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EESTI TÖÖTUKASSA VALGAMAA OSAKOND
Vabaduse 26, Valga 68204

Telefonid:    767 9780, 523 7347 – info
 767 9788 – osakonnajuhataja
 767 9782 – konsultant (koolitus)
 767 9785 – konsultant (tööandjad)
Faks:  767 9789
Vastuvõtuajad: E, K, N 8.15–16.00, T 8.15–17.30, R 8.15–14.00

TÕRVA KLIENDITEENINDUS
Tartu 20, Tõrva 68206

    Telefonid: 763 3670, 5302 0836
Vastuvõtuajad: E, K, N 8.15–12.00, 12.30–16.00; T 8.15–12.00, 

12.30–17.30;  R 8.15–12.00, 12.30–14.00.

Rubriik ilmub ajalehe Valgamaalane ja Eesti Töötukassa 
Valgamaa osakonna koostöös.

Töötukassa Valgamaa osakonna statistika
Novembri lõpu seisuga oli Eesti 
Töötukassa Valgamaa osakon-
nas registreeritud 1974 töötut, 
sealhulgas 393 Tõrva klienditee-
ninduspunktis. Näitaja moodus-
tab 13,1% Valgamaa tööjõust. 

Aasta tagasi oli töötuse protsent 
tööjõust 15,7. Eestis kokku on 
66 745 töötut, mis moodustab 
10,3% tööealisest elanikkonnast. 
Novembris lisandus Valgamaal 
uusi töötuid 162.

Veterinaar, seemendustehnik, saeraami operaator, tõstukijuht, ke-
tassae operaator, puidukuivati operaator, palkide hööveldaja ja lih-
vija, õmbleja, lüpsja, elektoonika seadmete koostaja, raietööline

Vabad töökohad antud 13. detsembri seisuga.
Vabade töökohtade täpsustamiseks palume töötukassasse ise kohale tulla.

                                           30.11.2010   sh riskirühm*   31.10.2010
Valga maakond 1974 1718 1989
Valga maakonna linnad 1180 1053 1183
Tõrva linn 151 117 152
Valga linn 1029 936 1031
Valga maakonna vallad 794 665 806
Helme vald 147 131 152
Hummuli vald 49 44 51
Karula vald 63 49 61
Otepää vald 119 86 126
Palupera vald 35 26 33
Puka vald 46 33 49
Põdrala vald 78 66 81
Sangaste vald 61 54 59
Taheva vald 62 58 65
Tõlliste vald 92 80 81
Õru vald 42 38 48
Mehed 1105  1206
Naised 869  783
Vanus    
16–24 222  285
25–49 1496  1449
üle 50 256  255
Töötuse % tööjõust 13,1  13,4

Statistika 30. novembri seisuga

Rakendumine*

…Tööle 82

Vanaduspension 3

Isiku enda soovil 21

Elamisloa lõppemine 1

Isiku surm 1

Määratud ajal pöördumata jätmine, 
tööotsimisnõuete või individuaalse 
tööotsimiskava rikkumine 81

KOKKU LÕPETAMISI 189

Mehi on registreeritud 56% ja naisi 44%. Vanuseliselt jaotuvad töö-
tud 16–24 – 11%, 25–54 – 76%, 55 ja vanemad – 13%. Riskirühma-
desse kuuluvad töötukassas registreeritud töötud järgmiselt:

Novembris töötuna arveloleku lõpetamised põhjuse järgi Valgamaal

Algharidusega on registreeri-
tuid töötutest 4%. Põhiharidust 
omab 25%, keskharidust  62%, 
kutsekõrgharidust 1%, bakalau-
reuseõppe lõpetanud 3% ja 
magistriõppe läbinud 1% re-
gistreeritud töötutest.

Kõige enam on arvel oskus- 
ja käsitöölisi (28%), lihttöölisi 
(20%) ning teenindus- ja müü-
gitöölisi (19%).

Vabu töökohti lisandus no-
vembris 83, nendest 16-le ra-
kendus inimene palgatoetuse-
ga. Hetkel töötab palgatoetuse-
ga kokku 152 inimest.

Tööturukoolitusele suunati 
114 inimest: tööalasele koolitu-
sele 19 ja tööotsingukoolitusele 
95. Tööpraktikale tööandja juur-
de suunati novembris viis ini-

mest. Tööklubis osales kokku 
11 inimest ning tööharjutusel 
Valgas ja Sangaste vallas kokku 
32 inimest. Psühholoogilisel 
nõustamisel osales 27 inimest.

Novembris maksti töötu-
toetust 222 registreeritud töö-
tule ja töötuskindlustushüvitist 
289 inimesele, kelle elukoht on 
Valgamaal.

Töötukassa Valgamaa osa-
kond tuletab meelde, et 1. kor-
rusel on avatud karjääriinfotuba. 
See on avatud kõikidele, kes 
soovivad abi tööotsinguteks va-
jaliku info leidmisel. Kliendil on 
võimalik soovi korral info otsi-
miseks kasutada karjääriinfo ar-
vutit. Vajadusel abistab karjääri-
infospetsialist klienti kandideeri-
misdokumentide koostamisel.
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Töötukassa maksis novembris erinevaid hüvitisi kokku 97,5 miljoni krooni eest, 
sellest 67 miljonit kulus töötuskindlustushüvitistele. Seda sai 16 862 inimest ehk 
23% kuu jooksul arvel olnutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud 
töötuskindlustushüvitis oli 4694 krooni. Ligikaudu tuhande krooni suurust 
töötutoetust sai novembris 11 723 inimest ehk 16% kuu jooksul arvel olnutest.

Domus Petri Kogu pakub Valgas 
abivajajatele tööd ja leiba

Valgas 2007. aastal asuta-
tud mittetulundusühing 
püüab aidata kaasa inimes-
te sotsiaalse tõrjutuse vä-
hendamisele.

Sirje Lemmik
sirje.lemmik@valgamaalane.ee

MTÜ Domus Petri Kogu asutaja-
liikme Ester Liinaku sõnul on sel-
le loomise taga endine Valga lute-
ri koguduse õpetaja Heino Nurk, 
kes 2007. aasta alguses diakoo-
niatööd ümber korraldama hak-
kas.

Liinak ise on hariduselt sot-
siaaltöötaja, kuid õppinud ka usu-
teadust ning täiendanud ennast 
organisatsiooni juhtimise alal. 
«Juba 15 aastat olen seotud sot-
siaaltöö valdkonnaga ning tean, 
mida tähendab sotsiaal- ja kogu-
dusetöö ning seda, kuidas neid si-
duda,» ütles Liinak.

Valka sattus ta 2007. aasta su-
vel Heino Nurga kutsel ning leiab 
tänaseni, et just see valdkond, 
millega ta tegeleb, on piisavalt 
huvitav ning pakub väljakutseid.

Sotsiaaltöös on palju siht-
gruppe, diakooniatöö seevastu 
keskendub peamiselt eakatele. 
«Mulle ainult eakatega tegelemi-
ne huvi ei paku: näen nii sotsial-
tööd kui ka diakooniat laiemalt. 
Samuti olen loomu poolest sobi-
lik pisut karmimaks tööks. Just 
pikaajalised, erinevatesse riski-
gruppidesse kuuluvad töötud, al-
koholiprobleemidega inimesed ja 
elu hammasrataste vahele jäänud 
on need, kellega tuleb olla kar-
mim ja nõudlikum,» oli Liinak ar-
vamusel.

Ühised kohvihommikud
Liinaku sõnul algab tavaline 

tööpäev nende majas hommikul 
ühise kohvijoomisega kell ühek-
sa. Selleks ajaks tulevad kohale 
tööharjutuses või -õppes osalejad. 
Teemad, mida arutatakse, on vä-
ga mitmekesised: elust surmani 
välja. Kindlasti tuleb juttu eelmi-
sel päeval tehtust ning räägitakse 
ootavatest tööülesannetest.

«Tahan, et maja, mida MTÜ 
koguduselt rendib, oleks koht, kus 
end hästi ja mõnusasti tuntakse,» 
ütles majaperenaine.

MTÜ jätkab varasemate, Val-

ga linnavalitsuse finantseeritava-
te töösuundadega nagu supiköök 
ja linna vähekindlustatud elani-
kud. Samuti riskiperede laste koo-
livaheaja sisustamine, kellele pa-
kutakse siis lisaks toitlustamisele 
välja huvitegevuse võimalusi, kor-
raldatakse laagreid, väljasõite, 
käelisi tegevusi. 2007. aasta su-
vest lisandus tegelemine töötute-
ga.

«Meie ei vali endale klientuu-
ri, vaid seltskonna panevad kok-
ku kas linnavalitsus või töötukas-
sa. Meie ülesanne on nendega te-
geleda: toitlustada ja leida tööd,» 
tõdes Liinak.

Ta rõhutas, et MTÜ tegevust 
ei saa lausa heategevuseks pida-
da, sest inimesed teevad oma iga-
päevast tööd, mis neile rahuldust 
pakub ja mida nad südamest nau-
divad. Põhikohaga on tööl kolm 
inimest ning väga suur abi, just 

MERIKE METSAVAS, Töötukassa Valgamaa osakonna juhataja

«Domus Petri Koguga on meil usaldusväärne koostöö 
2007. aastast, kui sõlmisime esimese tööharjutuse lepin-
gu. Ester Liinak oskab inimestega mõistvalt suhelda, neid 
ära kuulata ja juhendada.

Domus Petri Kogu olemasolu on Valga linnale suur 
boonus. Valgas on praegu paljudel väga raske ja abikätt 
vajatakse järjest rohkem. Domus Petri Kogu on olnud 
alati abivalmis ja lahendusi pakkuv asutus.»
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MEELI TUUBEL, Valga linnavalitsuse sotsiaalabiameti juhataja

«MTÜ Domus Petri Kogu tegevuse algusega sai hoo sis-
se ka uudsem lähenemine kolmanda sektori tegevuses 
Valgas. Kogu ei täida ainult linna tellimusi, vaid on töö-
turuteenuste osas partner ka töötukassale. Nende initsia-
tiivi jätkub ka uute algatuste käivitamisel.

Maja korraldatud koolitustele tuleb osalejaid üle Eesti, 
mis on ka võimalus Valgat tutvustada.

Avalike teenuste delegeerimine kolmandale sektorile 
on vajalik, kuna sealsed organisatsioonid ei taotle tulu ja 
saavad nii hakkama väiksemate kuludega.

MTÜdele on aga oluline püsiva rahastuse tagamine, 
sest projektist projektini elamisel ei ole organisatsioon 
elujõuline. Seetõttu jaotab linn sotsiaalvaldkonna mittetu-
lundusühingutele igal aastal tegevustoetust kokku umbes 
600 000 krooni ulatuses, et tagada tegevuste igapäevane 
tööshoidmine, näiteks kulutused hoone ülalpidamisele ja 
töötasuks.

Loomulikult oodatakse mittetulundusühingutelt aktiiv-
sust projektidega lisaraha toomisel, et käivitada uusi tee-
nuseid ja tegevusi. Sellega on Domus Petri Kogu ka efek-
tiivselt toime tulnud ja linnavalitsus on alati valmis uute 
algatuste käivitamisel kaasa lööma.»

koguduse kinnivara hooldamisel 
ja korrashoiul, on töötutel.

«Linn rahastab igakuised su-
piköögi kulud ning lisaks eralda-
takse aastas 150 000 krooni te-
gevustoetust MTÜ-le majandus-
kulude katmiseks,» selgitas ma-
japerenaine. Tema sõnul külas-
tab supikööki igapäevaselt um-
bes 20 inimest ning see on mõel-
dud linna vähekindlustatud ela-
nikkonnale.

«Käivad peamiselt vanemad 
naised ja keskealised mehed ning 
sekka ka mõned nooremapool-
sed,» kirjeldas ta. Rahulolu aval-
das ta selle üle, et paari aastaga 
on õnnestunud kena ja töökas 
köögikollektiiv toimima saada 
ning just kolleegidelt, kes majas 
veel töötavad, on ta oma ettevõt-
mistes ja tegemistes palju tuge ja 
kindlust saanud.

«Ka avalikule köögile on keh-

testatud ranged nõuded ning hea 
meel on selle üle, et meie toimiv 
supiköök vastab kõikidele kehtes-
tatud nõudmistele. «Seal käijad 
kiidavad meie kokkade maitsvaid 
toite ning see ongi meie asutusele 
kõige suurem tänu,» lisas Liinak.

Harjutatakse tööl käima
Tööharjutuse eesmärk on 

taastada ja kujundada välja esma-
sed harjumused, mis vajalikud, et 
üldse tööl käia. «Kõrvaltvaatajale 
võivad tunduda need elementaar-
sed, kuid pikaajalistele töötutele 
tuleb õpetada õigel ajal tööle il-
mumist ja lahkumist, enesedist-
sipliini ja isiklikku vastutust,» nen-
tis Liinak. Tal tuleb selgitada ka 
koostöö vajalikkust.

«Tööharjumuse kujunemist 
jälgivad sel perioodil juhendajad 
ja psühholoog, andes vestluste ja 
nõustamiste käigus tagasisidet,» 
selgitas MTÜ eestvedaja. Suurt 
rõhku pannakse ka grupitunde 
kujundamisele.

Praegu tööharjutusele suuna-
tud 11-liikmeline grupp ei olevat 
lootusetu – nii mõnedki neist 
olevat täiesti võimelised sobivat 
tööd tegema –, kuid probleem on 
töökohtade nappus. «Kuna ini-
mesed on erinevad, on hulgali-
selt neid, kes probleemide ees 
murduvad ning otsivad leeven-
dust ja unustust alkoholist,» tõ-
des Liinak.

Kui tööharjutuse periood otsa 
saab, tuleb Domus Petri Kogul 
pakkuda inimestele uusi tegevusi 
ja rakendusvorme, nagu tugi- või 
eneseabi grupid. Nende kaudu 
saavad nad kas või mõne korra 
nädalas rakenduse leida.

«Pakume võimalusi kuulata 
loenguid, tegeleda käsitööga, või-
melda, mängida suurte inimeste 
mänge ja üldse hoolitseda oma 
vaimse tervise eest,» selgitas Lii-
nak. «Inimesele peab jääma koht 
ja võimalus kooskäimiseks.»

Mitmel korral aastas saavad 
maja külastajad tasuta ka kasuta-
tud riideesemeid, mida saadab 
ühingule järjepidevalt endine ki-
rikuõpetaja oma kaasaga, kes ela-
vad Tamperes. «Inimesed on selle 
võimaluse eest väga tänulikud,» 
sõnas Liinak.

Huviga jälgib ta toidupanga 
tegevust ning loodab, et see ka 
Valgas tööle hakkab.

Koguduse ruumides tegutsev 
MTÜ Domus Petri Kogu on koht, 

kus on oodatud hättasattunud 
ja abivajajad.

Arvo Meeks
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