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Domus Petri Kogu 
pakub suppi ja ajaviidet

SIRJE LEMMIK
sirje.lemmik@ajaleht.ee

Reede, 13. juuli hommikul kell 
kümme oli Valga koguduse pasto-
raadihoones üpris vaikne: lapsed 
polnud veel kohale jõudnud ning 
täiskasvanud ajasid omi asju. Ko-
katädid askeldasid köögis, laste 
huvitegevuse juhendaja Tiina Lall 
pakkis lahti heategevuse korras 
Soomest saabunud rõivasaadetisi.

«Esimesed lapsed ilmuvadki 
majja tavaliselt veidi pärast küm-
met, söömine on neil kell 11,» sel-
gitas majas askeldav Domus Petri 
Kogu juhatuse liige Ester Liinak.

Supiköögi nimekirjas on lapsi 
üle kolmekümne, kuid mitte kõik 
ei käi iga päev kohal. «Eile (nelja-
päeval,12. juulil – S. L.) jagati las-
tele välja 23 söögiportsu,» sõnas 
majaperenaine. Lastel pole tema 
sõnul kohustust huvitegevuses 
osaleda, see on lihtsalt võimalus.

Asendus koolitoidule 
vaheaegadel
Infot tasuta toitlustamise kohta 
koolivaheaegadel saavad lapsed 
kooli kaudu ning välja on kujune-
nud lastegrupp, kes supiköögis ju-
ba mitmendat aastat söömas käib.

«Meie köök asendab vähe-
kindlustatud perede lastele kooli-
toitlustust just vaheaegadel,» sel-
gitas Liinak. Kahel päeval nädalas 
pakutakse praadi ning kolmel 
suppi ja magustoitu. «Lapsed ei 
jää maiustusest ilma ka praepäe-
vadel, saavad ikka juurde mõne 
kommi, küpsise või šokolaadi,» 
sõnas ta.

Kell oli 10.30, kui majja sise-
nesid vennad: 10aastane Aljoša ja 
9aastane Saša. Mõlemad väitsid, 
et käivad Domus Petri Kogus selts-
konna pärast. «Siin on huvitav, 
saab teiste lastega mängida,» sõ-
nas Aljoša. Söögid olevat poiste 
arvates kõik väga maitsvad. «Mi-
nu lemmikud on frikadellisupp ja 
kartul lihaga,» lisas poiss. Saša pi-
das parimaks roaks kartuleid kot-
letiga ning kõiki magustoite, mi-
da ta saanud on.

Kokatädi pälvis kiidusõnu
Mõni minut hiljem täienes selts-
kond veelgi. 11aastane Jüri tuli 
majja aega veetma koos õdede 
Jaanika ja Liisaga. «Mulle väga 
meeldib siin, olen ka mitmel eel-
misel suvel ja koolivaheaegadel 
siin mängimas ja söömas käinud. 
Siin on palju rohkem mänguasju 
kui kodus,» sõnas Jaanika. Eriti 
meeldivat talle lauamängud.

Vend Jüri kinnitas, et lisaks 
mängimisele saab ta siit ka uusi 
sõpru. Seepärast käib temagi siin 
juba mitmendat aastat. «Järgmi-
sel aastal tuleme jälle,» arvasid 
õde-venda üksmeelselt.

Mõlemad lapsed kiitsid ka toi-
te. «Söögid on kõik väga maitsvad 
ja me ei ole kunagi mitte midagi 
taldrikule järele jätnud, kõik söö-
me ära,» sõnas Jaanika. Lemmik-
road on tüdrukul aga magustoi-
dud ja friikartul.

14aastane Diana, kes vahe-
peal oli kohale tulnud, ütles, et te-
ma ei käi siin mitte niivõrd män-
gimise pärast, vaid seepärast, et 
talle meeldib suhelda. Ka tema on 
juba eelnevatel aastatel supiköö-
gi teenust kasutanud. «Söögid on 
väga head, viivad keele alla,» nen-
tis tütarlaps.

Supiköögi kokk Malle 
Kuntson, kelle valmistatud toidud 
lastelt kiita said, rääkis, et kesk-
miselt valmistab ta päevas 60 söö-
giportsu, varasematel aastatel oli 
neid isegi üle 90.

«Täna pakun söögiks aedvilja-
suppi, magustoiduks on lastele 
maasikad ning täiskasvanutele 
kissell vahukoorega,» ütles koka-
tädi.

Kuna toiduportsjon on tasku-
kohase hinnaga, käib söömas või 
ostab toitu kojuviimiseks kaasa ka 
mõni ümberkaudne elanik ja töö-
taja. Pooleliitrise supikoguse saab 
kätte 80 sendi ja prae ühe euroga. 
«Koos magustoiduga läheb supp 

maksma euro ja kolmkümmend 
senti,» selgitas kokk.

Seda, et nende kokatädi kasi-
nate võimaluste juures ülimaits-
vaid toite valmistab, kinnitasid ka 
majas viibinud täiskasvanud. «Ma 
ei ole mitte kusagil varem nii 
maitsvat rabarberikooki söönud,» 
lisas Tiina Lall.

Ester Liinaku sõnul polnud 
neil eelmisel aastal lastega tegele-
jat ja siis kippus mõnigi kord ma-
jast «metsik lääs» välja kujunema. 
«Sel aastal töötab meil lastega iga 
päev paar tundi vaheldumisi kaks 
huvitegevuse juhendajat:  Tiina 

Lall ja Jana Russak,» selgitas Lii-
nak.

Lastega tegelemine on hobi
Karula valla Riisali küla elanik, Tar-
tu Ülikooli Pärnu kolledžis sotsiaal-
tööd õppiv kahe koolipoisi ema Tii-
na Lall ütles, et on sotsiaaltööd tei-
nud niikaua, kui oma tegemisi mä-
letab ning laste huvitegevuse juhen-
dajaks tulek on selle loogiline jätk.

«Mind ei ole teiste inimeste 
probleemid ja mured kunagi kül-
maks jätnud ning lastega tegele-
da on mulle neiupõlvest peale 
meeldinud,» rääkis energiline Rii-

sali külaseltsi juhatuse liige Lall. 
«Lapsed, kes siin igapäevaselt käi-
vad, on vahvad. Mängime laua-
mänge, korraldame kabeturniire, 
kleebime, meisterdame ja joonis-
tame üheskoos,» rääkis ta.

Eriti meeldivat lastele kriidiga 
asfaldile joonistada ning kui il-
mad vähegi lubavad, seda ka 
üheskoos tehakse.

«Populaarseim modell on 
meie must kass Liisu, kellest kõi-
ge enam pilte on joonistatud,» üt-
les jutu sekka majaperenaine.

Lapsi käib majas igas vanuses: 
noorimad ei õpi veel kooliski, va-

nemad on 14–15aastased. Käib 
nii poisse kui tüdrukuid, nii eesti 
kui ka vene rahvusest. «Lastel on 
hea võimalus oma aega sisustada 
ja omavahel suhelda. Koos tegut-
sedes õpitakse vastastikku nii ees-
ti kui vene keelt,» loetles Lall 
kooskäimise plusse.

Domus Petri Kogul on ainuke 
supiköök Valgas, kus mitu aastat 
on lisaks laste toitlustamisele ja 
ajaviitele koolivaheaegadel pakku-
tud tasuta sööki ka vähekindlusta-
tud või töötutele linnakodanikele.

«Linnavalitsus on supikööki 
suunanud umbes 25 inimest. Li-

sanduvad veel need, kes oma toi-
metulekutoetuse saamiseks tee-
vad niinimetatud viit tööpäeva, 
töötukassa suunatud tööharjutu-
ses osalejad ja vabatahtliku töö te-
gijad. Meie põhimõte on, et ini-
mesed, kes erinevatel põhjustel 
meie majja satuvad, ei jääks ku-
nagi lõunasöögita,» nentis Liinak. 

Nii supiköögi kui laste vaba 
aja tegevuse korraldamine on vii-
mased üheksa kuud saanud teoks 
Avatud Eesti Fondi kriisiprogram-
mi toel. Supiköögi tegevust toetab 
lisaks ka Valga linnavalitsus. «Tä-
nu fondi toetusele on meil selle 
aasta jaanuarist söögitoas uued 
lauad ja toolid,» ütles majapere-
naine rahulolevalt.

Valgamaa parima MTÜ tiitliga pärjatud Domus Petri Kogu tegeleb juba aastaid töötute-
ga, korraldab koolivaheaegadel laste huvitegevust ning peab Valga ainsat supikööki.
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osakonna 
juhataja

«Valgamaa osakonnal on 
olnud Domus Petri Koguga 
pikaajaline hea koostöö. 
Sellel aastal oleme sõlminud 
kaks tööharjutuse teenuse 
lepingut: üks grupp alustas ke-
vadel ja teine alustab sügisel. 
Vabatahtlikul tööl osalenuid 
on olnud üheksa. Aitamaks 
inimesi tööle ning pakku-
des suhtlemisvõimalusi, on 
Domus Petri Kogu olemasolu 
Valga linnale väga oluline.»

MEELI 
TUUBEL,
Valga 
linnava-
litsuse 
sotsiaal-
abiameti 
juhataja

«Valga linnavalitsus on 
andnud viimastel aastatel 
Domus Petri Kogule 9600 
eurot tegevustoetust, mis 
on neile vajalik teenuste 
püsiva toimimise tagamiseks. 
Elatakse ju projektist projek-
tini, aga kulusid nõuab maja 
ülalpidamine kogu aeg. Lisaks 
doteerib linnavalitsus igal kuul 
nimekirja alusel supiköögitee-
nuse kasutajaid 1,30 euroga 
inimese kohta päevas.

Täiskasvanud supiköögi 
kasutajaid on igal kuul 30 
ringis. Supikööki suunavad 
väikese sissetulekuga või ka 
eakaid inimesi sotsiaalabi-
ameti töötajad. Kliendid on 
ka need pikaajalised töötuid, 
kes majas tööharjutuse 
programmist osa võtavad.

Et ükski laps ei peaks 
koolitoidu ära jäädes tühja 
kõhtu tundma, toitlustatak-
se supiköögis koolivaheae-
gadel ka lapsi. Söömas käib 
30–40 lapse ringis. Domus 
Petri Kogu tegevus on väga 
oluline. Peamine on, et seal 
majas tunnevad abi vajavad 
inimesed end oodatuna.»

SUPIKÖÖK 
TÕRVAS
Tõrvas osutab supiköögitee-
nust Tõrva haigla. Söömas 
käib keskmiselt 15 inimest ja 
toiduportsjon maksab 
1,34 eurot, soodushinnaga 
77 senti. Soodushinna korral 
maksab vahe kinni Tõrva 
linna sotsiaalabiamet. Sood-
samat toitlustamist saavad 
need, kelle sissetulekud 
jäävad pärast eluasemeku-
lude tasumist alla 128 euro. 
Praegu lapsi söömas ei käi.
Allikas: Tõrva linna sotsiaalabi-

ameti juhataja Jane KaskPakutavad toidud said vaid kiidusõnu. Valgamaalase külaskäigu päeval pakuti söögiks aedviljasuppi ja maasikaid vahukoorega.
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Domus Petri Kogu juhatuse liige Ester Liinak (paremal) ja huvitegevuse juhendaja Tiina Lall esitlemas laste näputööna valminud esemeid.


