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KOMMENTAARID
MEELI TUUBEL,
Valga linnavalituses sotsiaalabiameti juhataja

«Domus Petri Kogu täidab linna sotsiaalteenuste süsteemis 
olulist kohta. Majas pakutakse viis päeva nädalas sooja lõuna-
sööki väikese sissetulekuga eakatele, puuetega inimestele ja 
töötutele, koolivaheaegadel lastele. Pikka aega on Domus Petri 
Kogu ellu viinud tööharjutuse programme töötutele.

Supiköögi 1,30 eurot maksva portsjoni eest maksab linn 
enamike, umbes 40 kliendi puhul. Üksikutele maksab linn ka 
pool lõuna hinnast. Iga-aastase tegevustoetuse kaudu on toeta-
tud maja käigusolek ja personali töötasud.»

MERIKE METSAVAS,
töötukassa Valgamaa osakonna juhataja

«2014. aastal viidi koostöös MTÜga Domus Petri Kogu läbi 
tööharjutuse teenus kahele grupile, grupis 12 inimest, ja võimal-
dati vabatahtlikku tööd kuuele töötule. Domus Petri Kogu on 
huvitatud oma linna pikaajaliste töötute tööellu tagasi toomisest 
ja osalenud riigihangetes, kus osutunud valituks. Lisaks on töö-
harjutuse teenust Valgas mullu osutanud edukalt FIE Igor Jallai.

Pärast tööharjutust on töötutel rohkem motivatsiooni ning 
enesekindlust ja nad tunnevad ennast sotsiaalselt kaasatuna. 
Nad oskavad paremini iseseisvalt tööd otsida ja on saanud abi 
oma edaspidiseks eluks.»

SIRJE LEMMIK
sirje.lemmik@ajaleht.ee

Domus Petri Kogu 
tegeleb juba aastaid 
töötutega, korraldab 
koolivaheaegadel laste 
huvitegevust ning 
peab Valga ainsat su-
pikööki. Mõne nädala 
eest muutus maja veel-
gi rahvarohkemaks.

Domus Petri Kogu juhatuse liik-
me Ester Liinaku sõnul alustab 
majas kõige varem oma tööd 
kokk, kes lõunasööki teeb. «Koos 
abilistega on iga päev vaja val-
mistada vähemalt 30 söögiport-
su, koolivaheaegadel aga tundu-
valt enam.»

Üle poole portsudest kulub 
iga päev inimestele, kes on ras-
kes majanduslikus olukorras. 
Neid saadab supikööki linnava-
litsus ja neid on tavaliselt 15 ku-
ni 17. «Varasematel aastatel oli 
neid rohkem, kuid nüüd töötab 
Valgas ka toidupank ning paljud 
saavad toiduabi selle kaudu,» 
põhjendas Liinak lõunatajate ar-
vu vähenemist. Enamusele mak-
sab linn kinni kogu toidukorra, 
kuid viiele-kuuele tasutakse pool 
portsu maksumusest.

Vaheaegadel lõunasöök 
supiköögist
Supiköögis söövad lõunat ka ini-
mesed, kes toimetulekutoetuse 
saamiseks teevad viit kohustus-
likku tööpäeva.

Ülejäänud kümmekond port-
su läheb ümberkaudsetele ini-
mestele, kes teavad, et majas 
saab soodsalt süüa ja käivad seal 
lõunatamas. «Kolmele-neljale va-
nurile viiakse meilt ka sooja söö-
ki koju,» täpsustas Liinak.

Koolivaheaegadel toitlustab 
supiköök ka lapsi. Kui varem an-
dis linnavalitsus ette nimekirja 
õpilastest, kes seal söömas said 
käia, siis nüüd annab linnavalitsus 
info edasi koolidele, koolid oma-
korda lastevanematele ning söö-
ma tulevad lapsed, kel selleks va-
jadus.

«Kedagi me ukselt tagasi ei 
saada ning kõik lapsed, kes siia 
tulevad, saavad sooja toidu,» 
täpsustas Liinak.

Domus Petri Kogu pakub 
nii suppi kui ajaviidet

Sööjate nimekirja alusel hü-
vitab linnavalitsus Domus Petri 
Kogule lõunasöögi kulud 1,30 
eurot inimese kohta.

«Eelmisel aastal käis meilt lä-
bi kokku 90 last, mõni küll ainult 
ühel-kahel korral. Kui aga täpse-
maks minna, siis näiteks suvisel 
vaheajal käis augustis meie ma-
jas 43, juulis 40 ja juunis 41 last, 
talvevaheajal üle paarikümne,» 
kinnitas Liinak.

Nädalas pakutakse lõunasöö-
ki viiel päeval: kolmel päeval 
ootab sööjaid supp ja magustoit 
ning kahel päeval praad. «Nuri-
naid toidu kohta pole kuulnud 
ning sööjad on meie koka valmis-
tatu kohta ainult kiitvaid sõnu 
öelnud.»

Töötud majapidamises 
abiks
26. jaanuarist täitus maja aga 
veelgi suurema rahvahulgaga. 
Nimelt alustasid seal töötukassa 
vahendusel tööharjutust 12 töö-
tut, kellele samuti lõunasöök et-
te nähtud. Kuna maja ja selle 
ümbrus on suur, jagub tööd kõi-
gile küllaga.

«Inimesed koristavad ümb-
rust, saevad, lõhuvad puid ja lao-
vad neid riita, teevad remondi-

töid. Kui naisi grupis rohkem, 
olen organiseerinud neile käsi-
töötunde. Naised on parandanud 
hooldekodu ja haigla voodipesu 
ja riideid,» rääkis Liinak.

Eelmisel aastal tegid 25 töö-
tut ja tööharjutusel osalejat 
häda abitöödena Domus Petri Ko-
gus kokku 2175 tööpäeva. «Kind-
lasti ei ole need tööpäevad mitte 
kaheksa tundi pikad, pigem neli 
kuni kuus tundi, kuid need ini-
mesed saavad siin teha reaalset 
tööd,» rõhutas juhatuse liige.

Liinaku sõnul on maja feno-
men, et siin aidatakse, hoitakse 
ja toetatakse inimesi, kellel töö-
tuks jäänuna elus käes rasked 
hetked. «Siin on inimesele loo-
dud sotsiaalne keskkond, kuhu 
tullakse hommikuti kokkulepitud 
ajal kainelt ning tehakse tööd, 
suheldakse omavahel ning 
süüakse üheskoos ka kõht täis.»

Et mitte üldsõnaliseks jääda, 
näitas ta oma eelmise aasta päe-
vakalendrit, kuhu iga päev sisse 
kantud majas tööl käinute nimed. 
Ükski tööpäev polnud tühi – ini-
meste arv kõikus päevas neljast 
neljateistkümneni.

Lapsed aga käivad koolivahe-
aegadel seal ka vaba aega veet-
mas. «Olen  lastele alati tegevus-

juhendaja leidnud, kes nende 
siinoldud aja sisustab. Meil on 
olemas hulga lauamänge. Käijaid 
jagub,» sõnas Liinak.

Vältimatu abi
Naise meelest kuulub supiköök 
rubriiki «Vältimatu abi» ning elu 
on näidanud, et taoline koht on 
linnarahvale vajalik. «Meie põhi-
mõte on, et inimesed, kes eri 
põhjustel meie majja satuvad, ei 
jääks kunagi lõunasöögita.»

Ka rõivaid, mida Domus Pet-
ri Kogu mingil määral pakub, on 
rahvale tarvis. «Meil pole välja 
kujunenud päris kindlaid partne-
reid, kes meile riideabi annaks, 
kuid regulaarselt on meid kasu-
tatud riietega varustanud pensio-
nil olev pastoripere Soomest 
ning nii mõnigi valgalane. Kui 
tuuakse, võtame vastu – peaasi, 
et esemed oleksid terved ja puh-
tad,» rääkis Liinak.

Alles mõni päev tagasi saidki 
nad sõnumi pastorilt, kes laste-
riietega Valka tulemas. Majape-
renaise sõnul riiete kontrollima-
tut lausjagamist ei tehta – neid 
antakse ikka neile, kel neid hä-
dasti tarvis.

Ester Liinak pälvis eelmisel 
aastal kiriku ja avaliku sektori 
koostöö arendamise, tööturutee-
nuste aktiivse osutamise ja osa-
võtliku abi eest kogukonna ini-
mestele aunimetuse «Aasta dia-
konitöötaja 2013».

Tõrvas ja Otepääl tasuta 
suppi ei küsita
Tõrva linna sotsiaalabiameti ju-
hataja Jane Kase sõnul supiköö-
ki linnas pole, kuid niinimetatud 
supiköögiteenust osutavad vaja-
dusel SA Tõrva Haigla ja bistroo 
Väike Tõnisson, kust tühja kõhu 
kannatajad saavad supiportsu 
kätte soodushinnaga. Portsjoni 
eest tasub linnavalitsus 70 senti.

Toetus on ette nähtud vähe-
kindlustatud pere toitlustamise 
osaliseks kompenseerimiseks ja 
seda makstakse otse teenuse osu-
tajale. Eelmisel aastal seda toe-
tust linnavalitsuselt ei taotletud.

Otepää vallavalitsuse sot-
siaalteenistuse juhataja Anneli 
Salumaa kinnitusel ei ole supi-
kööki ka Otepääl ja kuna nõud-
lust pole, ei ole vallavalitsus tao-
list toitlustustoetuse korda sisse 
seadnud. Küll korraldab Valga 
toidupank toidukogumispäevi li-

Valgas asuva Domus Petri Kogu supiköök on tegutsemisaastate jooksul ennast igati õigustanud ning iga päev käib seal lõunat 
söömas paarikümmend inimest, kel raskusi eluga toimetulekul. Koolivaheaegadel saavad sealt korraliku kõhutäie ka vähekindlus-
tatud perede lapsed. FOTO: ARVO MEEKS

Nutiseadmed toovad 
spordisaali elevust

Medalikohad jagunesid 
Valga ja Tõrva vahel

PARIMAD
8. klassid
1. Marek Vodi 
(Valga pk, õp Merike Madal)
2. Risto Riiet 
(Tõrva g, õp Anne Õunapuu)
3. Allan Alikas 
(Tõrva g, õp Anne Õunapuu)

9. klassid
1. Taido Purason 
(Tõrva g, õp Anne Õunapuu)
2. Sander Viirmaa 
(Valga pk, õp Ave Säks)
3. Kaie Leppik 
(Tõrva g, õp Anne Õunapuu)

10. klassid
1. Hannes Margus
 (Tõrva g, õp Anne Õunapuu)

2. Sander Lepik 
(Tõrva g, õp Anne Õunapuu)
3. Karel Simson 
(Valga g, õp Merike Madal)

11. klassid
1. Daniel Nael 
(Valga g, õp Merike Madal)
2. Marel Jaama 
(Tõrva g, õp Anne Õunapuu)
3. Kadi Kuld 
(Valga g, õp Merike Madal)

12. klassid
1. Kristel Kõomägi 
(Valga g, õp Merike Madal)
2. Anna-Marija Sljusartšuk 
(Valga g, õp Merike Madal)
3. Karoliine Puusalu 
(Tõrva g, õp Anne Õunapuu)

Keemiaolümpiaadi kooli- ja piirkonnavoorus võistlesid 8.–12. klas-
side õpilased, lõppvoorus 9.–12. klasside õpilased, arvestust pee-
takse klasside kaupa.

Piirkonnavooru paremate tööde alusel moodustatud üleriigili-
se paremusjärjestuse põhjal kutsutakse igast klassist kuni 25 õpi-
last Tartu Ülikooli lõppvooru. Lõppvoorus tuleb lahendada nii teo-
reetilisi kui praktilisi ülesandeid. Tulemuste põhjal valitakse rah-
vusvahelisel keemiaolümpiaadil (IChO) Eestit esindava võistkon-
na kandidaadid, kellele korraldatakse täiendavad õppepäevad ja 
valikvõistlused.

Maakonna seitsmest koolist võistlesid õpilased viies vanuserüh-
mas. Kokku osales 53 õpilast. (VM)

Valga vene gümnaasiumi õpe-
taja Tiina Lall peab eriti tore-
daks, et auhinna toonud ideed 
on juba leidnud rakendust teis-
teski koolides.

FOTO: LEA MARGUS

Õppemetoodika konkursil pälvis 
eriauhinna Valga vene gümnaa-
siumi õpetaja Tiina Lall, kes keha-
lise kasvatuse tunni nutiseadme-
te abil põnevamaks muudab.

Tegemist on trennides varem-
gi tuntud, ent koolitunnis kasuta-
mata meetodiga, mis aitab jälgi-
da treeningu kulgu ja saavutatut 
nutiseadmete abil.

«Tunnis kasutame mitut ra-
kendust tahvelarvutiga: Daily 
Workout, Runtastic, Pedometer, 
Sport Tracker. Treeningutel olen 
kasutanud rakendust How To 
Draw. Kindlasti ei tähenda see, et 
tunnid oleks digitaalsed,» rõhutas 
Lall. «Kehalise kasvatuse tundides 
on oluline just liikumine ja liiku-
misrõõm ning nutiseadmed on 
lihtsalt abiks.»

Daily Workout on abiks tree-
ningutel saalis. Video põhjal saab 
õpilane valida aja ja lihasgrupi, 
mida treenida. Meetodit saab ka-
sutada paaris või mitmekesi: üks 
filmib tahvelarvutiga ning õpila-
sed saavad sooritusi võrrelda ja 
vajadusel parandada. Hiljem vi-
deod kustutatakse.

Õues saab kasutada rakendu-
si Runtastic, Sport Tracker ja Pe-
dometer. «Nendega saab mõõta 
oma liikumise keskmist kiirust, 
hetkekiirust, ajakulu, kulutatud 
kaloreid ning lugeda samme ja lä-
bitud meetreid. Nendega tehtud 
tunnid toovad kõige rohkem ele-
vust. Näiteks saab arvutada, mitu 
saiakest tohib keegi pärast tree-
ningut ära süüa,» tõi Lall välja.

«Arvutused saab salvestada ja 
järgmistel kordadel võrrelda en-
da treeningutaset. Andmeid saab 
hiljem ka matemaatikatunnis ka-
sutada: graafikuid joonistades ja 
protsente välja arvutades.»

How To Draw on joonistamis-
rakendus, mis kasutusel tavaliselt 
keele- ja matemaatikatundides. Tii-
na Lall leidis võimaluse, kuidas see 
käiku lasta ka kehalises kasvatuses.

«Ükskord võistlustel oli vaja 
paika panna mängu strateegiline 
plaan. Siis saigi joonistatud män-
gijate asukohad ja nende liikumi-
ne mängu ajal. Fantastiline!» on 
Lall ka ise vaimustuses. «See hoi-
dis palju aega kokku ja tegi asja 
õpilastele selgemaks.» Hiljem 
seadsid lapsed ise rakenduse abil 
paika mänguplaani: kes on ründa-
ja, kes kaitsja ja nii edasi.

Sporditunnist vabastatud saa-
vad veebikeskkonnas Learning-
Apps testida teadmisi spordival-
las. Vahel annab õpetaja neile 
ülesande uurida internetist infot 
mängureeglite või spordialade 
kohta. Hiljem saab neid õpilasi 
tunnis rakendada kohtunikena.

Konkurss «Teeme tunni huvi-
tavaks» sai teoks SA Archimedes 
koostöös algatusega Huvitav Kool. 
Eesmärk oli luua, koguda ja levi-
tada koolitunde vaheldusrikka-
maks muutvaid metoodikaid ja 
õppevara. Õpetaja Lalli töö «Nuti-
kehaline kasvatus» pälvis eriau-
hinna «Digi ja liikumine».

Konkursil osalemise idee sai 
õpetaja sõnul alguse digipöörde 
projektist. «Kehalise kasvatuse nuti-
seadmete abil valisime, sest seda ei 
ole keegi veel teinud. Ei leidnud õp-
pematerjali ega artikleid selle koh-
ta. Isu kasvab aga söömise ajal – nii 
juhtus ka kehalisega. Iga tund tu-
leb ideid, kuidas veel nutitehnikat 
tundides kasutada,» rääkis õpeta-
ja. Lall peab eriti toredaks, et nen-
de ideed on juba teistes koolides 
kasutust leidnud.

Asjal on boonus ka. «Õpilas-
tel areneb keeleoskus, sest paljud 
head videod ja rakendused on 
inglise keeles,» tõi õpetaja välja. 
«Isegi mina olen sunnitud roh-
kem inglise keelt õppima, et aru 
saada ja teada, mida otsida.»

LEA MARGUS


