
Valgamaa usuühenduste ja partnerite koostöövõrgustiku koosoleku protokoll 

19.04.2021 

Valgamaa usuühenduste koosolek toimus 13. 04.2021 kell 13.00 – 15.00.  

Osalejad:  

Kati Tamm EKNK Valga kogudusest; 

Sirje Sillamägi-Tamm, Valga ohvriabi; 

Maarja Mägi, Valga Avatud Noortekeskus/ Valgamaa Noorsootöökeskus TANKLA; 

Jüri Kõre, Valga Vallavalitsuse sotsiaalosakond; 

Ülla Kimmel SA Valgamaa Arenguagentuuri rahvatervise ja siseturvalisuse võrgustiku 

koordinaator; 

Aet Arula-Piir SA Valgamaa Arenguagentuuri MTÜ konsultant ja programmide spetsialist. 

Koosoleku päevakord:  

- Ohvriabi ettekanne tegevustest. 

- Ülevaade Valga vallas ja maakonnas korraldatud noorsootööst. 

- Arutelu. 

Koosoleku käik:  

Aet: Valga piirkonna politsei esindaja Kairi Ruus on huvitatud partnerlusest usuühenduste 

võrgustikuga, kuid kahjuks ei saa tänasel koosolekul osaleda. Ta lubas uurida ka kaplanilt, 

millised on võimalused aktiivse koostöö korraldamiseks. 

1. Kuulati Valga ohvriabi ülevaadet oma töökorraldusest. Slaidid lisatud protokollile. 

Lisaks soovis Sirje Sillamägi-Tamm tutvustada vägivallast loobumise tugiliini 

teenuseid, mille info jäi slaidikavast välja, kuid mille tutvustus on leitav siin: 

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ohvriabi-ennetustoo/tugi-vagivallast-loobumiseks  

Arutelu ohvriabi teemal:  

Ülla: kas psühholoogilist abi saavad ohvriabi kliendid maakonnas kohapeal? 

Jüri: kohapeal saab nõustamist. Võimalusel ja vajadusel käiakse ka Tartus 

(spetsiifilised probleemid). Valga vald on huvitatud koostööst usuühenduste 

võrgustikuga. Oluline on partnerlus valdkondades kus tervishoiuvaldkond on 

koostöömomendiks. Probleem vaimse tervise alase nõustamise probleemid kohapeal 

seoses spetsialistide vähesusega. Samuti on probleemiks vabatahtlike tegevus eakate 

toetamisel. Usuühenduste võrgustik käib koos vabatahtlikult ja see on väga hea 

võimalus ka eelmainitud koostöö vallas. Viljandis töötavad nö seltsidaamid, mis on 

tugisüsteem jõudmaks eakateni ja saamaks ülevaadet nende murekohtadest. Valgas 

oleks soov midagi sarnast käivitada. 

Valga vallal on soov ka täiendada sotsiaalvaldkonnale mõeldud toetuste süsteemi 

rakendamine. See oleks võimalus mitmekesistada valdkondlike algatuste elluviimist, 

vähendada formaalsust sotsiaalhoolekande tegevustes.  

Sirje: ohvriabi töös on väga oluline kannatlikkus – kogu töö käib ohvrile sobivas 

tempos. Kõige olulisem on lähisuhtevägivalla alla kannatajale teadvustamine, et 

vägivallaringist saab välja ning selleks on loodud toetav süsteem.  

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ohvriabi-ennetustoo/tugi-vagivallast-loobumiseks


Ülla: millest on Valgamaal kõige rohkem puudust? 

Sirje: teenuseosutajatest, keda maakonnas kohapeal pole. Loomulikult ka sellest, et 

inimesed ei tea, et neil on kohustus reageerida kui märgatakse abivajavat last – ise ei 

pea sekkuma, kuid vajalik on ametiasutuste teavitamine. Mida kiiremini suudab 

ohvriabi koostöös partneritega reageerida, seda suurem on võimalus päästa lapsi ja 

murda ebanormaalseid käitumismustreid.  

Aet: kas usuühenduste võrgustik võiks ohvriabile olla partneriks? Kuidas? 

Sirje: kuna inimesed on erinevad, siis kogu pere tugi usuorganisatsioonilt on väga 

oluline. Näiteks igapäevaste tegevuste toetamine – kursisolek, suunamine abi andvate 

asutuste poole, nö igapäevase elu toetamine, sest abivajajad on nii raskustes, et ei 

pruugi igapäevaste asjadega enam hakkama saada. Sarnane tugiisiku teenusele. Ka 

MARAC programmis on vabatahtlike info värbamine oluline, seega võib endast teada 

anda, kui on huvi.  

Kati: ühe juhtumi põhiselt on näide, kus peres pole enam normaalset suhtlust, on vaid 

tülid ja vaimne vägivald. Oluline, et ohver ise saab aru, et tal on õigus abi saada ja on 

olemas süsteem, mis teda toetab. Samas on vaja abi ka teisele osapoolele.  

Sirje: viimasel ajal ongi vaimset vägivalda rohkem. Olukord on nii hull, et pöördujad 

on nö viimsel piiril. Muutuste rakendamine on väga ebamugav, kuid neist pole pääsu 

ja kiireid häid lahendusi pole. Vanemate tüli kantakse lastele ja nende kaudu käib 

mõjutamine. Lisaks on lastekaitse töötajate osas levinud väärinfo kui karistajatest. 

Tegelikkuses on lastekaitse töötajad toeks ja abiks, kuidas olukorda parandada. Abi 

saab mõlemale osapoolele pakkuda. 

Maarja: lisaks mehe ja naise lepitamisele on võimalusel vajada lepitada ka lapsi 

mõlema osapoolega. Nii saab vältida ka edasisi lapse riskikäitumisi. 

 

2. Kuulati ettekannet noorsootööst: Valgamaal kolm keskust, Valga Avatud 

Noortekeskuse alla kuuluvad ka Taheva, Õru, Tõlliste ja Karula noortekeskused. 

Samuti Tõrvas ja Otepääl noortekeskused ja sealsed piirkondlikud keskused. Igas 

keskuses on tööl noorsootöötajad. Keskused pakuvad mitmesuguseid huvitegevusi, 

väiksemates kohtades ongi noortekeskus huvitegevuse koordineerijaks. Korraldame 

malevaid, laagreid, talvel avatud noorsootöö võimalusi, ettevõtlusõpet. Kirikutega on 

tehtud koostööd päevalaagrite raames (noortekeskuste ruumide kasutus, tegevuste 

läbiviimine). Noorsootöötajad on avatud, mobiilse noorsootöö raames võivad ka 

usuühenduste vabatahtlikud ühineda ja koos noorsootöötajatega ühineda.  

Noortekeskuse huvitegevus ei eelda, et noor peab kohustuslikult iganädalaselt kohal 

käima. Ringide töö on avatud kõigile, eeldus ja kohustus iga kord kohal käia puudub. 

Noortekeskus on noorte jaoks olemas ja avatud, sund puudub. Kui noor tunneb end 

hästi ka lihtsalt üksi istudes, siis tal lastaksegi olla. Samas ollakse avatud suhtlusele ja 

toetatakse noori. Noortekeskuses käivad nii riskikäitumisega noored, kes ehk mujal ei 

ole nii oodatud. Samas käivad ka andekad ja vaba aja tegevustega hõivatud noored, 

kellel on huvi kirjutada näiteks noorsootöö valdkonna projekte. Need noored ei veeda 

siin aega, vaid tullakse sihipäraseid tegevusi tegema. Riskinoortele pakub 

noortekeskus turvalist kohta, kus olla.  



Aet: noortekeskus on see koht, mis võtab ka vastu näiteks kangaid, mis kasutati 

õmblusringis ära.  

Maarja: meil on avatud ka köök, noored omandavad ka eluks vajalikke oskusi. Nad 

saavad juhendaja juuresolekul ise endale süüa teha, siia tuuakse annetustena ka 

toiduaineid.  Õpitakse ja õpetatakse nõusid pesema (nt. roma poisse), toimub 

töökasvatus. Noorsootöötajal on aega tegeleda ja piisavalt kannatlikkust, et noortega 

tegeleda. 

Ülla: millest noorsootöötajana puudust tunned? 

Maarja: erialastest nõustajatest, rehabilitatsioonikohtadest. Abi vajavaid noori on 

palju, näiteks on peaaegu võimatu saata sõltlasest noort nõustamisele või ravile. 

Samuti pole nõustajaid vaimse tervise probleemidega noortele. Puuduvad võimalused 

pereteraapiaks. Häid spetsialiste pole. Noorsootöötaja peab olema võimeline 

lahendama erisuguseid probleeme, mis pole otseselt noorsootöö. Tuleb nö tulekahjusid 

kustutada, sest sekkumisi ei saa, nõustamisele pääseb alles kolme kuu pärast. Kui 

noorel pole väärtegu, pole temaga seotud politsei väljakutset või määratud puuet, siis 

riskikäitumisega või probleemidega noori ei olegi võimalik abi saamisele suunata. 

Vajalik oleks seaduse muudatused, samuti inimesed, kes aitaksid. Töö kõrvalt pole ka 

võimalik päevases vormis õppida erialaseks spetsialistiks. Samas puhtalt vastava 

valdkonna haridusega inimene ei pruugi noorsootööd tehes hakkama saada.  

See probleem süveneb, praegu on juba kriitiline olukord. Valga noortekeskus on 

võtnud suuna, et oodatud on ka riskinoored, mis seab ka töötajaile suurema vastutuse. 

Kui viiest noorest õnnestub ühte aidata, siis seda saab lugeda juba suureks 

saavutuseks. Noorsootöötajad töötavad tulevikuga.  

Kati: kui kirik saab kuidagi abiks olla, siis selline soov on kirikul täiesti olemas. 

Nelipühi kirik toob hea meelega ka toidukaupa noortele köögis söögi tegemiseks. 

Maarja: koos tegutsemiseks saab näiteks 1. juunil teha lastekaitsepäeva sündmuse. 

Jooksvalt vaatame piirangute seisu ja seejärel saame täpsustada edasisi täpsemaid 

tegevussuundi. 

 

Järgnes arutelu võimaliku tõlke korraldamise üle edasistel koosolekutel.  

Valga vallavalitsuse, Ohvriabi ja Noortekeskuse esindajad andsid nõusoleku edaspidi 

jätkata partnerina usuühenduste võrgustikule. 

 

 

 

Koosoleku juhataja:        Protokollija: 

Ülla Kimmel         Aet Arula-Piir 

 


