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juhtkiri

E esti talv on pikk ja tüütu. Tänavu jaanuaris  
tegin endale sünnipäevakingituse ja puhkasin 
esimest korda elus keset talve lõunamaal –  

võrratul Tenerifel. See oli minu jaoks uskumatu reis 
mitmeski mõttes. Eelkõige sellepärast, et tundsin end 
seal kogu aeg väga turvaliselt.

Tenerife on üks tuntumaid puhkusesaari Kanaari saa-
restikus Aafrika ranniku lähedal. Kliima on seal aas-
taringselt soe ja pehme. Eriti hästi sobib see vanema- 
ealistele ja puudega inimestele, sellepärast tulevad  
inimesed Lääne- ja Põhja-Euroopast sinna puhkama 
lausa mitmeteks nädalateks ja isegi kuudeks, nii ise-
seisvalt kui ka gruppidena. 

Mulle avaldas sügavat muljet Tenerife inimeste suhtu-
mine puuetega inimestesse. Kõik olid äärmiselt tähele- 
panelikud ja hoolivad minu vastu, samas mõjus see 
lihtsalt ja loomulikult. Üksteise abistamine on seal vist 
kirjutamata reegel. Abistamise protsessis ei pidanud 
keegi end tundma ala- või üleväärsena, nagu see Eestis 
mõnikord juhtub. 

Kohapeal ringisõitmiseks rentisin endale mootor- 
sõiduki, midagi elektrilise ratastooli ja rolleri vahe-
pealset. Sellega pääsesin igale poole – restoranides-
se, kohvikutesse ja isegi randa. Eestis olles olen tihti  
pidanud loobuma rannas peesitamisest, sest tugiraa-
miga on raske liiva sees liikuda. Tenerifel sain sõi-
ta lausa merepiirini, sest igal pool on laudteed, mis  
liikumise kõigile mugavamaks teevad, nii ratastoolidele, 
jalgratastele, lapsevankritele kui tavalistele kõndijatele. 
Vees oli erivajadustega inimeste jaoks oma ala, kus vette- 
minek ja ujumine olid tõeliselt mugavad ja lihtsad.

Suure üllatuse osaliseks sain siis, kui oma sõidukit rendi- 
firmasse tagasi läksin viima. Kuuldes, et olin rentinud 
selle kogemata päeva võrra vähemaks ajaks kui saarel 
tegelikult viibisin, ei kiirustanud rendifirma omanik 
seda tagasi võtma, vaid lubas mul sellega sõita veel ühe 
päeva. Ja seda täiesti tasuta! Ma olin väga liigutatud. 
Olin tema jaoks ju täiesti võõras inimene! Taolist suhtu- 
mist – miks mitte teha head, kui saab? – kohtasin Tene- 
rifel mujalgi.

Selle meenutuse kõrval teeb meele mõruks olukord 
äsja 100-aastaseks saanud Eestis, kus elementaarseid 
ligipääsetavusi tehakse pikka aega, suurte rahadega ja 
valju enesekiitmise saatel. Eestis lahendamist ootavate 
probleemide tõttu on ka käesolev ajakirjanumber tõsi-
sem kui tavaliselt. 

Janek Muru
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Puuetega inimeste õiguste konventsioon allkirjastati 
juba 6 aastat tagasi, aga EPIKoja variraportist ilmneb, et 
tegelikult Eesti riik seda täita ei saa, kuna meil puudub 
raha järelevalveks! See tähendab, et seaduses on küll 
määratud ligipääsetavuse ja õiguste austamise kohus- 
tus, ent kui seadust ei täideta, ei saa selle eest karistada 
– kuna ei ole kedagi, kes seaduse täitmist kontrolliks! 
Sellele mõeldes hakkab kõhe.

Teiste seaduste täitmist aga nõutakse punktipealt, nii 
et vähekindlustatute elu on muutumas järjest ebakind-
lamaks. Vaimupuudega inimeste seas on palju neid, 
kel kohtutäiturite ees võlgu. (Suur osa kiirlaenusid on 
võetud kellegi teise sunnil ning laenaja pole seda raha, 
mida nüüd tagasi maksab, üldse kasutadagi saanud.) 
Tänavu muudeti seadust, mille järgi saab kohtutäitur 
arestida võlgniku sissetuleku, nii et kätte jääb vaid 140 
eurot. Uurisime seda asja nii kohtutäituritelt kui jus-
tiitsministeeriumilt ja selgus, et asi pole nii hull.

Nagu ikka, kajastame uusi projekte, mis puudega ini-
meste ja nende lähedaste elu lihtsamaks peaksid tege-
ma. Hoidkem pöialt, et paremad neist ka ellu viidaks. 

Rõõmsama poole pealt pakume fotogaleriid möödu-
nud aasta novembrist, kus populaarne tantsuvõistlus 
Vahtra Tantsud Tähtedega sai juba kümneaastaseks. Ka 
Vaimupuu valis võistlusel oma lemmiktantsijad ning 
ühe neist, Toomase, kutsusime seekordseks kaane- 
poisiks.

Kööginurgas õpetame ühe mõnusa salati tegemist, mis 
annab jõudu, et kevadeni vastu pidada. Aga juba nüüd 
võib maailma läbi fotokaamera piiluma hakata, sest tä-
navuse Vaimupuu fotokonkursi teema on „Minu Ees-
ti“. Võistlustöid ootame 1. oktoobrini 2018.

Head lugemist!

TALVEST SUVESSE

Janek Muru, Vaimupuu toimetaja.
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T oomas (25) on Pärnumaa poiss, lapsepõlvest 
saadik elanud Tahkurannas. Ta on pere vanim 
laps. Tema 19-aastane õde lõpetas gümnaasiu-

mi ja läks sõbrannaga Austraaliasse tööle, 16-aastane 
vend lõpetab kevadel põhikooli. Toomas saab mõle-
maga hästi läbi, õele oli ta aastaid parimaks sõbraks, 
kui see väike oli. Praegu elavad tema vanemad lahus 
ja nii on Toomasel lausa kaks kodu, kuhu nädalava-
hetuseks sõita. Rohkem viibib ta siiski isa juures oma 
lapsepõlvekodus. Seal elavad koer Pätu (täisnimega 
Patrick Louise) ja kass Naasu. Toomas tegeleb Pätuga 
palju, annab talle süüa ja käib jalutamas. „Mõnikord 
olen tema peale kuri ka, kui ta teistele koertele kallale 
tahab minna,“ räägib Toomas.

Toomas on käinud mõned aastad Pärnu Kuninga Tä-
nava Koolis, kuid põhihariduse omandas Pärnu Toi-
metulekukoolis. Ka Astangu Kutserehabilitatsiooni 
Keskuses on Toomas uudistamas käinud, ent see hir-
mutas teda veidi – erialavalikuid oli väga palju ning 
lisaks tekitas suur linn Tallinn võõristust. 

VIIS AASTAT VANA-VIGALAS

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis on kunagi 
ammu õppinud ka Toomase vanaonu. Toomas ise on 
siin veetnud juba peaaegu viis aastat. Kõigepealt lõpe-
tas Toomas selle kooli kodumajanduse erialal, mille 
õppetöö kestis kolm aastat. Sel kevadel aga on ees pu-
hastusteenindaja abilise eriala lõpetamine, mida õpi-
takse kaks aastat. 

Puhastusteeninduse lõpetanud oskavad juhendami-
sel mustust märgata, koristada kontoriruume, klassi-
ruume ja kodu, aga lisaks õpivad nad ka palju muud. 
Kinnistuhoolduse tundides võetakse läbi nii maja kui 

TOIMEKAS 
TOOMAS

TEKST: Janek Muru
FOTOD: Kalev Lilleorg

aia eest hoolitsemine, istutatakse ja pikeeritakse taimi 
ning kasvatatakse neid. Tekstiilihoolduses õpitakse 
plekieemaldust, pesupuhastuse märke ja vahendeid, 
sorteeritakse pesu. Kokanduses antakse algteadmised 
söögitegemisest, sest igaüks peab ise endale süüa teha 
oskama. Toomasele meeldib keeta putrusid, sest tal-
le maitsevad pudrud. Suurim lemmik on tatrapuder. 
Praadidest eelistab Toomas lõhet ahjukartulitega. Ka 
pagar-kondiitri erialast on puhastusteeninduse õpila-
sed aimu saanud, lisaks viiakse nad kurssi erinevate 
remonditöödega.

„Need kõik on toetavad õppeained, mida kõigil elus 
vaja läheb,“ ütleb Toomase grupijuhendaja Liina Ki-
kas ning kiidab kodumajanduse aluste tundi. Seal 
võeti läbi ka perekonnaõpetus ning käidi isegi Pärnus 
ämmaemandaga vestlemas. „Tuleb inimesed iseseis-
vaks eluks ette valmistada,“ selgitas Liina. „Sõltumata 
diagnoosist on ju tegemist täiskasvanud inimestega, 

Novembris toimunud tantsuvõistlusel Vahtra 
Tantsud Tähtedega said Vaimupuu lemmikuteks 
Toomas Kersalu ja tema õpetaja Ilona Noor. 
Märtsi algul käisime vaatamas, kuidas Toomasel 
läheb.

Toomas 
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kes elavad täiskasvanute elu ning igal juhul peab seda 
teadlikult elama.“

Loovtöö tunnis tehakse käsitööd ja meisterdatakse 
kaunistusi tähtpäevadeks, et koolimaja ehtida.

Tööalase suhtlemise aluste tundides tehakse etteval-
mistusi tööintervjuuks, õpetatakse eneseanalüüsi ja 
lihtsamate konfliktide lahendamist. Lisaks antakse ka 
konkreetseid juhiseid, kuidas kirjutada kirja ja koos-
tada CV-d.

Toomase lemmiktunniks on tema eriala – puhastustee-
nindus. Ka ta oma tuba õpilaskodus on piinlikult pu-
has. Põhikoolis aga meeldisid Toomasele loodusained.

ÕHTUD ON SISUSTATUD

Toomas on usin ka väljaspool õppetööd. Korvpalli on 
Toomas mänginud lapsepõlvest alates ja kunagi tahtis 
ta koguni professionaalseks korvpalluriks saada. Korv-
palli mängib ka tema vend, kellega Toomas suvel koos 
trenni teeb. Koos isaga käib ta tihti võistlusi vaatamas. 
Praegu mängib ta korvpalli kooli spordiringis. 

Oma loomingut saab Toomas teostada kunstiringis 
ja saviringis, lisaks joonistab ta fantastilisi mustreid. 
Need lihtsalt sünnivad iseenesest, tavaliselt ruudulisele 
paberile. 

Tantsuring on Vana-Vigalas vaid sügiseti, et osaleda 
tantsuvõistlusel Vahtra Tantsud Tähtedega. Seal on 
Toomas võistelnud juba kuus aastat ning saanud kaks 
auväärset kohta - 1. ja 2. Kui 6 aastat tagasi pidas Vaht-
ra Tantsud Tähtedega oma 5. sünnipäeva, näidati Too-
mast ka ETV saates Puutepunkt. Tantsupisik on Too-
masel kaasa saadud juba kodust, sest tema õpetajast 
ema tegeleb rahvatantsuga.

Aga isegi tantsuringita tantsitakse Vana-Vigalas palju. 
Kõigil toimekatel on rütmikatund, samuti korraldatak-
se õpilaskodus tantsuõhtuid. Seal saab Toomas tantsi-
da oma pruudiga.

Ilona Noor ja Toomas.

?????
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PRUUT MAARJA

Maarja (25) on Toomase pruut, nagu Toomas ise ütleb. 
Nad on koos juba põhikoolist saadik, praeguseks ter-
velt 11 aastat. Ka Maarja õpib Vana-Vigalas koristus-
teeninduse erialal, aga kursus tagapool. Kui nad koos 
pole, suhtlevad nad arvutis Skype’i teel. „Kümneid tu-
handeid tunde,“ täpsustab Toomas. 

Mõnikord tuleb ette ka tülisid, kui ollakse väsinud või 
pahas tujus. Samuti leidub pahasoovlikke koolikaasla-
si, kes neid tülli püüavad ajada. Tülidest aga saadakse 
kiiresti jagu, sest tülis olemine ei vii kuhugi. „Peame 
ära leppima, et enam tülis ei oleks,“ leiab Toomas hea 
põhjuse leppimiseks.

Mitu korda jutuks tulnud, et tulevikus võiksid Too-
mas ja Maarja koos elada. Peamiseks takistuseks on 
mõlema vaimupuue. Nüüd sõltub kõik perede oma-
vahelisest kokkuleppest. Vanematest sõltumine ei ole 
probleem vaid erivajadustega noortele – peaaegu kõik 
maailma noored vajavad ju iseseisvasse ellu astumisel 
vanemate tuge.

TULEVIKUPLAANE ON PALJU

Sel aastal on Toomasel palju ees. Tänavu on õppekavas 
muudatused ning kooli ei lõpetata enam lihtsalt koo-
litunnistusega – tuleb teha riiklik kutseeksam. Pärast 
seda on Toomas 6 nädalat praktikal Pärnu Puuetega 
Inimeste Kojas, seejärel tuleb koolis praktikakaitsmine. 
Kui praktikakoht meeldib, saab Toomas hiljem sinna 
ka päriselt tööle minna.

Kui Toomas soovib, saab ta end veelkord täiendada 
Vana-Vigalas. Uuest õppeaastast avatakse siin puidu-
käsitöö eriala. Toomasele on puidutöö alati meeldinud 
ning isegi üks tööpakkumine peretuttava puidufi rmas-
se Peipsi ääres on olemas.

Augustis ootab ees kooliekskursioon Valgevenesse. 
Möödunud aastal käisid nad oma grupiga Kaliningra-
dis. Ilmselt käib Toomas ka sel aastal välismaal, nagu 
ikka. Tema onulapsed elavad Taanis, neid on Toomas 
mitu korda külastanud.

Õpetaja Liina ütleb, et Toomas on küll pisut aeglane, 
aga see-eest põhjalik ning viib kõik tööd lõpule. Möö-
dunud aastal tunnistati Toomas tubliks õpilaseks, kuna 
terve õppeaasta jooksul polnud ta puudunud ühtki 
tundi, isegi mitte haiguse pärast. Mõned õpilased olid 
tema peale sellepärast kadedad. 

Narrimine ei meeldi Toomasele sugugi. „Ei ole õige 
öelda mulle „ole vait“ lihtsalt sellepärast, et ma olen 
haige inimene, mul on Downi sündroom,“ ütleb Too-
mas. Ta unistab, et elu läheks paremaks – et ei valeta-
taks, kiusataks ega kaevataks üksteise peale.

KO K K U V ÕT E

Toomas on tubli noormees.
Talle meeldib koristada, tantsida, 
joonistada ja korvpalli mängida.
Tal on oma pruut ja palju plaane
tulevikuks.

Vana-Vigala Tehnika- ja teeninduskool on tavaline 
kutsekool, mille tunnuslauseks on „Kool kõigile!“ 
Siin on tava-, toimetuleku-, lihtsustatud õppekavaga 
ja käitumisprobleemidega õpilaste klassid, aga ka 
täiskasvanute täiendõpe. Erineva taustaga õpilastel 
omavahel probleeme pole. Ühine õpilaskodu annab 
kõigile kogemuse, kuidas tulevikus tavalises töö-
keskkonnas erinevate inimestega suhelda. Tavaõp-
pel noored aitavad toimetulekuõpilasi tihti, paljud 
neist on ametlikult tugiõpilased.
Toimetulekuõppel noorte vanemate jaoks on kool 
kui tugikeskus – 5 päeva nädalas saavad vanemad 
oma tegemistega tegeleda. Suhtlus vanemate ja 
kooli vahel on tihe. Igal esmaspäeval on hommiku-
ring, kus õpilane annab õpetajale vihiku, mis on kir-
javahetuse jaoks õpetaja ja lapsevanema vahel, ning 
bussipiletid kompenseerimiseks. Õpetaja jälgib ka, 
et õpilasel oleks kojusõiduraha.

Liina Kikas ja Toomas kooli pinkis .
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Uus seaduse-muudatus 
PIGISTAB VÕLGNIKKE  

Vastab Kristin Rammus,  
Justiitsministeeriumi pressiesindaja

Seni võis kohtutäitur võtta võlgnikult võla kat-
teks kõik, mis jääb üle miinimumpalga määra. 
Alates 9. jaanuarist kehtib seadusemuudatus, 
mis lubab arestida ka osa miinimumpalgast. See 
tähendab, et kui näiteks enne võeti kohtutäituri 
kasuks raha ainult pensionist, siis nüüd on õigus 
võtta raha maha ka miinimumpalgast, nii et võlg-
nikule jääb kätte ainult 140 eurot.

Vaimupuu küsib:
Kuidas peaks 140 euroga kuus saama hakkama  
inimene, kes pole võimeline lisaraha teenima?

Täitemenetluse seadustiku muudatused, mis on aluseks 
Teie küsimustele, jõustusid 09. jaanuaril 2018. Selle 
muudatusettepaneku esitas kohtutäiturite ja pankroti-
haldurite koda otse riigikogule, mistõttu ei ole justiits-
ministeerium selle ettepaneku väljatöötaja ega ideeline 
autor. Seetõttu ei saa ministeerium ka täielikult kom-
menteerida ega selgitada selle regulatsiooni loomise 
tagamaad ega välja tuua kõiki põhjendusi. Kavandame 
lähiajal kõnesoleva sätte selgemaks muutmist, taga-
maks paremini raskesti toimetulevate inimeste õigusi. 
Hetkel analüüsime sissetuleku arestimise regulatsiooni 
ja tegeleme võimalike muudatussõnastuste loomisega. 

Kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt 
teiste seaduste muutmise seaduse menetlusega saate 
tutvuda siin: https://www.riigiteataja.ee/eelnoud/me-
netluskaik/JUM/15-1682

Kui on tõesti tekkinud olukord, kus täitur asub täite-
menetluse seadustiku § 132 lõike 12 alusel võlgnikult 
ära võtma raha ka miinimumpalgast väiksemast sisse-
tulekust ja selle tulemusena jääb võlgnikule igakuiseks 
äraelamiseks kõigest 140 eurot, siis tuleks proovida 
võlausaldajaga sõlmida kokkulepe võla tasumiseks 
osade kaupa. See võib tagada, et võlgnikule jääb kätte 
rohkem raha, kui 140 eurot kuus ja samal ajal saab ka 
võlausaldaja omale suurema kindluse, et võlg maks-
takse ära.

NÄIDE 1:
Võlgniku sissetulek on 160 eurot kuus ja tal ei ole ülal-
peetavaid ning sissetulek koosneb nii sellistest toetust-
est, mida täitemenetluses arestida ei tohi, kui ka sisse-
tulekust, mida võib täitemenetluses arestida (näiteks 
töötasu). Kuigi maksimaalne arestitav osa 20% 160 
eurost on 32 eurot, siis selle näite puhul saab arestida 
kuni 20 eurot, kuna võlgnikule tuleb säilitada toime-
tulekupiir – 140 eurot. 

Kui võlgniku sissetulek on väiksem palga alammäärast 
(2018. aastal on see 500 eurot), saab ühel korral kuus 
arestida kuni 20%. Seega, kui ühe võlgniku suhtes on 
palju täitemenetlusi, ei saa iga võla katteks ära võt-
ta 20% nii, et lõpuks jääks kätte ainult 140 eurot. Kui 
võlgnikul on alaealised lapsed, ei tohi arestida iga lapse 
kohta võlgniku sissetulekust täiendavalt 166,66 eurot 
kuus (välja arvatud juhul, kui kohtutäitur täidab elatise 
nõuet). 

Omalt poolt soovime tähelepanu juhtida täitemenet-
luse seadustiku § 131 lõike 1 punktile 2, mille järgi ei 
tohi arestida ega ära võtta puudega inimese sotsiaal-
toetusi, isegi kui need on üle 140 euro (mõned näited 
kirja lõpus). 

Lisaks on olemas ka regulatsioon, mis näeb ette, et 
inimesele peab kätte jääma vähemalt 50% riiklikust 
pensionist. 

Arestida ei tohi ka sotsiaaltoetusi ja peretoetusi (nt 
toimetulekutoetust, lastetoetust jmt), seda ka juhul, 
kui need toetused on suuremad kui 140 eurot kuus. 

Kui kohtutäitur on arestinud toetusi, mida ta ei oleks 
tohtinud võtta või kui ta on arestinud liiga suures ula-
tuses (nt on mitu kohtutäiturit ühes kuus arestinud 
miinimumpalgast väiksemast sissetulekust 20%), tuleb 
täiturilt taotleda arestimisakti tühistamist ülemääraselt 
arestitud ulatuses kolme päeva jooksul arestimisakti 
kättesaamisest. 

Juhul, kui võlgnikule ei jää täitemenetluses arestimise 
tulemusena rahasummat, mis võimaldaks osta kütet 
ja toitu, tuleks võlgnikul taotleda kohtutäiturilt aresti- 
mise tühistamist ulatuses, mis tagaks kütte ja toidu 
varumiseks vajaliku rahasumma. Samuti on võimalik 
taotleda kohalikult omavalitsuselt toimetulekutoetust.

Mõned näited, kuidas tuleks täitemenetluse § 132 lõi-
ke 12 järgi arvestada sissetuleku suurust, mida ei tohi 
täitemenetluses arestida: ■
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NÄIDE 2:
Võlgniku sissetulek on 220 eurot kuus ja tal ei ole 
ülalpeetavaid, kuid kogu sissetulek koosneb üksnes 
sellistest toetustest, mida täitemenetluses arestida ei 
tohi. Selle näite puhul ei tohi ka TMS § 132 lg 12 järgi  
sellest midagi arestida. Võlgnikule peab kätte jääma 
220 eurot.

NÄIDE 3:
Võlgniku sissetulek on 350 eurot kuus ja tal ei ole 
ülalpeetavaid ning sissetulek koosneb nii sellistest 
toetustest, mida täitemenetluses arestida ei tohi, kui 
ka sissetulekust, mida võib täitemenetluses arestida 
(näiteks töötasu). Selle näite puhul on võimalik ares-
tida kuni 20% ehk maksimaalselt 70 eurot (seda siis, 
kui sissetuleku see osa, mille arestimine on täiteme-
netluses lubatud, on vähemalt 70 eurot). 
Võlgnikule peab kätte jääma sellisel juhul 280 eurot. 

NÄIDE 4:
Võlgnikul on kolm last ja tema sissetulek kokku on 
700 eurot kuus. Sissetulekust 528 eurot on laste- 
toetused ja lasterikka perekonna toetus (peretoetused 
perehüvitiste seaduse tähenduses, mida täitemenetlu-
ses arestida ei saa) ja 172 eurot on töötasu. Võlgniku 
mittearestitav miinimum on 500 eurot. Iga lapse kohta  
lisandub võlgniku mittearestitavale miinimumile 
veel 166,66 eurot, kokku 3 x 166,66 = 499,98 eurot.  
Seega on võlgniku mittearestitava sissetuleku määr 
kuus 999,98 eurot (500 + 499,98). Kui kohaldatakse 
TMS § 132 lõiget 12, saab vähendada võlgniku mitte-
arestitava sissetuleku määra kuni 100 euro võrra (20% 
võlgniku isiklikust mittearestitavast määrast ehk 500 
eurost). Seega on võlgniku mittearestitava sissetuleku 
määr 899 eurot. Kuna võlgniku tegelik sissetulek on  
ainult 700 eurot ja see jääb alla võlgniku mittearestitava 
sissetuleku määra, siis ei saa võlgniku sissetulekut täite- 
menetluses arestida. 

Järgmised näited puudutavad olukorda, kus võlgnikul 
on alaealised lapsed ja võlgnevus, mida täitemenetluses 
täidetakse, ei ole lapse ülalpidamisnõue: 

VAIMUPUU SOOVITUSED:

Kui sina või su tööandja olete saanud kohtutäiturilt 
kirja, et võla katteks tuleb sinu rahast rohkem kin-
ni pidada kui varem, VÕTA KOHTUTÄITURIGA 
ÜHENDUST.

• Isegi siis, kui sekretär on nipsakas, küsi kokku-
saamist. 

• Tavaliselt tuleb enne seda kirjutada kohtutäituri 
töö kohta KAEBUS. See on tavalise bürokraatia 
üks väike osa, see ei tähenda kohtusse kaebamist 
vmt. Täpsemad juhised, kuidas kaebust kirjutada 
ja kellele saata, leiad kohtutäituri kirjast – see tekst 
seal kõige lõpus, väikeses kirjas.

• Pärast kaebuse kättesaamist määratakse Sulle 
kohtumise aeg. 

• Kui võimalik, võta mõni nutikas sõber (või tegevus- 
juhendaja või sotsiaaltöötaja vm) kaasa ja MINE 
KINDLASTI KOHALE!

• Pane eelnevalt kirja oma igakuised vältimatud 
kulud: üür, ravimid, transport, erivajadusest tule-
nevad kulutused. Siis on lihtsam oma vajadustest 
rääkida.

• Seadus on seadus, aga selle seadusemuudatu-
se puhul on kohtutäiturid valmis vastu tulema.  
Lihtsalt tuleb rääkida! Tavaliselt on võimalik  
jätkata sama suurte igakuiste maksetega, nagu 
seda tehti varem.

• Kui Sa oled kirja võla makse suurendamisest juba 
ammu saanud, aga pole sellele reageerinud, võta 
ikkagi kohtutäituriga ühendust. Ütle, et ei saanud 
kirjast aru. Küsi, mida nüüd tegema peab. Kui aru 
ei saa, küsi uuesti! Ole viisakas!

       SEISA ENDA EEST!

• SUHTLEMINE ON LAHENDUSTE VÕTI! 

NÄIDE 5:
Võlgnikul on kolm last ja tema sissetulek kokku on 700 
eurot kuus, kuid tegemist ei ole peretoetustega (need 
kantakse teisele vanemale). Selle näite puhul koosneb 
sissetulek peamiselt töötasust, mida saab täitemenet-
luses arestida. Ka selle näite puhul on võlgniku mitte-
arestitav miinimum 500 eurot. 

Iga lapse kohta lisandub võlgniku mittearestitavale 
miinimumile veel 166,66 eurot, kokku 3 x 166,66 = 
499,98 eurot. Seega on võlgniku mittearestitava sis-
setuleku määr kuus 999,98 eurot (500 + 499,98). Kui 
kohaldatakse TMS § 132 lõiget 12, saab vähendada 
võlgniku mittearestitava sissetuleku määra kuni 100 
euro võrra (20% võlgniku isiklikust mittearestitavast 
määrast ehk 500st eurost). Seega jääb võlgniku mit-
tearestitavaks sissetuleku määraks 899 eurot. Kuna 
võlgniku tegelik sissetulek on ainult 700 eurot ja see 
jääb alla võlgniku mittearestitava sissetuleku määra, 
siis ei saa võlgniku sissetulekut täitemenetluses ares-
tida.
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ERIVAJADUSTEGA 
INIMESTE  
kodude kohandamisest

VASTAB: Mariliis Tilk, Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi ja 
sotsiaalteenuste osakonna projektijuht 
FOTO: Kalju Jõesaar

A lates 1. oktoobrist 2017 liikusid keskkonna 
kohanduse valdkonnaga seotud tegevused 
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuselt üle 

Sotsiaalkindlustusametisse. Amet tegeleb nüüd ka 
keskkonna kohanduse valdkonda puudutavate tee-
madega ehk kodu- ja töökeskkonna alase nõustamis-
teenusega. Meie poole võivad pöörduda erivajadu-

Vaimupuu küsib:
Alates 2017. aasta oktoobrist muutusid kodu-
kohandamise reeglid ja neid teostavad asutused. 
Palun kirjeldage meile, mis täpsemalt muutus ja 
kuidas peavad inimesed edaspidi kodu kohenda-
mist taotlema?
Näiteks need inimesed, kes juba on järjekorras, ei 
tea, kui kaugel nad on ja kas abi on loota.

sega inimesed või nende hooldajad, aga ka koha-
liku omavalitsuse spetsialistid. Nõustamine, visiit 
(üle Eesti) ja vajadusel hinnangu koostamine on tasuta.

Sotsiaalkindlustusamet ei jaga toetusi kodu kohan-
damiseks. Kodu kohandamine erivajadusega inime-
sele on jätkuvalt kohaliku omavalitsuse ülesanne ja 
inimesed, kes vajavad kodu kohandamist, peavad 
pöörduma oma piirkonna sotsiaaltöötaja poole. 
Tavaliselt on vaja esitada avaldus kodu kohandamise 
sooviga. Igas piirkonnas on ka kodu kohandamise toe-
tuse summa erinev.

Kui inimestel on järjekordade kohta küsimusi, siis 
peavad nad samuti pöörduma oma piirkonna sotsiaal-
töötaja poole, kes oskab neile selle kohta infot jagada.

45 eluruumi kohandati juba katseprojekti raames, 
kus toetuse saajaks oli Astangu Kutserehabilitatsiooni 
Keskus ja partneriks Tallinna Linnavalitsus.

Vähemalt 1955 eluruumi kohandatakse põhiprojekti 
raames ajavahemikus 2018-2023. Toetuse taotlejaks on 
kohalikud omavalitsused, et nad saaksid toetada puu-
dega inimesi nende kodude kohandamisel.

Põhiprojekti läbiviimist toetab Euroopa Liit ja selle 
eelarve on 10 miljonit eurot (mis moodustab kogu 
toetusest 85%, sellele lisandub kohaliku omavalitsuse 
omaosalus vähemalt 15%). Toetatavaks tegevuseks on 
eluruumi kohandamine liikuvuse (sh sissepääsu kohan-
damine, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee 
kohandamine ning hoone, selle territooriumile sisse-
pääsu ja piirde kohandamine), personaalse hügieeni ja 
köögitoimingute parandamiseks.

Katseprojekti kohta rohkem informatsiooni siin: http://
www.tallinn.ee/est/Kodukohanduse-pilootprojekt-2. ■

KO K K U V ÕT E
Erivajadusega inimesel on õigus taotleda 
oma kodu kohandamist mugavamaks, 
oma erivajadusele vastavalt.
Kui sinu kodu vajab kohandamist, pöördu 
oma piirkonna sotsiaaltöötaja poole.
Kodu kohandamiseks on vaja kirjutada 
sooviavaldus.

Esimene kodukohandamise projekti toel rajatud 
kaldtee.
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Peagi on algamas suuremahuline sotsiaaltrans-
pordi arendusprojekt, mille eesmärgiks on toetada  
puuete ja erivajadustega inimeste või nende  
hooldajate töötamist ja õppimist, samuti nende  
iseseisvat elu ja ühiskonda integreerumist.

TEKST: Kristiina Tuisk, Sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakonna 
nõunik ja projektijuht
FOTOD: Erakogu

Aastatel 2018–2020 on sotsiaalministeeriumil kavas 
toetada sotsiaaltranspordi arendamist kuni 8 miljoni 
euroga.

Sotsiaaltransport on seaduse järgi kohaliku oma- 
valitsuse ülesanne ning seda rahastatakse omavalitsuse 
eelarvest. Tänavuse pilootprojektiga soovitaksegi leida  
võimalusi, kuidas kohalikud omavalitsused saaksid  
hakata teenust ühiselt tellima ja pakkuma, samuti sõite 
ühildada kas siis omavahel või ühistranspordiga.

Kohalik omavalitsus peab kehtestama sotsiaaltrans-
pordi osutamise tingimused, millega pannakse paika, 
kuidas teenus on korraldatud ning kuidas inimene 
saab seda taotleda. Tingimused ja kord peavad ole-
ma inimestele avalikult kättesaadavad. Enamasti on 
see info leitav kohaliku omavalitsuse koduleheküljelt, 
kuid alati saab uurida ka omavalitsuse sotsiaaltöötajalt.
Üldjuhul vajavad sotsiaaltransporti liikumis- ja/või  

nägemispiiranguga raske või sügava puudega inimesed. 
Samuti võivad teenust vajada näiteks autismi diagnoo-
siga lapsed ja täiskasvanud, kelle eripärad ei võimalda 
neil sõita ühistranspordiga (ning isiklikku transporti ei 
pruugi perel olla). Keskmise puudega inimesed saavad 
enamasti kasutada tavalist ühistranspordivahendit, 
kuid igal juhul peab kohalik omavalitsus hindama sot-
siaaltranspordi vajadust, sest ka sama puude raskus-
astmega inimeste vajadused võivad olla erinevad.

Sotsiaaltranspordi taotlemiseks ei pea olema inimesele  
määratud puuet. Kuigi kohalikul omavalitsusel on 
teenuse vajadust siis tunduvalt lihtsam hinnata, ei ole 
puude määramine sotsiaaltranspordi taotlemise ega 
saamise eeldus.

Praegu vajab sotsiaaltransporti ligikaudu 12 000  
inimest üle Eesti. 

Kui inimene esitab taotluse teenuse saamiseks, peab 
kohalik omavalitsus hindama tema abivajadust. Selle 
põhjal saab kohalik omavalitsus langetada otsuse, kas 
ja millises mahus inimene teenust saab. Otsuse sisu tu-
leb inimesele selgitada lihtsas ning arusaadavas keeles. 
Ka eitavat vastust tuleb selgitada.

Kohalik omavalitsus võib inimeselt sotsiaaltranspordi  
eest tasu küsida, kuid näiteks liiniveo puhul ei või see 
olla suurem, kui maksab samas piirkonnas sama vahe- 
maa läbimisel inimene, kellel ei ole liikumis- või  
nägemispiirangust tulenevaid takistusi. Samuti peab 
sotsiaaltranspordi eest tasumine olema inimesele 
jõukohane ega tohi välistada tema võimalust teenust 
saada. Tihti on kohalikud omavalitsused kehtestanud 
rahalise piirangu, näiteks: teenust saab ainult 50 euro 
ulatuses kuus. Selline piirang ei ole seadusega koos- 
kõlas, sest iga inimese teenuse vajaduse mahtu ning 
võimalust teenuse eest tasuda tuleb eraldi hinnata.

On arvatud, et teenust osutab sotsiaaltöötaja ise, kes 
teeb sõidud väikese elektriautoga. Tegelikult ei ole 
sotsiaaltöötaja ülesanne sotsiaalteenuseid ise osutada, 
vaid korraldada nende kättesaamine. Sotsiaaltöötaja 
võib ise sõite teha, kuid on ka neid kohalikke oma- 
valitsusi, kes on hankinud selleks mõne teenuse- 
pakkuja. Tähtis on see, et inimene saaks teenust vasta-
valt abivajadusele.

Hästi korraldatud sotsiaaltransport tagab juurdepää-
su avalikele teenustele ning töökohale/õppeasutusse  
sõitmiseks. Kui kohalikul omavalitsusel on võimalusi, 
on tal õigus pakkuda transporditeenust ka laiemalt,  
nt spordivõistlustel, teatris käimiseks jne.

SOTSIAAL-
TRANSPORT 

aitab vajalikke 
sõite teha
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1. APRILLIL TÕUSEB PENSION
keskmiselt 7,6%
Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastamisele riikliku pensioni 2018. aasta indeksi väärtuse kinnitamise eelnõu, 
millega saab uueks indeksi väärtuseks 1,076. See tähendab, et 1. aprillist kasvavad pensionid ja töövõimetoetuse 
päevamäär keskmiselt 7,6%.

ALLIKAS: Sotsiaalministeeriumi pressiteade, 20. veebruar 2018 

„Koos palkade kasvuga suurenevad ka pensionid ja 
eelmise aasta palgakasv kajastub tänavuses, oodatust 
isegi kõrgemas pensionitõusus,“ ütles sotsiaalkaitse-
minister Kaia Iva. „Näiteks 44-aastase staažiga inime-
se keskmine pension on alates 1. aprillist üle 30 euro  
kõrgem ehk 446,5 eurot senise 415,6 asemel.“

Pensioni baasosa on pärast indekseerimist eelnõu  
kohaselt 175,439 eurot ja aastahinne 6,161 eurot. 2018. 
aasta indeksi järgi ümberarvutatud pensionid maks-
takse välja alates aprillist. 

Pensionide indekseerimine maksab riigile tänavu ligi 
97,6 miljonit eurot. Pensione indekseeritakse 375 649 
pensionäril. Töövõimetoetuse saajate arv 2018. aastal 
on hinnanguliselt 62 600 inimest.  

Eesti riik arvutab pensionid igal kevadel ümber, et hoida  
pensionid tasakaalus palkade ja hindade muutustega.

Igale inimesele on arvutatud tema eelnevast tööpanusest 
sõltuv individuaalne pension. Praegune pensionide  
indekseerimise kord hakkas kehtima 10 aastat tagasi,  
1. jaanuaril 2008, kui indekseerimine seoti sotsiaal-
maksu laekumisega varasemast suuremas mahus.  

Pärast indeksi kinnitamist arvutab sotsiaalkindlustus-
amet uute väärtustega ümber kõik riiklikud pensionid.  
Oma uut pensioni suurust saab inimene alates  
1. aprillist vaadata riigiportaalist eesti.ee (avaleht → 
e-teenused → kodanikule → toetused ja sotsiaalabi →  
Minule makstav pension, toetused  ja hüvitised).  
Lisainfot saab ka sotsiaalkindlustusameti pensionide  
indekseerimise infotelefonilt 661 0551 või numbrilt 
6121 360.

Lisaks pensionile arvutatakse ümber ka töövõime-
toetuse päevamäär. Töövõimetoetuse suuruse arvutab 
töötukassa iga kalendrikuu kohta. 

Suurus eurodes (al 1.04.2018)
Rahvapensioni määr 189,31

Pensioni baasosa 175,439

Aastahinne 6,161

Vanaduspension pensioniõigusliku staažiga 15 aastat 267,85

Vanaduspension pensioniõigusliku staažiga 30 aastat 360,27

Vanaduspension pensioniõigusliku staažiga 40 aastat 421,88

Vanaduspension pensioniõigusliku staažiga 44 aastat 446,52

Töövõimetoetuse päevamäär 
(puuduv töövõime – 100% päevamäärast; osaline töövõi-
me – 57% päevamäärast)

12,72 (puuduv töövõime 12,72; osaline töövõime 7,25)

AVALIKEKS TEENUSTEKS LOETAKSE:

• haridusteenuseid (nt lastehoid, lasteaed, kool);

• tervishoiuteenuseid (sh nt perearsti, eriarsti külas-
tamine, samuti haiglasse minek, apteegi külasta-
mine);

• postkontori külastamine vajalike postiteenuste  
kasutamiseks;

• pangakontori külastamine inimesele vajalike  
finantstehingute sooritamiseks, kommunaaltee-
nustega seotud asjaajamisteks;

• sotsiaalteenuste kasutamiseks, (sh sotsiaaltöötaja 
vastuvõtule minek, päevakeskuse külastamine,  
rehabilitatsiooniteenuseid saama minek jmt). 
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MIS ON PUUETEGA INIMESTE ÕIGUSTE 
KONVENTSIOON?

Konventsioon on rahvusvaheline leping mitme riigi 
vahel.

Puuetega inimeste õiguste konventsioon kaitseb 
puuetega inimeste õigusi ja vabadusi ning austab 
nende loomupärast väärikust.

Puuetega inimesed on need, kellel on pikaajaline füü-
siline, vaimne, intellektuaalne või meeleline kahjus-
tus, mis takistab nende osalemist ühiskonnaelus teis-
tega võrdsetel alustel.

Eesti Puuetega Inimeste Koda ehk EPIKoda loodi 
1993. aastal. See on puuetega inimesi ja nende õigusi 
kaitsev organisatsioon. EPIKoda liidab erinevate 
puuetega inimeste ühinguid. Kojale lisaks tegutseb 
Eesti Puuetega Inimeste Fond (EPIFond), mis kogub 
puuetega inimeste aitamiseks raha. 2018. aastal sai 
EPIKoda 25-aastaseks.

TEKST: Eesti Puuetega Inimeste Koda 

Eesti kirjutas alla ÜRO puuetega inimeste õiguste kon-
ventsioonile juba 6 aastat tagasi. Eesti riik esitas 2015. 
aastal ÜRO-le aruande, mis keskendus peamiselt õi-
gusruumi analüüsile.

EPIKoda koostas sellele vastukaaluks puuetega ini-
meste õiguste konventsiooni variraporti. Variraportis 
räägitakse, kuidas seda konventsiooni päriselus täide-
takse ja missugune on Eestis puuetega inimeste elu 
tegelikult. Samuti antakse soovitusi, kuidas probleeme 
lahendada.

LÜHIKE KOKKUVÕTE VARIRAPORTIST:

1.   Eesti on konventsioonile alla kirjutanud, aga  meil 
puudub sõltumatu järelevalve. 
Keegi ei kontrolli, kuidas konventsiooni täidetakse, 
kuna pole raha järelevalvele maksta. 
Kui keegi ei kontrolli, siis ei viitsita ka konventsiooni 
täita.
Puuetega inimestel ei ole kellegi poole pöörduda, kui 
nad kannatavad konventsiooni täitmata jätmise pärast.

SOOVITUS: Määrata seadusega konventsiooni järele-
valve ning tagada rahastus riigieelarvest. 
Laiendada puuetega inimeste õiguste kaitse valdkondi 
Võrdse kohtlemise seaduses.

2.   Vajalikku abi saavad vaid kõige tugevamad puu-
dega inimesed. 
Kui puudega inimene ise või tema lähedased oskavad 
abi küsida, siis nad saavad abi. Kui ei oska, jäävad abita. 
Abi peaks saama eelkõige need, kes kõige rohkem abi 
vajavad. 

SOOVITUS: Kindlustada kõigile puuetega inimestele 
võrdselt kättesaadav abi, vastavalt vajadustele. Kohali-
kud omavalitsused peavad ühtemoodi otsustama, kel-
lele ja millist abi anda. Riik peab kontrollima, kas ja 
kuidas kohalikud omavalitsused abi annavad.

3.   Puuetega inimeste, eriti puuetega laste toetus ei  
 kata enamasti puudest tingitud lisakulutusi. 
Üle poole puuetega laste vanematest kulutavad lapse 
puude tõttu rohkem raha kui riik neile selleks annab. 

SOOVITUS: Suurendada puuetega inimeste, esimeses 
järjekorras puuetega laste toetusi, et need vastaksid te-
gelikele puudest tulenevatele lisakulutustele.

4.   E-riik ei ole jõudnud puuetega inimesteni. 
Erinevad teenused on eri valdkondade ja valitsusasu-
tuste vahel killustatud, andmete ristkasutust ei toimu. 
Seetõttu raisatakse info leidmiseks liiga palju aega ja 
inimene võib jääda vajalikust abist ilma.

SOOVITUS: Kõik puuetega inimeste teenused ja toe-
tused tuleb siduda riigi ja omavalitsuse tasandil üheks 
terviklikuks süsteemiks, korraldada andmebaaside 
ristkasutus.

Puuetega inimeste konventsiooni variraport on kätte-
saadav aadressil: 
http://www.epikoda.ee/loe-variraportit/

PUUETEGA INIMESTE 
õ i g u s te 
k o nve nt s i o o n i 
VA R I R A P O R T

KO K K U V ÕT E
EPIKoda leiab, et 
Eestis ei ole täidetud nõudeid, 
mis on puuetega inimeste jaoks 
ette nähtud.
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TEKST: Vaimupuu
FOTO: Kohvik Telliskivi 15

VAIMUPUU SEISUKOHT:

Kui on mure, tuleb sellest rääkida.
TÖÖOTSIJA PEAB OLEMA AKTIIVSEM. 
* Kui ootad võimaliku tööandja kõnet, aga seda ei tule – 
helista ise.
* Ära jää nädalateks lootma ühe tööandja lubadusele  
„võib-olla“. 
* Kui vajad ükskõik, missugust tööd – otsi edasi. 
* Kui vajad just seda tööd – tuleta end võimalikule  
tööandjale pidevalt meelde.
TÖÖANDJA PEAB SUHTLEMA TÖÖOTSIJAGA OTSE. 
* Kui tööotsijale on lubatud helistada, tuleb helistada.

KOHVIKUS TAHAKSID 
TÖÖTADA PALJUD   

2014. aasta sügisel alustasid AS Hoolekandeteenused, 
SA Hea Hoog, Tallinna Ülikool, Tallinna Vaimse Tervise  
Keskus ja Sotsiaalsete ettevõtete võrgustik koostöö- 
projekti kohviku loomiseks, mis keskenduks erivajadusega 
inimestele töövõimaluste loomisele. Aja jooksul on seda 
ideed arendanud ja oma peas vorminud SA Hea Hoog juht 
Anu Hall, kes möödunud suvel leidis projekti jaoks vajali-
kud ruumid juba toimivas kohvikus Telliskivi 15. Nüüd on 
ta pühendunud kohviku projekti elluviimisele.

Idee sai alguse unistusest, et psüühilise erivajadusega 
inimesed võiksid pidada oma kohvikut, kus küpseta-
takse kohapeal leiba ja teisi pagaritooteid ning paku-
takse head kohvi. Ideele andis hoogu juurde Vääna-Viti  
Kodus toimiv hea praktika, kus teenusel viibivad ini-
mesed küpsetavad spetsialisti juhendamisel leiba, saia-
kesi ja küpsiseid ning müüvad neid. Hea idee tõmbas 
ligi paljusid, isegi Tallinna Ülikooli ungarlasest külalis- 
õppejõud Zsolt Bugarszki, kel selja taga paarkümmend 
aastat kogemusi psüühikahäirega inimestega, oli valmis 
kohe nõu andma ning kogemusi jagama.

Kohvikus korraldatakse erivajadustega seotud üritusi 
(pime-õhtusöögid, vaikuse-tantsuõhtud jne) ning kavas 
on müüa erivajadustega inimeste valmistatud käsitööd.

23. novembril 2017 korraldas kohvik esimese Võima-
luste Tööpäeva, kus kõik soovijad said juhendaja käe all 
proovida erinevaid töid. Facebooki üleskutsele vastas 
kümme erivajadusega inimest ja lisaks tuli kohvikusse 
kätt proovima terve kursus Astangu Kutserehabilitat-
siooni Keskusest. Päris mitmed osalejad lubasid koh-
vikusse oma CV saata, et päriselt tööle asuda. Kohviku 
omanik lubas, et võimaluste tööpäevi tuleb veel. 

Sellest on juba mitu kuud möödas ja Vaimupuu  
toimetusele on tulnud kaebusi, et kõik soovijad pole  
saanud võimalust isegi mitte kandideerida, neil palutakse  

helistada järgmisel nädalal – ja nii kuude kaupa. Praeguse 
töövõimereformi valguses, kus töötamine ja oma oskuste 
proovile panemine on tähtsam kui varem, pole see hea.

VAIMUPUU OTSUSTAS ASJA UURIDA. 

Kohviku juhataja Anu Halli sõnul soovib kohvik pak-
kuda töötamise võimalust kõigile, kes pärast Võimaluste 
Tööpäeva avaldasid soovi kohvikusse tööle tulla. Paraku  
on praegu puudu töötajad, kes saaksid hakkama nii  
kohvikuga kui erivajadustega inimeste juhatamise ja välja- 
õppega. Ilma spetsiaalse juhendamiseta ei saa erivajadu-
sega inimesi tööle võtta. 

Kohvik otsibki praegu aktiivselt uut töötajat, kes oleks 
valmis pakkuma turvalist keskkonda ja oma teadmisi, 
mis on uute inimeste väljaõppeks vajalikud. Kui sobivad 
inimesed on leitud, võetakse taas ühendust kõigi või-
maluste tööpäeval osalenutega ja räägitakse täpsemalt, 
millal saaks tööle asuda.

Praegu töötab kohvikus erivajadustega inimesi 3: 1 nõu-
depesija ning praktikal käivad 1 nõudepesija ja 1 abi-
kokk. Nemad on juba harjunud töötama ega vaja välja-
õpet, kuid vajavad siiski töötamise ajal toetust.■

Võimaluste Tööpäev kohvikus Telliskivi 15.

Tallinnas Pelgulinnas tegutseb kohvik, mis kannab 
 nimena oma aadressi: Telliskivi 15. See on tuntud ka 
 kui Kõigi 

Võimaluste Kohvik, kus on mõeldud erivajadustega  
inimestele 

rohkem kui mujal, eriti töötajate osas.
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ELAMUSI 
KLAASIKUNSTI  
TÖÖTOAST

TEKST: Juta Ülemaantee,  
Kõrgessaare Puuetega Noorte Klubi Vikerkaar
FOTOD: Tiina Azojan

6.  detsembril 2017 said MTÜ Kõrgessaare Puue-
tega Noorte Klubi Vikerkaar liikmed võimaluse 
taas kord pealinna sõita, sest ees oli ootamas 

üks ütlemata kogemusterohke päev. Käisime andeka 
klaasikunstniku Agnes Tormi käe all klaasikunsti õppi-
mas.

Meile õpetati erinevaid külmtöötlemise võtteid: klee-
pimist, liimimist, graveerimist ja liivapritsi kasutamist. 
Jagati infot ka selle kohta, kus kohast on võimalik osta 
erinevaid töövahendeid ja materjale, et ka ise edaspidi  
hobi korras oma kunstiannet klaasi külmtöötlemisel 
edasi arendada. Kaunistasime kõiki neid tehnikaid ka-
sutades ära jõuluajale kohaselt suure hulga küünlatopse. 
Mõni meist jaksas teha vaid ühe, aga mitmed sattusid 
hoogu ja vorpisid küünlaümbriseid suisa viiekaupa. 

Lisaks meisterdamisele tutvustas koolitaja meile klaasi-
kunsti ajalugu ja näitas pilte sellest, mida kõike on või-
malik üldse klaasist valmistada. Saime teada ka seda, et 
klaasikunstnik Agnes Tormi valmistatud kaunid esemed 
olid mõni aasta tagasi näitusel ka meie enda kodusaarel 
Reigi Pastoraadi ruumides.

Pärast kolmetunnist töötuba oli meil valminud üle 
kolmekümne kauni küünlaümbrise ja suundusime edasi 
Puuetega Inimeste Majja käsitöölaadale. Seal tutvusime 
teiste erivajadustega inimeste käsitööga ja nii mõnigi 
kaunis ese sellelt laadalt rändas Hiiumaa poole. Hea on 
teada, et meie väikesel Eestimaal on puuetega inimes-
te seas väga palju andekaid käsitöömeistreid, ning see  
motiveerib veelgi enam ka Hiiumaa erivajadustega noori  
looma oma kätega palju enam ilusaid ja tarvilikke  
esemeid.

Klubi Vikerkaar liikmed tänavad ajakirja Vaimupuu 
töökat kollektiivi, kes meie jaoks selle vahva päeva  
korraldasid ja kindlasti soovime tänada Hiiu Valla- 
valitsust, kelle kaasabil me üldse Tallinnasse sõita saime.

Valmis palju kauneid küünlatopse.

Töös kasutasime erinevaid tehnikaid.

Klaasikunstnik Agnes Torm tutvustab 
klaasikunsti võimalusi. 
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 Vaimupuu küsimustele vastas Marion Teder, 
CareMate’i idee algataja.

KUIDAS SÜNDIS CAREMATE JA MIS SEE  
TÄPSELT ON?

Idee algas vajadusest. Ühiskond vananeb, puuetega ini-
meste arv kasvab ning aina rohkem on meie ümber abi 
vajavaid inimesi. Abi vajavad ka nende lähedased, kes 
ei saa sageli ei saa koduse koormuse tõttu oma ideid ja 
potentsiaali rakendada.

CareMate tuleb appi peredele, kellel lasub hooldus-
koormus, pakkudes nende lähedastele tuge igal hetkel 
ja kõiges, mis hooldamisega seotud, ning hingerahu, et 
lähedane on hoitud. 

CareMate ei ole hooldekodu ega agentuur, me ehitame 
internetikeskkonda inimeselt-inimesele, mille kaudu  
saab tellida hooliva ja korraliku väljaõppe saanud teenuse- 
osutajaid koju hooldusabi osutama ning seda mõistliku  
hinna eest. Teenuste hulka kuuluvad kodu- ja isiku-
hooldusteenused inimestele, kes puude või vanaduse 
tõttu vajavad hoolt regulaarsetelt hooleandjatelt.

* care – ’hoolitsus, hoolekanne’ ingl k
   mate – ’sõber, kaaslane’ ingl k
Seega võiks CareMate tõlkida kui ’hooliv sõber’.  
Hääldus umbes „keer-meit“.

Samuti ei saa alahinnata inimeste soovi teha üllast tööd 
hooleandjana. Töö on paindlik – hooleandja saab valida  
aja, koha ja tegevused. Hooleandja töö võib olla nii  
lisaraha teenimiseks kui ka põhitööna.

KES ON HOOLEANDJAD?

CareMate hooleandjaks võivad kandideerida kõik, kellel  
on empaatiavõime. Kuna CareMate hindab selle töö 
väärtust, siis peame väga vajalikuks ka motiveeriva 
töötasu võimaldamist ja teeme omalt poolt kõik, et 
seda pakkuda. Neil, kellel puudub erialane väljaõpe, 
pole vaja karta, sest CareMate loob võimaluse ka ette-
valmistavaks kursuseks.

KAS OLETE KUULNUD FIRMAST HELPIFIC? 
KUI PALJU TEIE TEGEMISED KATTUVAD, 
MIS ON ERINEVAT?

Helpificu tegemistega oleme kursis ning alguses soovi-
sime isegi nendega koostööd teha, kuid me ei saanud 

Septembris toimunud Garage48 Heaolutalgutel  
valiti žürii poolt kõige suurema potentsiaaliga  
lahenduseks CareMate*, mis viib erivajadustega 
inimesed kokku väljaõppinud hooldajate ja vaba-
tahtlikega. Nüüd on projekt nii kaugel, et oodatakse 
hooandjaid, kelle abil tegutsema asuda.

CAREMATE - 
vajaduspõhine
professionaalne 
hool
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oma kirjale vastust. Kui Helpific vahendab vabataht-
likke ja heategevuslikus korras abistamist ning erialane 
väljaõpe pole nõutav, siis CareMate on suunatud pro-
fessionaalsusele ja hooleandjate õigusele saada oma 
töö eest tasustatud. 

KES FINANTSEERIB JA KUS TOIMUVAD KUR-
SUSED, MILLE HOOLEANDJAD LÄBIVAD?

Hetkel käivad läbirääkimised Töötukassaga, et nende 
kaudu saaksid kursused finantseeritud paljudele ini-
mestele. Püüame väljaõppe teha niivõrd kuluefektiivse, 
et kõik need inimesed, kes soovivad tulla platvormil 
teenust osutama, suudaksid seda endale lubada. Kui 
neil tuleb sellegipoolest tasuda kursuse eest, siis kind-
lasti teenivad nad selle CareMate’i poolt loodava inter-
netikeskkonna kaudu teenuseid osutades päris kiiresti 
tagasi. Seega on see nagu pisike investeering. 

Juba arendame ka e-keskkonda, kus inimesed saaksid 
mugavalt läbida koolituse teoreetilise osa kodus ning 
hiljem koos professionaalsete koolitajatega praktilise 
osa. Praktilised õppepäevad saavad esialgu toimuma 
Tallinnas ning ka platvorm käivitub kõigepealt Tallinna 
elanikele, kuid soov ja plaan on CareMate’il laieneda 
niipea, kui võimalik, ka teistesse Eesti linnadesse.

KUI PALJU KESKMISELT MAKSAB TUND 
AEGA HOOLDUSTEENUST?

Täpne hind pole veel paika pandud, kuid kindlasti ei 
saa see olema kallim, kui praeguste kodus pakutavate 
hooldusteenuste nn turuhind. Hind saab olema tunni-
põhise arvestusena ja me anname omalt poolt parima, 
et teha oma hooldusteenus kättesaadavaks kõikidele 
ühiskonnagruppidele. Tulevikus soovime teha koos-
tööd Sotsiaalministeeriumiga, et riigi ning kohalike 
omavalitsuste koostöö tulemusena saaksid inimesed 
endale CareMate’i internetikeskkonnast tellitavaid 
teenuseid võimaldada soodsamalt. Lootust on, sest 
Garage48 Heaolutalgud, kus CareMate võitjaks kuulu-
tati, oli Sotsiaalministeeriumi poolt korraldatud.

KUIDAS TAGATAKSE, ET HOOLDAJAD ON 
AUSATE KAVATSUSTEGA?

CareMate teeb seadusekohaselt taustakontrolli ning 
vestleb silmast silma. Hooleandjate hindamiseks 
tehakse reitingu- ja tagasisidesüsteem. Et teenuseid 
osutaksid professionaalid, käsitletakse koolitustel põhja-
likult lisaks paljule muule olulisele ka tööohutuse, 
riskide, raporteerimise ja kaitse teemasid ja seda nii 
teenuse osutaja kui teenuse tarbija/tellija vaatevinklist.

Need inimesed, kes juba omavad hooldaja kutset või 
tunnistust, et on varem väljaõpet saanud, ei pea ilm-
tingimata koolitust läbima, kuid kindlasti kontrollib 
CareMate, et neil oleksid olemas kõik vajalikud tead-
mised turvalise hooldusabi osutamiseks. 

Lisaks on võimalik alati paigaldada näiteks ka kaame-
raid ja andureid või muid uusi nutiseadmeid, et end 
turvaliselt tunda. Sellega seoses on plaan teha ka koos-
tööd firmadega, kes neid lahendusi kliendi soovil 
pakuvad.

Töötanud ise üle 5 aasta agentuuride kaudu Inglismaal 
hooldajana, pole ma kordagi kuulnud juhtumist, kus 
hooldajal oleksid halvad kavatsused. 

CareMate OÜ kutsub kõiki endale Hooandjas hoogu 
andma. Iga väiksemgi toetus on suure väärtusega, et 
sünniks kvaliteetsel ja suurepärasel tasemel interneti-
keskkond. 

Lähemalt siit: https://www.hooandja.ee/projekt/care-
mate 

Lisaküsimuste korral võib alati meile otse kirjutada 
info@caremate.ee. 

KO K K U V ÕT E
CareMate loob interneti-lehekülje, 
mille kaudu saab tellida koju hooldajat.
Hooldajad on oma tööd õppinud.
Praegu kogutakse raha, 
et CareMate tööle saaks hakata.
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M eie elus on palju erinevaid päevi, nende sekka 
põimuvad ka erilised päevad. Eriliste päevade 
sündmused annavad meie elule vürtsi ja värvi, 

annavad elule mõte. Erilised päevad jäävad meile eriti 
meelde ja me räägime selle päeva tegevustest, jutustame 
igal võimalusel, kui on kuulaja olemas. Jutustades elame 
taas läbi neid erilisi tundeid, neid erilisi hetki, tunneme 
taas rõõmu ja uhkust. Sellised päevad on nagu pärlid või 
teemandid, rikastavad meie elu, annavad rõõmu ning 
isegi aitavad kurbusest üle saada. Vahtra Tantsud Tähte-
dega on olnud kui kahekümnest pärlist pärlikee – kaks 
päeva igal aastal 10 aasta jooksul on see võistlus palju 
rõõmu toonud.

On taas väga oodatud oktoobri viimane laupäev. Rapla 
kultuurimaja, kaks haldjat – Age Ilumaa ja Hely Kuus, 
palju rahvast, sigin-sagin, elevus, tervitused, kallistused 
ja...  Hetkeks vaikus. Ning siis kuulutab Margus Abeli 
rõõmus pidulik hääl: „...ja siit nad tulevad!“

TANTSIJAD

Muusika saatel voolavad värvilise jõena avatud uksest 
52 kaunist inimest, 26 tantsupaari, ja täidavad saali rõõ-

mu, silmasära, soojuse ja sooviga end näidata, meeldi-
valt üllatada oma tantsuga ja kostüümidega.

Juubeliaasta puhul saavad paarid esitada tantsu omal va-
likul. Esinemine on väga värvikas ja vaheldusrikas. Siin 
tuleb välja iga tantsija loomus, on tõelisi üllatusi.

PUBLIK

2-3 korda rohkem kui tantsijaid on inimesi saalis tant-
sijaile kaasa elamas. Saal on pungil täis, mõned pealt- 
vaatajad seisavad, mõned väiksemad istuvad põrandalgi.  
Võimas aplaus, mis siit tuleb, kestab peaaegu katkematult.  
Imetlev aplaus, toetav aplas, armastav aplaus, tunnustav  
aplaus... Kas need ongi need vaoshoitud eestlased?  
– Jah, on! 

Kütkestav tants ei jäta külmaks kedagi. Fännid elavad 
pühendunult kaasa ja loovad sellise meeleolu, et tantsijad  
aina tahaks tantsida! Fännid valivad oma lemmiku. Ja 
oh seda rõõmu, kui kogu publiku valik langeb kokku 
sinu omaga! 

ŽÜRII

Auväärne žürii oma esimehe Väino Sassiga jääb meelde. 
Sellel žüriil on erilised silmad, head silmad, mis märkavad  
aastatega toimunud arengut. Nende kriitika on nagu 
kingitus, nad juhivad tähelepanu, kus võiks rohkem  
pingutada ja õppida ning mis on hästi. Sellist kriitikat 
tahab iga paar kuulda.  Žürii ees seistes tunnevad paarid, 
et nende pingutusi on märgatud ja tunnustatud. Žürii 
on emotsionaalne. 

„Klomp tuleb kurku, kui näed midagi... sellist... head!“ 
ütleb üks neist. 

„Imetlusväärne on ühe nädalaga toimunud areng –  
oskavad end kokku võtta,“ mainib teine.

„Puudutab, kuidas partnerlus töötab, on tuntav ja  
nähtav side, toetus partnerite vahel, sünergia,“ märgib 
kolmas. 

Kõik tantsijad ja ka vaatajad on žüriile tänulikud, sest 
nende kommentaarid on omaette pärlid. Imetlema pa-
neb, kust nad neid kõiki ilusaid ja tarku sõnu leiavad, 
sõnu, mis aitavad. Žürii tagasiside on julgustuseks  
tantsuga edasi tegeleda.

TÄHED 

Partneriteks puuetega inimestele on tuntud, tegusad  
kohalikud inimesed. Südantsoojendav on näha tantsimas 
noori tähti – Viljandi Kultuuriakadeemiast ja gümnaa- 
siumistki. Inimestel, kes on väga hõivatud, on olnud 
tahtmist harjutada tantse. Inimesed, kellel palju tähtsaid 
asjaajamisi, on leidnud aega, et särada kahel õhtul! Need 

Auväärne žürii: Inna Tamm, Piia Abel, Väino Sassi, 
Andra Lokk, Katariina Luide, Anne Paluoja.

TEKST: Linda Luhse,  
Viljandimaa Päevakeskus Singel tegevusjuhendaja   
FOTOD: Tiina Azojan

VAHTRA TANTSUD  
TÄHTEDEGA – 10
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säravad inimesed panevad ka oma partnerid särama ja 
nii rõõmustabki meid ehtne tähtede paraad! 

Õhtu lõpuks näeme taevatähtede poole vaadates ilu- 
tulestikku – sobiv punkt sellele säravale õhtule! 

ANSAMBEL

Armas Merivar on 10 aastat üritusele truu olnud. Muusika  
ja laul, väike nali sekka. Kõik soovid muusikalised soovid  
täidetakse, kõik on rahul. Suurepärane koostöö!

KOKKUVÕTTEKS

Põhikoolis õpitakse 9 aastat, gümnaasiumis – 12. Vahtra  
Tantse Tähtedega võib võtta kui 10 aastat kestnud tantsu- 
kooli. See on pikk aeg. Esinemine on nagu eksam, enne 
seda aga palju-palju harjutamist, õppimist. Selle ajaga 
on kõik selles koolis osalenud midagi õppinud, midagi 
rohkemat kui ainult tantsusamme. Me kõik õppisime 
hoolivust, mõistmist, toetamist ja koos liikumist. Me  
õppisime eneseväljendamist ja rõõmu jagamist. Me õppi- 
sime iseseisvust, vastutuse võtmist, püsivust ja sihi-
kindlust. Me õppisime tunnustamist ja usaldamist. Me 
oleme osavamaks, targemaks ja paremaks saanud. Me 
õppisime armastama tantsu ja inimesi. 

Ma usun, et iga osaleja nüüd saab öelda: „Ma tunnen, et 
minust hoolitakse. Mina olen armastuväärne ja armas-
tan. Me lustime tantsu ja elame rõõmuga. Ma olen tänu-
lik, ma olen õnnelik!“■

Rapla Hooldekeskuse Vahtra Tugikeskus tänab kõiki, 
kes nõu ja jõuga üritusele abiks olid!

Tantsupaarid Viljandimaa Singelist. 

Madis Ojavee ja Sandra Vilismäe.

Ele Janno  ja Markus Bachman.
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Anne-Ly Pedaja, Aigar Reinart, Kahro Ader ja Lilia               
Raudheiding. 

Operaatorid  Agnes Aus ja Maria Vita, reporter Kerttu Rakke.

Vaimupuu peatoimetaja Janek Muru.

Olga Sokk ja Tiit Ojavee.

Kaks kaunist haldjat - Hely Kuus ja Age Ilumaa.
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2.  Pane muna 10 minutiks keema.K E VA D I N E 
J Õ U S A L AT

VAJA LÄHEB:

1 ÕUN

1 KESKMISE SUURUSEGA MUNA

½ PIKKA VÄRSKET KURKI

100 G SUITSUSEALIHA (RASVASISALDUS 10%) 
VÕI SUITSUKANALIHA

400 G PUNASEID KONSERVUBE (NÕRUTATUD)

200 G HAPUKOORT (RASVASISALDUS 20%)

PAAR KUHJAGA SUPILUSIKATÄIT MAJONEESI 
(RASVASISALDUS 3%)

SOOLA, PIPART (MAITSE JÄRGI)

Valmistamine:

Kevad on käes, ninad on kõigil nohused ja kehad 
nõrgad. Siin aitab maitsev salat, kus on kõvasti 
valku ja muud head-paremat, mis meid tugevaks 
ja rõõmsaks teeb. Proovi järele! Saad endale uue 
ja lihtsa lemmiku, mida sõpradele pakkuda!

Kööginurgas olid abis meie alati toimekad ja 
naerusuised sõbrad Vahtra Tugikeskusest.

NB! Retseptis toodud kogused on mõeldud 2-4  
inimesele. Fotodel on kogused suuremad, kuna 
meil oli sööjaid ligi 20.

Nipp: Munakoor ei kee katki, kui torkad enne 
keetmist munakoorde nõelaga pisikese augu või 
lisad munakeeduveele natuke äädikat.

2.  Vala oad konservipurgist sõelale ning loputa 
neid külma veega.

2.
TEKST:  Taire Ehaver, Kööginurga toimetaja 
FOTOD: Tiina Azojan ja Janek Muru

1.
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Head isu ja imeilusat kevadeootust! 

Järgmisel korral patustame magusaga!

Olge rõõmsad ja õnnelikud!

4-5. Tükelda õun, kurk ja suitsuliha  
suupärasteks tükkideks.

6.       Haki muna peeneks ning pane koos ubade, kurgi,  
 õuna ja lihaga salatikaussi.

7.    Sega väiksemas kausis kastmeks kokku majonees ja 
hapukoor, maitsesta pipra ning vajadusel ka soolaga.   

          Kalla kaste salatile ja sega läbi.

Soovi korral lisa värsket hakitud tilli. See toob eriti kevadist 
maitset ja lõhna! 

Nipp: Kui armastad paprikat ja tomatit, võid julgelt 
ka neid sellesse salatisse lisada!

3.

6.

7.

3. Aseta kaussi majapidamispaber ning lase ubadel 
seal mõni minut nõrguda.

4.

5.


