ei ole mul kerge. Aga oh 
imet!, laagris olid abilised 
“samaarlased”, kes olid val-
mis aitama. Aitäh neile!

Maalilaager ei jää kogu-
duse diakooniatööle mitte 
esimeseks ja viimaseks, vaid 
soovime jätkata maalimist, 
saada kokku vähemalt kord 
kvartalis kuni saabub järg-
mine suvi uue laagritegemi-
se võimalusega. 
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DIAKOONIA- JA SOTSIAALTEENUSTE ÕPPE-
KAVA EELK USUTEADUSE INSTITUUDIS

Vaike Salveste

EELK Usuteaduse Instituut  on EELK poolt asutatud sihtasutusena 
erakooli staatuses tegutsev õppeasutus, mille asutasid �946. aastal EELK 
Konsistooriumi korraldusel Tartu Ülikooli usuteaduskonna õppejõud ja 
üliõpilased. Vastavalt Eesti Vabariigi kõrgharidusstandardile on instituut 
üks Eesti neljast eraõiguslikust ülikoolist ning ainus eraõiguslik ülikool 
Eestis, mis annab kolmetasandilist teoloogilist kõrgharidust.

Diakooniat kannab mõtteviis, et iga inimene on väärtuslik sõltuma-
ta tema sotsiaalsest staatusest. Diakoonia (kiriklik hoolekanne kitsamas 
tähenduses ning maailmavaade laiemas tähenduses) alase tasemeõp-
pe avamine ja professionaalsete töötegijate koolitamine on kiriku kui 
tööandja seisukohalt äärmiselt oluline, sest selle läbi saab kirik  täita oma 
kutsumust ühiskonnas –  teenida kaasinimesi. 

Soovides olla riigile usaldusväärseks partneriks, on EELK Usuteadu-
se Instituudis avatud magistriõppeprogramm „Diakoonia ja sotsiaal-
teenused“. Koolitusprogrammi eesmärgiks on ühelt poolt kaasa aidata 
kogukondade arendamisele ning teisalt parandada erasektori organisat-
sioonide suutlikkust pakkuda sotsiaalteenuseid (sh avalikke teenuseid).

Diakoonia- ja sotsiaaltöö õppe- ja uurimistöö arendamiseks liitus 
instituut �007. aastal  Euroopa ülikoole ühendava koostöövõrgustikuga. 
Võrgustikku kuuluvad Heidelbergi Ülikool, Karli Ülikool Prahas, Oslo 
Ülikool, Oslo Diakonhjemmet Rakenduskõrgkool, Uppsala Ülikool ja 
Soome Diakoonia Rakenduskõrgkool. Võrgustik koordineerib „Dia-
koonia ja sotsiaalteenused“ õppekava ning alates �009. aastast diakoonia 
kui teoloogiaõppe spetsialiseerumisvõimaluse läbiviimist.

Õppekava on koostatud põhimõttel, et peaained (50 EAP) vastavad 
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ühistele kvaliteedinõudmistele ning �0 EAP ulatuses kujundab iga üli-
kool oma spetsialiseerumise. Mooduleid �0 EAP ulatuses võib korralda-
da inglise keeles, mis annab võimaluse neid üliõpilastel partnerülikoolis 
vahetusüliõpilasena kuulata. �0�0. aastal osalesid 6 üliõpilast Heidelber-
gis toimunud ühisõppes. 

Õppekava keskendub oskuste ja teadmiste arendamisele, mis eden-
davad diakoonia- ja sotsiaaltöö praktikat Eesti ja Euroopa ühiskonnas 
(keskkonnas), toetudes kristlikele väärtustele, sellest tulenevatele eetilis-
tele printsiipidele ning arvestades Euroopas toimuvaid sotsiaalpoliitilisi 
protsesse. Õppetöö korraldamises osaleb külalisprofessor Kari Latvus 
Helsingi Ülikoolist. 

Uute ideede ja uurimistulemuste tutvustamiseks on viimasel kolmel 
aastal korraldatud diakooniakonverentse, kus on kõigil soovijatel olnud 
võimalus osa saada rahvusvahelisest teadusmaailmast. 

Lisaks akadeemilisele õppele toimub EELK Usuteaduse Instituudis 
regulaarne diakoonia- ja sotsiaaltöö alane täiendusõpe, lühema- ja pike-
maajalisi kursusi on nii vabatahtlikele kui ka palgalistele töötegijatele.

Kellele ja miks soovitate tulla diakoonia ja sotsiaalteenuste õppe-
kavale õppima?

Vastavad diakoonia ja sotsiaalteenuste õppekaval õppivad üliõpilased:

Väike ja hubane kõrgkool Tallinna vanalinnas on iseenesest väärtus. 
Hea õhkkond väikestes gruppides loob võimaluse individuaalseks 
suhtlemiseks õppejõudude ja kaastudengitega, mis suurtes ülikoolides 
ainult unistuseks kipub jääma. Õppekava on kaasaegne ja euroopalik, 
raamatukogu pakub naudingut humanitaaria gurmaanile ning võimalusi 
valdkondlikeks teadustöödeks. Ootan järgmistest lendudest kõrge mo-
tiveerituse, sügava huvi ja aktiivse eluhoiakuga nooruslikke kolleege, et 
arendada igakülgset koostööd kohalike omavalitsuste ja koguduste aren-
guks ning inimeste elukvaliteedi parandamiseks. 
Avo Üprus, EELK Konsistooriumi diakooniatalituse juhataja, EELK Tallinna 
Peeteli koguduse õpetaja.
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EELK Usuteaduse Instituudi üliõpilased Heidelbergis seminaril

Õppejõud prof. dr. Rein Ruutsoo ja lektor MSW. Vaike Salveste
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Soovitan diakoonia ja sotsiaalteenuste õppekava kindlasti sotsiaalvald-
konnas tegutsevatele inimestele. Arvan, et õppekava sobib inimesele, 
kes soovib laiapõhjalist arusaama sotsiaalvaldkonnast (Euroopa kon-
tekst ja Eesti koht selles). 

Inimesele, kes soovib sügavamat arusaamist iseendast sotsiaalvald-
konna töötajana (vabatahtlikuna). Inimesele, kes  on huvitatud maailma, 
inimeste, väärtuste, hoiakute jmt filosoofilistes käsitlustest. Ja arvan, et 
oluline on ka asjaolu, et kõnealune magistriprogramm on kättesaadav 
väga hea hinnaga. 
Merle Ameljušenko, pereterapeut ja sotsiaalpedagoog

Selleks, et mõista ja aidata teisi, peab olema ise tark ja tegus. Parim või-
malus selleks on õppida diakoonia ja sotsiaalteenuste erialal Usuteaduse 
Instituudis.

Teoloogiateadmistega  sotsiaaltöö professionaaliks  ei õpetata ma-
gistri tasemel üheski teises Eesti kõrgkoolis. Saadud teadmiste unikaal-
sus ja universaalsus on väärtus, mis ajas kasvab. See on ühiskondlik tel-
limus!
Urve Maiste, EELK Nõmme Rahu  koguduse vabatahtlik diakooniatöö tegija

Mina soovitan seda valdade sotsiaaltöötajatele. Olen märganud, et pidev 
stressirikas töö vajab lähenemist laiemast vaatenurgast. Diakoonia ja 
sotsiaalteenuste õppekava pakub seda täielikult. Mulle meeldisid väga 
meie loengud, mis otseselt ei olnud suunatud sotsiaalvaldkonnale, vaid 
avardasid  silmaringi palju laiemalt. Väga sageli me klammerdume oma 
töös pisikesse ”mullimaailma” ja ei märka, et meie ümber on palju 
avaram ja värvilisem maailm.
Tiina Tamme, sotsiaalpedagoog

Diakoonia ja sotsiaalteenuste õppekava pakub silmaringi arendavaid ja 
praktikas kasulikke teadmisi kõigile, kes soovivad olla aktiivsed kodani-
kud ning kogukonna elu edendada. Arvan, et sellel õppekaval on palju 
pakkuda koguduse vaimulikule: õpitakse mõistma ühiskonnas ja kogu-
konnas toimuvaid protsesse ning diakoonia - kirikliku teenimise rolli ja 
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võimalusi selles; lisaks omandatakse teadmisi MTÜ ja projektijuhtimi-
sest. Minu jaoks on oluline ka teiste kogemustest õppimine ja oma koge-
muste jagamine ning analüüsimine. Tulge õppima, see on hea võimalus 
tulla välja igapäevarutiinist ning saada sealjuures vajalikke teadmisi ko-
guduse elu korraldamiseks!
Kerstin Kask, EELK Usuteaduse Instituudi täiendusõppe osakonna juhataja, 
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