
 

 
 

ESTA ja ETSA sügiskool „MUUTUSE PUUDUTUS” (teemad: stress, tervishoiu sotsiaaltöö) 

13.-14.09.2017, Nelijärve Puhkekeskuses 

 
Kolmapäev, 13. september2017. a. 

10.00-10.30 Registreerimine, majutumine, kohvilaud 

10.30-12.30 

Suur saal 

Stress ja sellega toimetulek töökollektiivis. Tõnu Lehtsaar(PhD) - religiooni- ja 

suhtlemispsühholoog.  

12.30–13.30 Lõunasöök  

13.30-15.00 

Suur saal 

ETSA "Muutuse puudutus", räägime muutusest kui paratamatusest, eesmärgist ja stressi allikast,  
tervishoiu sotsiaaltööst kui olemuslikult muutuste keskmes tehtavast tööst, kuidas seda teeme ja 
mida sellest õpime, toome hea praktika näiteid  ning räägime, mida  ja selle parima praktika 
näidetest ning tegelikest võimalustest võimatuna näivas olukorras.  

- Tähenduslik tegu. Dagmar Narusson (MA) - Tartu Ülikool  

- Juhi tähenduslik tegu. Olga Sumbajeva (MA) - Tartu Ülikool  

15.00–15.30 Kohvipaus 

15.30-17.15 

Erinevad 
ruumid 

Töötoad gruppides ja arvamuste esitamine.  

- ETSA (kogemuskohtumine, avatav ühe praktikanäitega ja töö väikestes rühmades, 
kokkuvõttev arutelu). Mari Reilson -  Tartu Ülikooli kliinikumi sotsiaaltöötaja 

- Kunstiteraapia vähipatsientidega. Eve Usin -  loovterapeut 

- Füsioteraapia tehnikad ja võtted. Õppimisvõimalused Eestis. Kirkke Reisberg 

17.15-17.45 Paus 

17.45-19.00 Tegevused sektsioonides:  
Suur saal 
(Joogamattidega) 

- Gongimeditatsioon. Vilmar Schiff - gongimeister. 

Õues - Innovaatilised nutitelefoni kasutamisvõimalused sotsiaaltöös. QR koodi jaht. Kadri Laup - Rapla 

Ühisgümnaasiumi arvutiõpetaja.  
Metskanni-
kese saal 

- Loovustuba. Ingli töötuba (vildist käsitsi tehtud inglite valmistamine) juhendaja Janne Liidik. 
Jannega tuleb juttu ka puuetega lastele ja NEET noortele pakutavatest võimalustest 
Raplamaal. 

Kohvikuala - LOBATUBA olulistel aktuaalsetel sotsiaalsetel teemadel. 

19.00-20.00 Õhtusöök bistroos 

20.00-24.00 

Saunamaja 

Koosviibimine. Retrodisko. Muusikat teeb DJ Erik Tammsoo. Üllatuskülaline.  
Uute liikmete ristimine ESTA liikmeks. 

 

Neljapäev, 14. september 2017. a. 

08.00-09.30 Virgutusvõimlemine, metsajooks, hommikusöök 

09.30-10.30 

Suur saal 

Eestkoste teemadel erinevate kohtulahendite praktika. Maarika Pähklemäe -  Naisjuristide Liit. 

10.30-12.00 

Suur saal 

ESTA volikogu avalik koosolek 
- Ülevaade ESTA 2017. a. tegevuskava läbiviimisest. Struktuuriüksuste juhid ja ESTA tegevjuht 

Annika Rannamets. 
- ESTA tegevuskava 2018-2019 arutelu. 
- Muud küsimused. 

 
* sauna külastaja ja SUP surfi kasutaja võtab kaasa saunatarbed, ujumisriided 
* gongimeditatsioonil osalemiseks vajalik joogamatt ja sobiv riietus (soovitavalt tekk  ja padi ) 
* pimemassööri seansid kohapeal registreerimisega,  lisatasu eest  
* naerata – kohal on fotograaf! 
* korraldaja jätab endale õiguse vajadusel kavas muudatusi teha. 


