
Sotsiaaltööst särasilmselt ja südamega 

 

Sotsiaaltöötajatel on põhjust rõõmustada – 16. märtsil tähistatakse rahvusvahelist 

sotsiaaltöö päeva, mil kogu maailmas pööratakse tähelepanu ühiskonna toimimiseks 

hädavajaliku ameti esindajatele. Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (ESTA) tegi oma 

liikmetele erilise üleskutse: püüame pidupäeval jätta mured kõrvale ja toome välja 

sotsiaaltöö positiivse poole! 

 

Millest Eesti sotsiaaltöötajad unistavad ja milliseid põhimõtteid väärtustavad? Kuidas nad 

avastasid huvi sotsiaaltöö vastu? Mis neid selle töö puhul köidab ja mis aitab rasketest 

hetkedest üle saada? Mida võiks keerulisest kriisiajast homsesse päeva kaasa võtta? Järgnevad 

lood aitavad leida neile küsimustele vastused. Aitäh kõigile, kes oma lugu jagasid! 

 

Haapsalu Sotsiaalmaja direktor Annaliisa 

Täht: soovin, et inimesed näeksid sotsiaaltööd 

nii ägedana kui mina seda näen 

Tahtsin saada sotsiaaltöötajaks ja töötada 

noortega, sest veetsin varem kogu oma aja 

noortekeskuses ja olin aktiivne ka 

õpilasesinduses. Üks noorsootöötaja soovitas, et 

sotsiaaltöö eriala tagab mitmekesisema tööpõllu. 

Mõte meeldis mulle. Aga mulle meeldis kirjutada 

ka, mõnda aega soovisin saada hoopis 

ajakirjanikuks. Ükskord istusime emaga laua 

ääres ja ma ei teadnud, kes võiks minust saada. Ta 

vaikselt siis ütles, et: „Mulle meeldis see 

sotsiaaltöö mõte”.  

Nii ma siis asusin õppima ülikooli. Ja siis tundsin, 

et olen kui kala vees. Üks asi oli huvitavam kui teine ja elu hakkas mind ise juhtima: lastekodu, 

erikoolis vabatahtlikuks olemine ja siis sotsiaaltöö eakatega, praeguseks asutuse juhtimine. Ma 

ei tea, millal ma tundsin huvi, aga esimesest hetkest oli see loogiline. Mulle lihtsalt meeldis 

mõelda, et inimeste aitamine võiks olla äge töö. Et see ei peaks olema häbiasi, sest palk on ju 

väike. Säravad silmad uksel ja keerulised lood olid need, mis panid mind vaatama enda elu 

tänutundega. 

Juba põhikoolis seisin selle eest, et lapsi ei kiusataks. Et kodudes võivad olla asjalood kehvad 

ja palusin kaaslastelt rohkem tolerantsust. Olen alati pidanud seda loomulikuks osaks endast – 

õnneks sain võtta osa endast ja teha sellest enda elukutse. Ema ütleb ikka: „No aga sa oled ju 

sündinud sotsiaaltöötajaks.” Ju siis pidigi nii olema. 

Mida kriisist õppida? Arvan, et me oleme oma kontakti inimestega siiani oluliselt alahinnanud. 

Töötajad hakkasid kliente igatsema ja tegelikult tahtsime olla koos ja teha seda, mida iga päev 

iseenesest mõistetavana võtame.  

Juhtisin kriisi ajal koduteenuse osutajate kampa ja rõhutasin kogu aeg, et me tõestame praegu 

täiesti ebareaalsel viisil, kui vajalikud me oleme oma inimestele ja kui suurt tänu peame 

tundma, et meil on töö ja seda märgatakse. Kindlasti esines ekstreemseid koostööjuhtumeid, 

kus hooldustöötajad pidid olema loomingulised täielikus virvarris – ja ausalt, nad olid imelised. 

Mina lihtsalt imetlesin igaüht meie meeskonnast ja armusin erialasse veelgi enam.  

Meid märgati rohkem – meilt küsiti, kuidas meil läheb, kas peame vastu. Sõna sotsiaaltöö 

kostus aina enam, aina tähtsamana ja rohkem märgatuna. Kui maailm varisema hakkab, siis 

kuristiku äärt mööda lähme ikka kliendile lähedamale ja hoiame üksteist. 

 



Annaliisa unistused: 

- kui ütled, et töötad sotsiaalvaldkonnas, siis ei oleks esimene küsimus, miks, palk on ju 

erakordselt väike; 

- et sotsiaaltöö oleks sama oluline kui haridus – asutuste, arendamise ja töötajate osas; 

- et noored tahaksid olla kutse- või kõrgharidusega sotsiaalala professionaalid; 

- et meedias ei materdaks mõnda üksikut juhtumit need inimesed, kes ei tunne 

sotsiaaltööd läbi ja lõhki. Seda eriti ajal, mil sotsiaaltöötajad on niigi haprad; 

- et tööjõudu oleks rohkem ja see oleks lubatud; et sotsiaaltöötajad ei murduks; 

- et sotsiaaltöötajad saaksid vabadel päevadel puhata ilma süütundeta; 

- et sotsiaaltöö poleks vaid kaastunnet äratav, vaid täitsa päriselt uhke ja auväärt töö; 

- et rohkem inimesi näeks sotsiaaltööd nii ägedana kui mina seda näen, et see on üks 

põnev, väljakutseid ja elutarkust andev eriala. 

 

Põhimõtted:  

• Alati aita teist inimest − sa võid olla ainuke, kes seda teeb. 

• Kliendile peab jääma tema kodu tunne. 

 

Ütlen töötajatelegi tihti, et mõnele kliendile oleme me ainsad, kes tal on. Aitame teda südamega 

– ka siis, kui inimene on esialgu vihane, kurb, kuri – ta leebub hiljem, kui meie läheneme 

südamega. Minu mugavustsoon ei ole tema mugavustsoon.  

Tuletan alati meelde, et kliendi elukeskkonda tuleb vaadata tema vaatevinklist. Et kui meie 

läheme uksest välja, peab talle jääma tema kodutunne. Meie ei tohi lõhkuda tema kodust 

õhkkonda (v.a eluohtlikud tegurid). 

 

 

Sotsiaalkindlustusameti teenuste osakonna RFK 

projektijuht Eva Kuslap (Tartu): oma tegudega saame 

muuta ühiskonda paremaks  

Esimene laiem huvi sotsiaaltöö vastu tekkis seetõttu, et olen 

üles kasvanud aktiivsete kogukonnaliikmete perekonnas 

ning kasvasin teadmisega, et me saame muuta ühiskonda 

paremaks enda tegudega ega pea ootama, et keegi teine 

midagi ära teeb. Esimesele laiemale huvile tekkis konkreetne 

suund siis, kui isiklikus elus tuli väga lähedane kokkupuude 

sotsiaalvaldkonnaga. Samal põhjusel ei saanud kodulinnast 

kaugemale minna ning uurisin õppimisvõimalusi Pärnu 

linnas. TÜ Pärnu Kolledži pakutud sotsiaaltöö korralduse 

eriala oli see, mis kõige rohkem huvi tekitas. Tagantjärgi 

tunnen endiselt, et see oli elu parim otsus. Esiteks juba 

sellepärast, et kogu kolledži seltskond (personal, õppejõud, 

tudengid) oli mu jaoks üks võrratult ühtehoidev perekond. 

Enne kriisiaega oli sotsiaalvaldkond saanud põhjendamatult 

vähe tähelepanu nii üldises pildis (nt hooldustöötajate töö sisu, tööjõupuudus, palgatase) kui 

ka arendustegevustes. Mulle tundub, et pärast kriisi on sotsiaalvaldkonna teemad saanud 

meedias tähelepanu varasemast enam, nii positiivset kui ka negatiivset võtmes. Mõlemad on 

laiemas pildis head, sest tekitavad diskussiooni ja panevad valdkonnaväliseid inimesi kaasa 

mõtlema.  

Kriisiajast võiks kindlasti võtta kaasa teadmise, et digilahendused peavad kiiremas tempos 

arenema ka meie valdkonnas ja loodan, et kriis andis selleks hoogu juurde. 

 



 

Eva unistused:  

- et sotsiaal- ja tervisevaldkond käiksid üha rohkem käsikäes ja oleksid inimesele ja ka 

üksteisele toeks veelgi enam, sest inimese heaolu on nende ühine eesmärk; 

- et sotsiaalprobleemid ei oleks ainult sotsiaalvaldkonna mured. 

 

Põhimõte: Pole ühtegi olukorda, millele ei ole lahendust! 

 

 

Muhu vallavalitsuse sotsiaalnõunik Triin Valk: kui mul on ressurssi, siis jagan seda 

teistelegi  

Kui olin laps, töötas mu ema sanatoorses internaatkoolis. Veetsin tihti seal õppivate lastega 

koos aega ja nägin, kui oluline on olla toeks kellelegi, kes seda vajab. Siiani on minu põhimõte 

olnud, et kui minul on ressurssi, mida teistele jagada, siis tuleb seda teha. Nii tunduski, et 

sotsiaaltöö on midagi minu jaoks. 

Kriisi kogemuse põhjal olen saanud üsna kindla teadmise, et eri ressursid ja võimalused – 

justnimelt koostööks eri valdkondade vahel – peaksid olema kaardistatud, et sellega ei peaks 

tegelema siis, kui tekib kriisiolukord. Ja siiski on ka see keeruline aeg näidanud, et sotsiaaltöö 

tegijad on ikka väga paindlik seltskond, kes oskab raskes olukorras hästi mobiliseeruda, leida 

lahendusi ja viise paremaks toimetulekuks. 

 

Triinu unistus: et saaksin teha elus veel hoopis midagi erinevat sotsiaaltööst. :) 

 

Põhimõte: Ära tee teistele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse. 

 

 

Kihelkonna Hooldekodu juhataja Ave Väli 

(Saaremaa): töö eakatega pakub rõõmu  

Meie kogukonna eakad pöördusid minu poole sooviga, et 

teeksin neile võimlemis- ja liikumistunde. Nägin, kui suur 

huvi neil selle vastu oli: kunagi ei puudutud tunnist, alati 

oldi rõõmsameelsed ja neilt tuli palju ideid ja mõtteid, 

mida võiks eakatele veel pakkuda. See kõik pani mind 

aina rohkem mõtlema sellele, et võiksin senise masseerija 

töö kõrvalt õppida ka sotsiaaltööd. Nii ka läks. Alustasin 

sotsiaaltöö õppimist Kuressaare Ametikoolis ja 

praktikaid sooritades sain kohe aru, et tahan töötada koos 

eakatega – see köitis mind kõige rohkem. Hiljem jätkasin 

õpinguid sotsiaaltöö alal Pärnu kolledžis, mis andis 

kinnitust, et olen valinud õige tee. Iga päev kodust tööle 

tulles, tulengi nagu oma teise suure pere juurde, sest 

hooldekodu elanike jaoks on see ju nende kodu ja meie 

püüame teha kõik selleks, et nad seda ka tunnetaksid. 

Üks asi, mida kriisiajast sotsiaaltöösse kaasa võtta, on 

kindlasti nii kohalike omavalitsuste kui ka kolmanda 

sektori tähelepanelik suhtumine eakatesse ja just hooldekodudesse. Ei olnud vaja tunda muret, 

kas või kust saame kaitsevahendeid ja muud tarvilikku, helistati pea iga päev ja küsiti, kuidas 

meil läheb, kas on millestki puudust ja kas on abi vaja. Muret tunti ka hooldekodus elavate 

eakate pärast, pakuti välja eri lahendusi ja suhtlusviise, kuidas saaksid eakad suhelda oma 



lähedaste ja muu välisilmaga. See oli tore ja südantsoojendav ning võiks olla tavaline 

suhtumine, mitte ainult siis, kui oleme kriisis. 

 

 

Ave unistused:  

- et keegi ei peaks muretsema selle pärast, kas on võimalik tuua oma lähedane 

hooldekodusse, kui raha on takistuseks. See peaks olema kättesaadav kõigile ja ilma 

igasuguste tingimusteta; 

- et sotsiaaltöö tegijad ja kogu sotsiaaltöö oleks hinnatud ja au sees, et ei tuleks kõigile 

ja kõikjal end kogu aeg õigustada; 

- et meie eakaid hinnataks rohkem ja meie hooldekodud oleksid kodud sõna otseses 

tähenduses. 

Põhimõtted:  

• Ära kunagi tee teistele seda, mida sa ei taha et sulle tehakse. 

• Suhtu eakatesse austusega, sest ka sina oled kord eakas. 

 

Kai Rannastu: karmides elutingimustes jääb ellu 

üksteist toetades 

Avastasin endas huvi ühiskonnas toimuva vastu juba 

üldhariduse omandamise ajal. See oli ajal, kui ei 

kasutatud sõna „sotsiaaltöö” ning loomulikult ei saanud 

õppida sotsiaaltöötajaks. 1997. aastal, kui pidasin plaani 

õppida hooldustöötajaks, sain ootamatult kutse alustada 

hoopis hooldustöötajate kutseõpetajana. Ja siit alates 

algas üks põnev teekond, kuhu mahtus palju õppimisi 

ülikoolides, täienduskoolitustel Eestis ja välismaal, 

stažeerimisi, praktiseerimisi, projektitöid, riiklikke ja 

kohaliku tasandi töörühmi jne. Õppimist olen alati 

oluliseks pidanud, kuid kasutanud ka võimalusi 

praktiseerimiseks, nii olen sotsiaalvaldkonna 

kutseõpetajale lisaks töötanud sotsiaalpedagoogina, 

rehabilitatsiooni meeskonna liikmena, 

arendusspetsialistina ja vabatahtlikuna. 

Olen suur loodus- ja reisifilmide huviline. Väga ekstreemsetes tingimustes elavate põhjamaa 

rahvaste elu tutvustavates filmides on alati rõhutatud: nii karmides oludes saab elada vaid 

üksteist toetades. Praegusest ajast võtaksin homsesse kaasa ehk sotsiaalvaldkonnas töötavate 

inimeste koostöö, üksteise aktsepteerimise ja kaasamise, töö jagamise, tunnustamise olulisuse.  

 

Kai unistused:  

- sotsiaaltöötajatele on kriisiolukord väga tuttav (kui mitte öelda pidev teema), praegune 

kriis lihtsalt toob esile nõrgad kohad, millest kogu aeg räägitakse: töötajaid on vähe, 

tööd on palju, palgad on väikesed, töötajate toetamine pigem projektipõhine. Nüüd 

muidugi ka inimlik hirm haiguse ees. Unistan, et vähemalt midagi viimasest loetelust 

oleks töötajale tagatud proportsionaalselt ja vajaduspõhiselt; 

- et sotsiaalalatöötajale oleks loodud võimalused ja töö üks osa oleks enesearengu ning 

oma vaimse tasakaaluga tegelemine. 

 

Põhimõte: Käitu nii, nagu sa tahad, et sinuga käitutaks. 

Elu on üllatusi täis ja tal on sinuga alati mingi plaan. 



 

Saaremaa Puuetega Inimeste Koja juhataja Veronika 

Allas: tervik on suurem kui osade summa 

Avastasin endas huvi sotsiaaltöö vastu juhuslikult. 

Kriisiolukorrast võtaksin tavaolukorda kaasa töökorralduse 

muudatused, koostöö valdkondade vahel, kolmanda sektori 

kaasamise, suhtumise, uued olukorrad jms – need teemad 

jäävad, sest praegune olukord kestab veel mõnda aega. 

 

Veronika unistus: unistan koostööst, julgusest võtta 

vastutus. 

 

Põhimõte: Tervik on suurem kui osade summa! 

 

 

 

 

SA Hooldekodu Saaremaa Valss hooldekodu juhataja 

Heli Kaer: anna endast parim ja püüa olla tänulik 

Aastal 2002 olin paar kuud töötu ja siis avati Kuressaares 

sotsiaalmaja, sain sinna perenaisena tööle. Esialgne mõte 

oli, et ajutiselt. Sel ajal oli asutuse juhiks Katre Koit, kes 

toetas koolitustel ja/või koolis õppimist väga. Kõigepealt 

läbisin 2003. aastal TAIs tegevusjuhendaja koolituse, 

õppisin Kuressaare Ametikoolis ja siis lõpetasin 2008. 

aastal Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis sotsiaaltöö eriala. 

Mul on olnud õnn töötada sotsiaaltöös erisuguste 

sihtrühmadega ehk siis pikaajaliste töötute 

tegevusjuhendajana, eakate koduteenuse koordinaatorina, 

sotsiaaltöötaja ja vanemtegevusjuhendajana 

erihoolekandes. Peale selle olen saanud suurepäraseid 

kogemusi välipraktikal Kuressaare Ametikooli päevilt. Eri 

kogemused aitavad inimese vajadusi mõista paremini. 

Eakatekodu juhi tööd olen teinud 2010. aastast, 2019 oli paus ja nüüd 2020. aasta algusest 

jällegi. 

Olen hooldekodu juhina hämmingus paljude inimeste suhtumisest, et keegi on süüdi. Seda on 

vaja muuta, sest süüdistamine ei anna lahendust. Pigem tasuks mõelda, mida mina ise olen 

selleks teinud, et nakatumist ära hoida ja kui see on õnnestunud, siis tuleb olla selle eest tänulik. 

Väga hea koostöö on olnud kohaliku haiglaga, sihtasutuse nõukoguga. Valla 

sotsiaaltööspetsialistide suhtumine on seinast-seina. On inimesi, kes saavad aru, et kui nad ei 

saa viiruse tõttu hooldekodusse kohale tulla, kuid klientidel on asjaajamisi, siis nad teevad 

eeltöö ise ära ja meie oleme käepikendus. Kuid on ka spetsialiste, kes eeldavad, et kui nemad 

on kodukontoris, siis nende töö teevad ära hooldekodu töötajad. Kummastav on see olukorras, 

kus on teada, et paljud hooldekodu töötajad on haiguslehel ning kohapeal olevate töökoormus 

on tohutult pingeline. 

Meedia kajastab hooldekodus juhtunud viiruse teemasid pealkirjades suurelt, kuid kui levik 

toimub mujal asutustes, siis on see vaid number statistikas. 

 

 

Heli unistus: eelmisel aastal oli nn tavaelu vaid kolm kuud, poolest juunist poole septembrini. 



Unistan, et inimesed saavad oma lähedastega kokku ja saame taas käia kultuuriüritustel, 

kohvikus, trennis jne. 

 

Põhimõtted:  

• Põhjus-tagajärg seose meeles pidamine – tuleb osata arvestada, mis juhtub, kui me 

midagi teeme. 

• Alati hoia meeles – kas soovid, et nii, nagu sa käitud ja räägid kliendiga, käitutakse 

sinule kallite inimeste või sinu endaga. 

• Kui on keerulised inimesed ja/või olukorrad, siis ole tänulik, et need teemad on sul tööl, 

mitte kodus. See aitab mitte isiklikult võtta. 

 

 

 

Eneseteadvus OÜ mentor ja koolitaja, 

kogemus- ja kriisinõustaja Kairit Lindmäe 

(Saaremaa): sotsiaaltöö on minu jaoks 

elustiil, mitte elukutse 

Minu teekond sotsiaaltöö alal sai alguse, kui 

1992. aastal keskkooli lõpetades edasisi 

valikuid kaalusin. Sotsiaaltöö valdkond oli siis 

minu jaoks tundmatu. Täielik juhus, et sattusin 

seda õppima tänu tolleaegsele Kuressaare 

Poistemaja juhatajale Leonora Krausile, 

kellega pidasin viimasel hetkel enne 

meditsiinikooli dokumentide viimist aru, millist elukutset oleks mõistlik valida.  

Teadmata, mida sotsiaaltöö endast täpsemalt kujutab, asusin õppima Tallinna Pedagoogilisse 

Seminari. Mäletan, et esimesel koolinädalal tehti tutvustav ringsõit eri sotsiaalasutustes, et 

saaksime aru, kuhu me oleme sattunud. Nii mõnigi jättis kooli pooleli.  

Külastasime ka Imastu lastekodu, mis oli 1992. aastal veel kombinaat. Varasemalt olin käinud 

paar korda Kuressaare Väikelastekodus, seetõttu oli mul lastekodust mingigi ettekujutus.  

Huvi sotsiaaltöö vastu ja arusaamine, mis üldse on sotsiaaltöö, tekkis ilmselt alles koolis ja 

praktikate käigus. Lõpetasin sotsiaalpedagoogina Tallinna Pedagoogilises Seminaris 2. lennu. 

Hiljem sain samas koolis rakendusliku kõrghariduse ja Tallinna Ülikoolist magistrikraadi. 

Pärast kooli lõpetamist olen töötanud valdkondades, mis on kõik sotsiaaltööga seotud. 1990. 

aastate keskel oli sotsiaalvaldkond alles lapsekingades ja nii oli vaja mul ka oma esimeses 

töökohas Kuressaare Vanalinna Kooli toimetulekuklassis palju ise leiutada ja arendada.  
Õppekava ja õppematerjale sellistele lastele veel ei olnud, me alles hakkasime neid looma ja 

koostama. Sain olla oluliste protsesside juures. Ja ka järgmistes töökohtades olen saanud 

sotsiaalvaldkonna arengutes kaasa rääkida ja neid protsesse mõjutada, sh ka Riigikogu tasandil, 

seadustele sisendit andes. Aga näiteks ka töötukassas, nõustades erivajadustega kliente ja 

tööandjaid, samuti omavalitsuses sotsiaalvaldkonda juhtides.  

Olen ka kaalunud teha midagi muud, mis ei ole sotsiaaltööga seotud, aga ikka ja jälle olen 

jõudnud tagasi sotsiaaltöö juurde. Praeguseks olen mentor ja koolitaja KOVide juhtidele Ida-

Virumaa sotsiaalstrateegia arenguprogrammis, kogemus- ja kriisinõustaja, vabatahtlik tugiisik. 

Sotsiaalvaldkonnas olen olnud 26 aastat. 

Minu arvates saab sotsiaaltööd teha siis, kui olla selle juures südame, terve mõistuse ja hingega. 

Sinna sisse ei tohi ennast ära kaotada, abivajaja rolli ei saa sotsiaaltöös üle võtta. Need, kes 

seda mõistavad, teevad sotsiaaltööd väga kaua.  



Ma ei saa öelda, et mul on sotsiaaltöö vastu huvi. Pigem on see elustiil, teadmised, arusaamad. 

Olen selles valdkonnas, sest mul on kogemused, mida saan ja tahan jagada teistelegi. Ja ka 

huvi, kuidas valdkond areneb ning muutub, ma saan sellele kaasa aidata. 

Kui 2020. aastal Saaremaa kriisikodu juhtima asusin, ütles üks töötuttav minu kohta – sulle on 

alati vähe sellest, mida sa juba teed, ikka leiad võimaluse teha veel. 

Minu jaoks on oluline meeskond, kes jagab ühesuguseid väärtusi. Kui meeskond on ühtehoidev 

ja mõistab üheskoos seatud eesmärke, saab üle ka väga keerulistest olukordadest. 

Mind hoiab selles valdkonnas teadmiste ja kogemuste rohkus, soov neid jagada, et järeltulijad 

oleksid teadlikumad.  

Keerulistel aegadel aitab alati enda ressursside hea tundmine ja teadmine, kellele toetuda. Ja 

seegi, et minu kogemustest on kellelgi veel kasu. Ma saan kedagi aidata, tean kellelt ja mis nõu 

või abi küsida. Rasketest hetkedest aitab üle saada ka meeskonnatunnetus ja -toetus, arutlemine 

inimestega, kes on teemaga kursis ja peegeldavad tagasi ning aitavad edasi.  

Oluline on meeles pidada 8+8+8 (uni + töö + isiklik aeg) reeglit ja siis on ka ressurssi teha 

tööd. Mina sain 2020. a kevadel otsese kriisikogemuse ja tean, et head inimesed ei ole kuhugi 

kadunud. On hulk inimesi, kes kriisiolukorras leiavad võimaluse tulla appi ja panustada 

vastavalt võimalustele, olenemata sellest, mida nad tagasi saavad. Kriis näitas, et 

sotsiaaltöötajad on paindlikud ja valmis panustama, kui vaja. Koostöö valdkondade vahel oli 

suurepärane ja on väga oluline, et see nii ka jääb. 

Suurim kriisiõppetund on aga see, et peab olema koostatud kindel ennetav universaalne 

kriisiplaan, kus kõigil asjaosalistel on teada täpsed ülesanded. Kunagi ei tea ette, milline on 

järgmine kriis, aga universaalse plaani saab koostada ikka, et oleks selge, kes ja kui palju saab 

panustada.  

 

 

Kairiti unistus: et inimesed võtaksid vastutuse iseenda heaolu eest, mitte ei nõuaks seda 

teistelt. Kui inimesed ei sooviks enam teisi muuta ja pööraksid tähelepanu iseenda 

emotsioonidele, oleks kurjust vähem. Rohkem empaatiat ja iseendaga olemist. 

 

Põhimõtted:  

• Meil on inimestena olemas kõik sisemised ressursid soovitud tulemuste saavutamiseks. 

• Pole läbikukkumist, on vaid õppetunnid – inimene teeb talle hetkel parima kättesaadava 

valiku. 

 



 

Muhu Hooldekeskuse SA juhatuse liige Aino 

Rummel: mulle meeldib mu töö ja teen seda nägu 

naerul  

Mina sattusin sotsiaaltöö õpinguteni kahekümnendate 

lõpupoole. Olin selleks ajaks juba kahe lapse ema, mul 

oli töökoht kohalikus lasteaias, aga minus oli miski, 

mis tahtis muutust, midagi veel. See sattus aega, mil 

kohalikus sotsiaaltöös olid ees muutused – uue 

hooldekodu rajamise mõtted, alustati 

koduhooldusteenuse pakkumist, kooli hakkas tekkima 

sotsiaalpedagoogi koht jne. Ühesõnaga palju uut ja 

põnevat oli teoksil. Muidugi oli väga oluline ka see, et 

Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis sai õppida sotsiaaltöö 

korraldust kaugõppes, see tähendas koolis 

kontaktõpet neljal pikal järjestikusel päeval kuus, mis 

pere ja töö kõrvalt sobis hästi. 

Mulle meeldib mu töö. Sel suvel hakkab jooksma juba 

15. tööaasta, aga ikka meeldib. Nagu ka teistel, on minulgi olnud hetki, kus tunnen, et vot nüüd 

enam ei suuda või ei oska või ei taha. Ja siis juhtub midagi, mis paneb asju analüüsima ja 

nägema teise nurga alt ja jaksan jälle, nägu naerul, edasi tegutseda.  

Mis mind aitab? Võib-olla see tunne, et ma ei ole tegelikult üksi. Kõike ei pea ise oskama, aga 

tuleb teada, kust oskusi ammutada. Kõike ei pea ise jaksama, jõudu saab leida üheskoos 

teistega. Üldiselt on oluline hea suhtlemisoskus, ausus nii enda kui ka teiste vastu ja peab 

tundma huvi oma valdkonna vastu (seda ei ole võimalik teeselda) ning otseloomulikult nali ja 

naer. 

Rasked hetked? Sellist kindlat rituaali ei ole. Üldiselt on nii, et kui on tahtmine olla üksi ja 

kasvõi nutta, siis olen seda teinud. Kui tahan helistada sõbrale, siis tean, kellele. Kui tunnen, et 

kõige paremini aitab 10 km kõndimist, siis teen seda. Oluline on tunda iseennast ja oma piire. 

Teame ju, et selles töös on oluline rasked hetked üle elada. Peab oskama iseendaga need jutud 

ära rääkida ja eksimused tuleb endale andeks anda. Me oleme ju inimesed – meie kõigiga 

juhtub. 

Kriisiaeg õpetab meile alati midagi. Seekordne õppetund selgub laiemas pildis hiljem. Oma 

töös sai veelgi selgemaks see, mis oli selge ka varem – oluline on säilitada endas tasakaal, et 

ei muutuks selles infotulvas tuulelipuks. Et ei läheks kaasa selle hüsteeriaga, sest sul on sinu 

kollektiiv, kes sinule toetub, kliendid ja nende lähedased, kes vajavad võimalikku stabiilsust, 

mida sa selles olukorras pakkuda pead oskama. Hästi oluline on koostöö, oskus küsida abi, 

sama oluline on ka julgus jagada oma oskust ja kogemust. 

 

Aino unistus: et mind hoiaks edaspidigi see nähtamatu miski. 

 

Põhimõte: Abista alati nõrgemaid, kui sa ise oled tugevam ja keegi tugevam abistab sind (Tene 

Laul).  

 

Saaremaa Puuetega Inimeste Koja eestvedajad Veronika Allas, Marju Saar ja Kersti 

Nuut: see imeline sotsiaaltöö 

Kogu meie ühiskond koosneb üksikutest inimestest. Aga kui igaüks tegutseks üksi ja taotleks 

vaid isiklikku kasu, siis tekiks anarhia, st kõik inimesed võitleksid kõigi vastu. 

Inimese tegevus muutub kasulikuks nii enda kui ka teiste jaoks alles siis, kui tehakse koostööd 

meid ümbritsevate inimestega. 



Selline inimeste koostöövõrgustik avaldab mõju nii ümbritsevale keskkonnale kui ka kõigi 

liikmete toimetulekule. Sotsiaalse ühiskonna tõdemus on, et 1+1 ei ole 2, vaid see on palju 

enamat. 

Sotsiaaltöö sisu võib kokku võtta valdkondade paljususe, mitmetahulisuse ja pidevas muutuses 

koostoimivana. Miks? Lapse sünd, areng, kooliaeg, tööelu, peresidemete loomine, vananemine 

ja hooldusteenused – kõik need sündmused toimuvad inimese elukaare jooksul, ja on vaid osa 

sellest, millega tegelevad sotsiaaltöö tegijad. 

Pidev on koostöö tervishoiu-, majandus-, õigusala valdkondadega, üha rohkem on vaja pöörata 

tähelepanu sotsiaalpsühholoogia teadmiste rakendamisele igapäevatöös. Igavust ja rutiini ei 

tule karta, sest elu jooksul muutuvates olukordades on vaja oma teadmisi pidevalt täiendada, 

et aidata lahendada küsijate muresid. Vahel on vaja delikaatselt ning ruttu reageerida 

olukordadele, mis nõuavad igakülgset analüüsi ja asjatundlikkust. 

Suure töökoormuse ja rohkete emotsionaalsete kogemuste tõttu on sotsiaalvaldkonna töö 

tegijal suurem oht läbi põleda ja väsida. Siinkohal julgustan kõiki noori kolleege pöörduma 

vanema või kogenenuma töökaaslase poole, ja tasub küsida ka supervisiooni võimalust. On 

normaalne, et me kõik vahel väsime ja tunneme vajadust saada kelleltki tuge ja abi, või vajame 

pikemat puhkust taastumiseks, et omandada taas uusi teadmisi, suuta jääda heaks empaatiliseks 

suhtlejaks ning olla terava sotsiaalne taju ja närviga, 

Oleme ju saatjad ühel imelisel kulgemisel – inimene ja tema teekond! 

 

Soov pidupäevaks: soovime kõigile sotsiaaltöö tegijaile toredaid kolleege ja jätkuvat koostööd 

sotsiaalpsühholoogi Wolfgang Wagneri mõtteteraga: „Hästi kokkukõlavas bändis pilli 

mängides võib muusikul tekkida tunne, et mitte tema ei mängi muusikat, vaid muusika mängib 

teda.” (W. Wagner, „Sirp” 15.06.2008) 

 

 

 

Pärnu Haigla sotsiaalraviteenistuse 

juhataja Katrin Tsuiman: sotsiaaltöö 

põhineb inimeseks olemise põhiõigustel 

Huvi inimeste ja inimloomuse eri tahkude 

avaldumise eripärade vastu oli minus juba 

noorena. See tõi varakult kaasa erisuguseid 

elukogemusi, mis ei tarvitsenud hästi 

sobituda valitsevasse arusaama sobivast ja 

taunitavast. Keskkooli lõpuklassides 

veetsime pikki õhtuid ja ka sageli ka öid 

koos väikse grupi klassikaaslastega, 

arutades ja filosofeerides inimeseks olemise 

ning väärtuste/hoiakute üle ühiskonnas ja 

meie endi suhetes.  

Uurides, valides ja kaaludes 1980. 

lõpuaastatel kõrghariduse omandamise võimalusi, olid selgeteks eelistusteks sotsioloogia või 

psühholoogia. Sotsiaaltööst sel ajal veel keegi ei rääkinudki. Psühholoogiasse sel aastal 

vastuvõttu ei olnud, siis oli valikuks sotsioloogia, mis tundus tolle aja abituriendi teadmiste 

järgi kõige rohkem inimeste toimimisega seotud valdkond olevat. Teisest kursusest oli 

võimalus olla Tartu Ülikooli esimese sotsioloogia lennu tudengina ka Henn Mikkini sotsiaaltöö 

eriala loengute esimesi kuulajaid. Auditooriumid olid tudengeid täis.  

Edasi on eri eluetappide töised tegevused hoidnud mind alati tegelemas inimese, tema õiguste, 

kohustuste ja teda ümbritseva ühiskonna ootuste või reeglistikega. Seda nii rohujuure tasandil 



– lastekodu kasvatajana, piirkondliku sotsiaaltöötajana – kui ka kohtusaalis 

kriminaalhooldajana või eestkoste menetlustes inimese õiguste eest seismisel või õiguslike 

raamistike jaoks isikukeskseid ja koosloomes uusi abimudeleid välja töötamas. See on lihtsalt 

nii huvitav, selles ei ole kunagi rutiini ning alati on ses inimlik säde ja mõõde.  

Sotsiaaltöö juures köidab, et see on päriselt valdkond ja töö, mille puhul on võimalus aru saada 

ja tunda, et seda on inimestel vaja. See on töö, mis põhineb nii selgelt inimeseks olemise 

põhiõigustel ja -väärtustel. Keerulistel hetkedel aitabki see, et lähen mõtetes selle juurde, mis 

on inimeseks olemise juures oluline nii mulle kui ka neile, kelle jaoks ma sel hetkel töötan.  

Mind hoiab selle töö juures just see vahetu tunne ja teadmine, et need minu tegevused teevad 

kellegi elu ja olu paremaks või muudavad selle keerulise süsteemi tavainimese jaoks selgemaks 

ja/või lihtsamalt kättesaadavaks.  

Kuigi oma igapäevastes tööülesannetes ei ole mul alati vahetut kokkupuudet tuge ja abi 

vajavate inimestega, siis pean alati kõigi uute lahenduste ja mudelite puhul oluliseks nõu 

küsimist ja tagasiside saamist vahetult tööväljal töötavatelt spetsialistidelt ja abivajavatelt 

inimestelt, kes on tänapäevase sotsiaaltöö vaates sotsiaaltöö eksperdid.  

Olen üha rohkem veendunud, et inimese elukvaliteeti ei saa parandada keeruliste süsteemide 

loomise kaudu, vaid see algab lihtsatest asjadest, lihtsas keeles inimese tasandil olles ja tema 

eluilmast aru saades. Sotsiaaltöös saame inimese elus esile kutsuda muutust ja edenemist, kui 

läheme oma professionaalseid oskusi kasutades inimese juurde, mitte ei soovi tuua inimest 

meie professionaalsele tasandile.  

Praeguses keerulises ajas on sattunud kogu ühiskond olukorda, millesse olid varem sattud meie 

sotsiaaltöö kliendid. Kogu ühiskond on kaotanud võimaluse toimida harjumuspäraselt, nii nagu 

enne. See on tuttav olukord inimestele, kes olid enne tavapärases ühiskonna toimimise 

protsessis midagi kaotanud (tervise, töökoha, lähedase, eluaseme) ning vajasid toimetulekuks 

mõistmist, abi ja toetust. Kogu ühiskonna toimimine teeb praegustes muutunud olukordades 

läbi toimetulekuõpet. Me kuuleme/näeme iga päev, et abi on vaja ja seda oodatakse järjest 

rohkem. Ka nendes valdkondades, mis toimisid varem väga hästi. Ja abi vajamist peetakse üha 

normaalsemaks. Loodan, et see muudab ka kogu ühiskonda mõistvamaks inimeste haavatavuse 

suhtes ja seda ei peeta nõrkuseks või ebaõnnestumiseks.  

Kriisiajast tuleks kaasa võtta head koostöönäited kolmanda sektoriga, kes suudab tegutseda 

kiirelt, rohujuure tasandil ja inimese lähedal ning pakkuda lihtsaid, toimivaid lahendusi.  

 

Katrini unistused: 

- et meie sotsiaalvaldkonnas tegutsevate töötajate koolitussüsteem laseks lahti süsteemi- 

ja teenuskesksest lähenemisest. Et mõiste „hea abi” (ingl good help) sisu ja põhimõtted 

saaksid ka meie sotsiaalvaldkonnas tegutsejatele igapäevaseks praktikaks;  

- et meie digitiiger ärkaks ja teeks hüppeid sotsiaalhoolekande valdkonnas ning 

esimesena võiks ta kokku hüpata töö- ja tervise valdkonna süsteemidega. Loomulikult 

mõistlikkuse ja vajaduse piires.  

Põhimõtted: 

• Kui enam kuidagi ei saa, siis kuidagi saab alati. 

• Ärge muretsege, kui su süda on soe, ei sul siis külm hakka! (Pipi Pikksukk) 

 

 



Iru Hooldekodu direktor Jaanika Luus (Tallinn): 

võtame kriisist kaasa lihtsad head sõnad ja südamliku 

toetuse 

1991. aasta suve hakul lugesin suure huviga 

sotsiaalpedagoogika eriala tutvustust äsja nime vahetanud 

Tallinna Pedagoogikaülikooli stendilt. See paelus mind 

kohe. Sõbranna mahitusel plaanisin minna kehakultuuri 

teaduskonda, kuid sealsamas stendi ees muutsin oma 

otsust. Soovisin õppida sotsiaaltöötajaks. Võin panna käe 

südamele – ma ei ole seda kordagi kahetsenud. 

See võib kõlada triviaalselt, kuid kriisist soovitan võtta 

kaasa lihtsad ja head sõnad, südamliku toetuse ja naeru. Ei 

ole vaja tõmmata iga pisiasja peale käsi rusikasse ja tormata 

lahingusse. Vähendame mõttetut bürokraatiat ja 

keskendume tulemustele. Mulle meeldib Eesti sotsiaaltöö 

grand old man`i Valter Parve mõte, et kui Eesti suuruses riigis midagi töötab, siis see juba ongi 

tõenduspõhine. Parim tõe kriteerium on praktika. 

 

Jaanika unistus: Olen vahel natuke skeptiline loendamatu arvu koosolekute, töögruppide ja 

projektikohtumiste tulemuslikkuses ja vahel plaanin salamahti mõnel mitte osaleda ja 

lihtlabaselt tööd teha. :) Kuid siis tabab mind sisemine süütunne läbisegi lootuskiirega, et võib-

olla see kohtumine, töögrupp, ajurünnak on just murranguline ja hoolekanne saab just sellest 

väikse arengutõuke. Ja unistan, et hoolekanne areneks. 

Lemmiktsitaadid: 

• Kui on musta masenduse päev, siis meenutan Jaan Krossi lauset: „Kas karussell on 

edasiliikumise vahend?” 

• Sotsiaaltöö väärtustamisel soovitan noortel kolleegidel jätta meelde Pärsia luuletaja ja 

õpetlase Ahmad Džami sentents: „Mitte amet ei õilista ega ülenda inimest, vaid tänu 

inimesele muutub amet õilsaks ja ülevaks”. See on minu moto sotsiaaltööd tehes. 

 

 

Tallinna vaimse tervise keskuse kvaliteedijuht Merle 

Tomberg: olen saanud osa võtta paljudest inimeste elu 

muutvatest arengutest 

Alustasin sotsiaaltöö õpinguid 1992. aastal. Sel ajal ei 

olnud veel teada, milliseks kujuneb Eesti sotsiaaltöö 

praktika taasiseseisvunud Eestis. Mulle kui noorele 

inimesele tundus huvitav just see, et tegu oli uue erialaga. 

Teadmatus tuleviku ja eriala täpsema kujunemise osas ei 

tundunud hirmutav, pigem oli selle asemel muretu 

entusiasm. Asusin erialasele tööle juba õpingute ajal, 1994. 

aastal, ja siis endiselt vähese elukogemuse ja ebapiisavate 

erialateadmistega hakkasin õppima oma kogenenumatelt 

kolleegidelt. 1990. aastate alguses oli Eesti areng iseseisva 

riigina paljude inimeste n-ö loomulikuks huviks ja 

sotsiaaltööd õppima minnes nägin võimalust osaleda uutes 

ja huvitavates, inimeste elu paremaks muutvates arengutes. 

Minu peamiseks tööteemaks on läbi aastate olnud 

sotsiaalteenuste arendamine. Selles valdkonnas ei ole 

kunagi seda probleemi, et töö on igav ja üksluine. Sotsiaalteenuste arendamise tulemused ei 



ole küll alati kohe hinnatavad ja võivad vahel ilmneda ka kaudselt, kuid alati on hea meel nii 

nende edusammude üle, mis toimuvad teenuste korralduse tasandil kui ka nende tulemuste üle, 

mis toimuvad iga kliendi või töötaja jaoks isiklikult. 

Kriisiajast võiks kaasa tulla väärtustav suhtumine erialadesse ja ametitesse, mille eesmärk on 

toetada inimeste tervist ja toimetulekut. 

 

Merle unistused: 

- teeme õigeid asju õigesti; 

- suudame ära hoida neid õnnetusi, raskusi ja probleeme, mida on võimalik ennetada – 

igaüks nii oma elus kui ka ametite ning riigi tasandil 

- tervishoiu-, sotsiaal- ja haridusvaldkond liiguvad sujuva koostöö suunas senisest 

hoogsamas tempos;  

- sotsiaalvaldkonnas kasutatakse tõhusalt eri põlvkondade teadmisi ja kogemusi; 

- sotsiaalvaldkonna töötajad ja kristlikud kirikud tegutsevad järjest tihedamas koostöös; 

- keegi ei karda sotsiaaltöötaja poole pöörduda varasemate halbade kogemuste või 

eelarvamuste pärast; 

- sotsiaaltöötajal on aega teha oma tööd hästi. 

 

Põhimõte:  

Sotsiaalteenuste arendamisel ja kvaliteedi tagamisel on heaks põhimõtteks hinnata teenust 

sellest seisukohast, kas vajaduse tekkides sooviks sellist teenust ka ise kasutada. Alates 

suhtlemisest teenusepakkuja esindajatega kuni töökorralduse ja teenusepakkumise keskkonna 

pisiasjadeni. 

 

 

Muhu vallavalitsuse sotsiaalnõunik Triin Valk: 

kui mul on ressurssi, siis jagan seda teistelegi  

 

Kui olin laps, töötas mu ema sanatoorses 

internaatkoolis. Veetsin tihti seal õppivate lastega 

koos aega ja nägin, kui oluline on olla toeks kellelegi, 

kes seda vajab. Siiani on minu põhimõte olnud, et kui 

minul on ressurssi, mida teistele jagada, siis tuleb 

seda teha. Nii tunduski, et sotsiaaltöö on midagi 

minu jaoks. 

Kriisi kogemuse põhjal olen saanud üsna kindla teadmise, et eri ressursid ja võimalused – 

justnimelt koostööks eri valdkondade vahel – peaksid olema kaardistatud, et sellega ei peaks 

tegelema siis, kui tekib kriisiolukord. Ja siiski on ka see keeruline aeg näidanud, et sotsiaaltöö 

tegijad on ikka väga paindlik seltskond, kes oskab raskes olukorras hästi mobiliseeruda, leida 

lahendusi ja viise paremaks toimetulekuks. 

 

Triinu unistus: et saaksin teha elus veel hoopis midagi erinevat sotsiaaltööst. :) 

Põhimõte: Ära tee teistele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse. 

 

Saaremaa Puuetega Inimeste Koja eestvedajad Veronika Allas, Marju Saar ja Kersti 

Nuut: see imeline sotsiaaltöö 

 

Kogu meie ühiskond koosneb üksikutest inimestest. Aga kui igaüks tegutseks üksi ja taotleks 

vaid isiklikku kasu, siis tekiks anarhia, st kõik inimesed võitleksid kõigi vastu. 



Inimese tegevus muutub kasulikuks nii enda kui ka teiste jaoks alles siis, kui tehakse koostööd 

meid ümbritsevate inimestega. 

Selline inimeste koostöövõrgustik avaldab mõju nii ümbritsevale keskkonnale kui ka kõigi 

liikmete toimetulekule. Sotsiaalse ühiskonna tõdemus on, et 1+1 ei ole 2, vaid see on palju 

enamat. 

Sotsiaaltöö sisu võib kokku võtta valdkondade paljususe, mitmetahulisuse ja pidevas muutuses 

koostoimivana. Miks? Lapse sünd, areng, kooliaeg, tööelu, peresidemete loomine, vananemine 

ja hooldusteenused – kõik need sündmused toimuvad inimese elukaare jooksul, ja on vaid osa 

sellest, millega tegelevad sotsiaaltöö tegijad. 

Pidev on koostöö tervishoiu-, majandus-, õigusala valdkondadega, üha rohkem on vaja pöörata 

tähelepanu sotsiaalpsühholoogia teadmiste rakendamisele igapäevatöös. Igavust ja rutiini ei 

tule karta, sest elu jooksul muutuvates olukordades on vaja oma teadmisi pidevalt täiendada, 

et aidata lahendada küsijate muresid. Vahel on vaja delikaatselt ning ruttu reageerida 

olukordadele, mis nõuavad igakülgset analüüsi ja asjatundlikkust. 

Suure töökoormuse ja rohkete emotsionaalsete kogemuste tõttu on sotsiaalvaldkonna töö 

tegijal suurem oht läbi põleda ja väsida. Siinkohal julgustan kõiki noori kolleege pöörduma 

vanema või kogenenuma töökaaslase poole, ja tasub küsida ka supervisiooni võimalust. On 

normaalne, et me kõik vahel väsime ja tunneme vajadust saada kelleltki tuge ja abi, või vajame 

pikemat puhkust taastumiseks, et omandada taas uusi teadmisi, suuta jääda heaks empaatiliseks 

suhtlejaks ning olla terava sotsiaalne taju ja närviga, 

Oleme ju saatjad ühel imelisel kulgemisel – inimene ja tema teekond! 

 

Soov pidupäevaks: soovime kõigile sotsiaaltöö tegijaile toredaid kolleege ja jätkuvat koostööd 

sotsiaalpsühholoogi Wolfgang Wagneri mõtteteraga: „Hästi kokkukõlavas bändis pilli 

mängides võib muusikul tekkida tunne, et mitte tema ei mängi muusikat, vaid muusika mängib 

teda.” (W. Wagner, „Sirp” 15.06.2008) 

 

 

Toimetasid Meelike Tammemägi ja Regina Lind, ajakiri Sotsiaaltöö 

https://www.tai.ee/et/valjaanded/ajakiri-sotsiaaltoo

