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Eelmisel nädalal

Neli aastat on Valga pasto-
raadis töötanud Domus Petri 
Kogu. MTÜ kohta pole küll 
märkimisväärne tähtpäev, kuid 
Domus Petri Kogu juht Ester 
Liinak kutsus kokku koostöö-
partnerid ja tu�avad, et õigel 
rajal püsimiseks nõu küsida.

Sotsiaaltöö valdkond on ras-
kem, kui arvata võib.

“Neli aastat tagasi, kui siia 
tulin, oli Peetri maja (Domus 
Petri) kohutava väljanägemi- 
sega. Linnavalitsus aitas värvide 
ostmisel, meie otsisime pika-
ajalisi töötuid ja Domus Petri 
Kogu pani mehed tööle. Täna 
on siin mõnus,“ lausus Eesti 
Töötukassa Valgamaa osakonna 
teenusekonsultant Hilje Paris.

“Hommikul pidid kõik õi-
geks ajaks kohal olema, istusime 
siis ja jõime kohvi. Kella pealt 
õigeks ajaks kohaletulek oli 
alguses paljudele väga raske, 
kuid jutuajamine ja kohvita- 
mine sai stiimuliks,“ meenutas 

Keegi ei jää toiduta 
ega ole unustatud

Domus Petri Kogu juht Ester 
Liinak algust.

Tuli hakata tööd tegema, s.t 
tööharjumusi kujundama.

“”Mis, kas me ei oska siis 
tööd teha?“ ütlesid mehed ja olid  
isegi solvunud, kuid peagi tuli 
välja, et tõepoolest ei oska teha 
nii nagu vaja. Tuli õppida maja 
remontima. Aega võ�is, kuid 
pikaajalised töötud said selgeks 
tänapäevased töövõ�ed ja tub-
limad leidsid alalise töö. Kui 
pastoraadis töö otsa sai ja enam 
polnud vaja tulla, olid järgmisel 
päeval mehed kohal — kohvi 
joomas ja vestlemas,“ meenutas  
möödunud aegu Ester Liinak.

Valga linnapea Kalev Härk, 
kes oli linna e�evõtjatega koh- 
tunud, kuulis kurtmist, et pole 
tööjõudu. Samas on töötuid  
küllaga. Paljud ei julge ümber-
õppele minnagi, pigem jäädakse 
koju ja tööharjumus kaob.

Mullu saatis töötukassa 
teenuse eest makstes Domus 

Petri Kogusse kaks 
pikaajaliselt töö- 
tute gruppi ja Ester 
Liinak korraldas 

tööharjutust kokku kaheksa 
kuud.

Ehituspraktika ajal on re-
monditud Peetri maja esimene 
korrus, kus asuvad saal, köök, 
söögituba, kantselei. Vastuvõtu-
saal on eriti luksusliku mööb-
liga. Mõisamööbli tõi Tampe-
rest pensionil kirikuõpetaja 
Urho Koski koos abikaasa 
Jellaga. MTÜ Domus Petri Kogu 
neljandale sünnipäevale tulid 
nad bussiga, milles riideabi.

Valga linnavalitsuse sotsiaal-
abiameti juhataja Meeli Tuubel 
ütles, et nad suhtlevad Ester 
Liinakuga iga päev. On ju Peetri 

majas linna ainuke supiköök. 
“Eakad inimesed saavad 

väikese raha eest suppi, praadi 
ja magustoitu. Mulle on tulnud 
väga palju positiivset tagasi-
sidet,“ lausus Meeli Tuubel.

Valga linna kooliarst ja 
talupidaja Aasa Põder tõi koti 
kartuleid. “Mul on hea meel, et 
Valga linna vähese sissetuleku-
ga perede lapsed saavad siin 
koolivaheajal söömas käia,“ 
lausus ta.

Sotsiaalministeeriumi Valga-
maa nõustamiskeskuse sotsiaal- 
nõustaja Eda Lepik rääkis sün-
nipäevale tulnutele, et nõus-
tamiskeskusest on võimalik 
saada psühholoogilist, pere- ja 
võlanõustamist. Eesti Punase  
Risti Valgamaa seltsi sekretär 
Aina Pääro pakkus välja esma-
abikursuse, selle eest raha 
küsimata.

Linnapea Kalev Härk oli 
EELK peapiiskopi Andres 
Põderiga arutanud, kuidas 
leiaks õpetajata Valga kogudus 
uue õpetaja. Samal jutuajamisel 
arutati omavalitsuse ja kiriku 
koostööd, et senisest rohkem 
tähelepanu saaks ka sotsiaal-
hoolekanne.

TAIMI  KÄOS

Domus Petri Kogu juhil Ester Liinakul (vasakul) 
ja Valga linnavalitsuse sotsiaalabiameti juha-
tajal Meeli Tuubelil on alati omavahel aru-
tamist. On ju paljude teenuste kulud kaetud 
projektidega, aga ka linna rahaga.

Mälestused on armsad asjad. 
Ajas tagasi vaadatuna ei paista 
ebameeldivusedki niisugustena, 
nagu nad algul näisid. 
Meeldivam pool jääb ikka peale.

Teadagi, reisidelt koguneb 
alati hulganisti toredaid mäles-
tusi, aga kõigepealt on vaja 
reisile minna. Või reisile saada. 
Nüüdsel ajal on asi lihtne, 
anna ainult raha välja ja mured 
murtud. Muidugi juhul, kui 
sinu valitud turismiagentuuris 
lahkelt lubatu petukaubaks ei 
osutu või firma pärast tasu kas-
seerimist kohe pankro�i ei lähe.

Aastakümneid tagasi õndsa 
N Liidu ajal see niisama lihtne 
ei olnud. Tõsi, reisimiseks 
kuuendikul planeedist oli või-
malusi küll ja küll. Aga hing 
ihkas enamat. Piiritagused “vir-
vatuled” plinkisid kutsuvalt. 
Tahtmine oli muidugi taevariik, 
saamine iseasi. Seda enam, et 
mitmesaja töötajaga asutusele 
eraldati ainult üks välistuusik 
aastas. Hamletlik küsimus: kes 

selle saab?
Esiteks tuli õigel ajal õiges 

kohas asutuse juhtkonnale heas 
mõ�es silma jääda. Tuli välja 
pakkuda koolis õpitu ja elus 
kogetu. Ei või iial teada, mis 
millekski hea on. Ühiskondlik 
aktiivsus oli vägagi soovitatav ja 
soositav.

Keskkooli lõpuklasside 
üheks õppeaineks oli kutse-
eelne e�evalmistus. Tegevus-
teks tundides olid rividrill ja 
laskmine. Esimene oli tüütu, 
teisest oli minul edasises elus 
rohkem kasu — arvati asutuse 
püssimeeste võistkonda. 

Sport oli soositav. Pidevalt 
korraldati majanditevahelisi 
kergejõustikuvõistlusi. Kuidas 
või mida su peakene jagab, sai 
mitmesugustel viktoriinidel, 
mälumängudel ja niinimetatud 
kunstilise isetegevuse ülevaa-
tustel demonstreerimas käia. 
Ikka asutuse hea nime nimel.

Ärevust tekitas ootamatu 
kutse juhtkonna palge e�e. Kas 
mõni kolleeg oli minu peale 
haltuuratsemise pärast kaeba-
mas käinud? 

Üllatus, üllatus! Olin hoopis 
usinalt Kommunistliku Töö 
Kooli õppustel osalenud. Tore, 
et ise ka teada sain, mida vabal 
ajal tegin. Aga kõrgeid kontrolle 
oli oodata ja nii tuli õppetöö 
kvaliteedist johtuvat kõrgel 
tasemel poliitilist haritust re-
feraadi näol e�e näidata. Ju� 
peab jooksma, ega umbkeelsed 

kontrollĳad niikuinii eesti keelt 
ei mõika.

Kui mingite punapühade 
puhul tubli ja ausa töö eest 
riiklik auraha reväärile riputati, 
olingi välistuusiku vääriliseks 
tunnistatud. Elu näitab, et prae-
gugi käib aumärkide ja ame-
tite jagamine enam-vähem 
samasuguse skeemi järgi.

Tuusik oli alles pool võitu, 
teine pool seisis veel ees. Vaja 
läks tervisetõendit. Selle korda-
ajamiseks anti napilt kolm päe-
va. Polikliinikute lahtiolek, ars-
tide vastuvõtuajad, järjekorrad, 
analüüsid, eriarstid. Lisaks 
tõendid Psühhoneuroloogia 
Haiglast ja Suguhaiguste Dis-
panserist. Kui õigeks ajaks 
tehtud ei jõua, sõidab see, kes 
jõuab.

Koerast oli üle saadud, jäi 
veel saba. Parteibüroo! Töökoha 
juhtfiguuride ametkondlikud 
soovitused teadmiseks võetud, 
minu enda iseendale sehken-
datud iseloomustus e�e loetud, 
soosivalt noogutatud, ja oligi 
kandidaat kõrge kohtu otsusel 
kõlblikuks tunnistatud.

Järg oli õpetussõnade käes. 
Koputati südamele, et esin-
daksin väärikalt oma suurt 
kodumaad, Nõukogude Liitu. 
Et prae söömisel kasutaksin 
nuga ja kahvlit, et WCs jalgu-
pidi potile ei roniks ja hulga 
muid kasulikke teadmisi lisaks. 
Maailma kõige helgema elu-
korraldusega riigi kodanik 

oligi välismaa eksitavatele 
ahvatlustele vastu panemiseks 
piisavalt kindlaks pantserdatud. 

Viimane moraalĳutlus Ame-
tiühingute keskkomitees. Pas-
sid hoiule, väljastpoolt Tallinna 
tulnutel vähemalt hilisemaks 
kojusõiduks vajalik raha ka. 
Peale sihtkohas väljastatava 
rahasumma ei tohtinud nõu-
kogude turistil kopikatki roh-
kem mingit muud raha olla.

E�enähtud imepisikesest 
vahetusrahast tahaks endale 
midagi mälestuseks muretseda, 
kodakondsetelegi külakosti 
tuua. Samast rahast peab suure 
ja igavese sõpruse märgiks kä-
su korras mõnele pronkskujule 
pärja ka veel panema.

Ei hullu. Igaüks vingerdas, 
kuidas oskas, oma võimaluste 
kohaselt. Ainult nii saigi ennast 
mingil määral veidi rohkem 
inimesena tunda.

Kui grupi nuhk sinu kohta 
soodsa e�ekande teeb, võid 
loota, et sinu esimene turismireis 
raja taha ei jää viimaseks. Hea 
õnne korral muidugi, mis tea-
dupärast olevat inimese enda 
teha.

Lõpetuseks ei saa kuidagi 
teisiti öelda, kui et kõik see 
kokku ei ole tagasi vaadatuna 
sugugi ainult okkaline Kolgata 
tee, vaid tore ja meeldiv mä-
lestus. Mida aeg edasi, seda 
toredam.

VELLO  PAE

Per aspera 
välismaale

ÜKS  TORE  
MÄLESTUS

Vasakult Valga kooliarst Aasa Põder, sotsiaalministeeriumi Valgamaa 
nõustamiskeskuse sotsiaalnõustaja Eda Lepik, Jella ja Urho Koski 
Tamperest.
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 Haigekassa nõukogu 
kinnitas järgmiseks neljaks 
aastaks tulude ja kulude ar-
vestamise põhimõ�ed. Hool-
dusravikulusid kasvatatakse 
kümne protsendi võrra aas-
tas. 21 haiglat investeerivad  
Euroopa Liidu toel rohkem 
kui 43 miljonit eurot hool-
dusteenust pakkuvate haig-
late hoonete uuendamisse ja 
sadade uute voodikohtade 
loomisse — koos õendus-
hoolduskohtadega kasvab 
nende arv 1087 võrra.

 2011. aasta I kvartalis 
oli keskmine pension 271 
eurot ja keskmine vanadus-
pension 304,7 eurot.

 Statistikaameti and-
metel sündis 2010. aastal 35 
inimest rohkem kui suri. 
Eesti rahvaarv oli 1. jaanuaril  
2011. aastal 1 340 194. Mullu 
sündis 15 825 ja suri 15 790 
inimest. Sündide arv oli ligi 
200 võrra väiksem viimase 
kümnendi rekordilisest 2008. 
aasta sündide arvust, mil  
sündis rohkem kui 16 000 
last. Surmade arv on olnud 
viimased kolm aastat pidevas 
languses. Seega on positiivne 
iive saavutatud suuresti tänu 
surmade arvu vähenemisele.

 Mullu sai Eestis vähe-
malt kümnendat korda  
emaks 20 naist. Statistika-
ameti andmetel oli 2009. aas-
tal selliseid emasid 12, 2008. 
aastal 7 ja 2007. aastal 10.

 Suhkrupuudus Euroo-
pa Liidus on kergitanud 
meie poodides suhkrukilo 
hinna juba 1,59 euroni (ligi 
25 krooni) ja muutnud  kalli-
maks ka paljud teised tooted. 
Hinnatõus on aasta algusest 
arvestades rohkem kui ka-
hekordne. Eestis on suhkur 
kallim kui mujal Euroopas. 

 Maa korralist hinda-
mist, millest sõltub maa-
maks, pole riik korraldanud 
juba kümme aastat ning 
seda pole ka lähiajal plaanis. 
Riigikogu menetleb praegu 
eraisikute maamaksu kaota-
mise seadust. Maamaksu 
arvutatakse 2001. aastal toi-
munud korralise hindamise 
alusel. Kinnisvarahinnad 
on aga kümne aastaga palju 
tõusnud.

 Setumaa arengu prog-
rammi k.a tegevuskava maht 
on 316 000 eurot. Programm 
arendab kohalikku e�evõt-
luskeskkonda ja Setumaa 
elu edendavate ja hoidvate 
MTÜde ning sihtasutuste 
tööd.

 Kahekordne olümpia-
võitja Andrus Veerpalu ja 
tema esindajad andsid Tal-
linnas telefonikonverentsi 
vahendusel ütlusi Rahvus-
vahelise Suusaliidu dopin-
gukomisjonile. Dopinguko-
misjoni otsus peaks selguma 
suve lõpus.

 Suvel saab Aegna 
saarele sõita Tallinna Kala-
sadamast kell 10 ja 17.30 
väljuva reisilaevaga Juku 
ning Aegnalt tagasi kell  
11.30 ja 19. Juku väljub 
Tallinna Kalasadamast iga 
päev, välja arvatud teisipäev. 
Õpilasele ja pensionärile 
maksab ühe suuna pilet 2,20.
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