Mis juhtub,
kui logopeedid
kaovad
lasteaiast?

Kas koomas
inimene on
võimeline
suhtlema?

Kuidas aidata
psüühiliste
probleemidega
last?
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Sõltumatu ajakiri, mis võitleb erivajadustega inimeste õiguste eest

Nr

15
Fotod: Bulls

			 Kõik Eesti puuetega inimesed, nende lähedased ja
			 nendega tegelevad spetsialistid – ühinege!

Ärge jätke meid
juhuse hooleks
Põletavaid teemasid järgmises numbris:
Kas vabatahtlik töö võiks päästa puuetega inimesed?
Milline haridusmudel sündis Masingu kooli konverentsil?
Mis on plaanitava töövõimetusreformi nõrgim koht?
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Idee

Kelle jaoks
see kõik on?
Eesti abiandmise süsteemide suurim ja ühine viga on see, et nendes lähtutakse ametnike ja riigi mugavusest, mitte abistatavate vajadusest. Just seepärast lähevad ka asjad tihti viltu ja kulutatud
ressurss suuresti kaduma. Lisaks
tekib vastasseis: riigi poolt vaadatuna on ju pingutatud, kulutatud
ja tehtud, kuid tänamatud hädalised pole ikka rahul.
Võtame näiteks puudega lapse
pere. Kõigepealt peab šokis ema
endale seni täiesti võõra süsteemi
selgeks tegema, sest tema peab ise
abi küsima. Kui ta ükskord lapse
hooldamise kõrvalt toibub, tuleb
tal olla tõeline logistik, et vajalikud
pusletükid kokku korjata ja need
siis oma lapse jaoks kokku klapitada. Kui ta leiab lapsele sobiliku lasteaia, siis võib-olla on seal ka logopeed. Teise osa kõneravist kombineerib ta juurde rehabilitatsiooniteenuse raames sotsiaalkindlustusameti kaudu. Vahest leiab
ta edaspidi kooli, kus pakutakse
vajalikke teenuseid. Kuna füsioteraapia lendas hiljuti paljude koolide õppekavast välja, siis seda tuleb
küsida perearstilt. Juhul kui on
midagi närvikavaga, tuleb pöörduda lastehaiglasse. Lapsehoiuteenuse poolelt on vaja ise leida litsentsiga hoidja ja nõutada kolmepoolset
lepingut omavalitsusest. Sealtsamast võib heal juhul saada ka suunamise psühholoogi või sotsiaaltöötaja nõustamisele, kui küsida
osata. Ja kui ema vajab lõpuks ise
abi, tuleb tal uuesti avastada, mis
suunas joosta.
Oh ometi, miks ei võiks abi
koonduda sinna, kus on laps või
puudega inimene? Ja hõlmata
kohe abistatava kõrval ka tema
perekonda.
Tiina Kangro
peatoimetaja
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Väike ingel püüab
parandada maailma

Esimene Puutepunkti medal
läheb Aura veekeskusele

M

Veebruar on tänu ja tunnustuse
jagamise kuu ning ka meie otsustasime
hakata välja andma Puutepunkti
tänumedalit asutustele või inimestele,
kes on teinud ära midagi suurt
selleks, et erivajadustega inimesed end
meie ühises maailmas hästi tunneksid.

õni nädal tagasi lõppes
Pärnu maakohtus protsess, kus langetati süüdimõistev otsus sünnitusarsti üle,
kelle valvekorra ajal toimunud
sünnituse käigus said „Puutepunkti” sõpradele tuttav väike Triin ja
tema ema Eve pöördumatuid tervisekahjustusi. Elu oleks lihtsam,
kui võiksime alati öelda, et „ikka
juhtub” või et „arstid ei saa kunagi
anda garantiid”, aga paraku jõudis
ka kohus seekord seisukohale, et
sel konkreetsel juhul saanuks õigeaegse abiandmisega juhtunut ära
hoida. Juba viis aastat tagasi, Triinu sünni järel oli sama tunnistanud
haigla ise oma sisejuurdluses.
Nüüd, kus kohtuotsus lõpuks
käes, võisime ka meie avalikustada, et kannatajad olidki Eve ja
Triin. 8. veebruari Linnaleht avaldas nüüd nende loo lugemiseks ka
laiale publikule. Ka Postimehe veebiportaal tsiteeris Evet, kes rõhutas, et pole vaja keskenduda mitte
konkreetse arsti isikule, vaid tema
teole ja selle tagajärgedele. „Eesti
arstiabisse peab tekkima kvaliteedisüsteem, mille abil kahaneksid tulevikus niisugused juhustest ja juhuslikkusest tekkivad vead absoluutse
miinimumini,” rõhutas Eve. „Isegi
kui eksimine on inimlik, pole inimlik see, et haiglauksest pärast toimunut välja astudes muutus kogu
see õnnetus vaid meie perekonna
vastutusalaks. Vaid meie kohustuseks sai elada selle lapse elu kuni
tema surmani,” ütles ta ajalehele.

Eve lubas meediakajastuste juurde lisada ka Triinu pildid. Ja mis te
arvate, kuidas reageerisid paljud
lehelugejad? Nad hakkasid nõudma, et pildid maha võetaks, kuna
need olevat ebaeetilised ja liiga
koledad, et neid näidata…! Kommentaariumides puhkes paras diskussioon, kus õnneks pikapeale
saavutasid ülekaalu siiski mõistlikud inimesed. „Aga kas õue, tänavale jalutama tohib tulla sellise lapsega?” küsiti. „Aga kas ema-isa ise
tohivad ikka sellist last oma kodus
24/7 vaadata,” uuris teine.
Ilmselt oli see väga suur, aga
väga vajalik šokk Eesti ühiskonnale. Lugejaid oli erakordselt palju. Nii võibki olla, et Triin sündis
tõesti siia ilma selleks, et tuua kaasa muutusi meie maailmavaatesse.
Kui inglid on tõesti olemas, siis
on küllap Triinust saanud imekaunis ingel, kes püüab seista kõigi
tulevikus sündivate laste selja taga,
et ei juhtuks vigu, mida on võimalik ära hoida, ja et kõik tõepoolest paratamatud tüsistused oleksid lastele ja emadele nii kerged kui
võimalik. Puutepunktid
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Eelmises ajakirjanumbris uurisime lähemalt, kas Eesti ujulad ja veekeskused on valmis vastu võtma puuetega
kliente, kes vajavad riietumise-pesemise ja ka basseinialal
liikumise juures saatja või tugiisiku abi. Praegu on enamikus veekeskustes naistele ja meestele eraldi riietusruumid
ning näiteks emal on oma täiskasvanud abivajava pojaga
või isal tütrega seal üsna keeruline toimetada.
Helistasime läbi hulga veekeskusi üle kogu Eesti ja
saime teada, et suuremas osas neist ollakse siiski valmis sellistele külastajatele pakkuma käepäraseid erilahendusi: privaatsauna ruume, kui need on vabad, lähedal asuvat hotellituba või muid lahendusi. Selleks tuleb
aga enne kohaletulekut veekeskusega ühendust võtta ja
administraatoriga sobiv aeg kokku leppida.
Parim lahendus on aga pakkuda Aura veekeskusel
Tartus. Asutuse töötajad olid selle murega juba kokku
puutunud ja hoones käepärase ümberehituse teinud:
loonud naiste ja meeste riietusruumi vahel olevale alale
invatualeti ja -duširuumi. Et basseinialale pääseda, peab
puudega inimene siiski läbima veel väikese lõigu vastava soo pesuruumi kaudu, kuid selle juures tulevad hea
meelega appi ujula töötajad.
Tugiisik tasuta
Eelmisel nädalal saime aga veel ühe hea uudise:
nimelt ei pea puudega inimese saatja Auras piletit ostma, kui tegu on tõesti kõrvalabi vajava kliendiga, kes
muidu ujulat kasutada ei saakski. Puudega inimene pääseb sisse sooduspiletiga. Saatjale annab tasuta pääsme
Aura administraator, kellega sel teemal tulebki rääkida.
Uurisime internetist, missugune on lugu mujal. Spaasid ongi kahesuguseid: enamikus kehtib soodushind
laste ja üliõpilaste kõrval pensionäridele ja puuetega inimestele, osas aga peavad puuetega täisealised maksma
täishinda. Märget tugiisikule tasuta sissepääsu kohta ei
leidnud me kuskilt.
Loodame siiski, et Aura hea eeskuju nakkab. Oleks
ju üsna raske ette kujutada, et kui näiteks sotsiaalosakond on liikumispuudega inimesele võimaldanud tugiisiku, antaks sellele töötajale ka piletiraha kaasa. Raske
oleks uskuda ka seda, et puudega inimene suudaks oma
paarisajaeurosest pensionist tasuda nii oma sooduspileti kui ka abistaja täispileti eest. Samas veekeskusele ei

Kingitus teema
tõstatajale

Puutepunktide poolt anname aga üle kingituse
Piret ja Jonathan Alverile, tänu kellele veekeskuste
teema üldse tähelepanu alla sattus – Aura veekeskuse
magnetkaardi, millel on ettemaks 10 ujumiskorra jaoks.
Piret on autistist sügava liitpuudega poja ema, kes
ei pääse hooldamise kõrvalt tööle ja seega elab
pere väga kasinalt. Jonathan aga armastab vett ning on
alati pärast ujumist rahulik ja heas vormis. See toob päi
kest ka ema ellu.
Selle kingituse võimaldas meil teha üks teine ema,
kes elab oma autistist täisealise tütrega Soomes.
„Tean, kui väga on autistliku lapse kõrvalt vaja positiivseid
emotsioone, kas või väikestki puhkehetke. Tahan panus
tada pisut sellesse, et kellelgi oleks kergem,” põhjendas ta
oma pisikest sihtotstarbelist annetust.

tee see ilmselt suurt midagi, kui puudega ujuja kõrval
askeldab ta tugiisik.
Kohtumisel Eesti Spaaliidu esindajatega jõudsime
samuti seisukohale, et kõik algab tegelikult veekeskuste
endi heast tahtest. Kuna spaad on eraettevõtted, siis liidu tegevjuhi Aire Tofferi sõnul ei saa neile midagi peale
sundida. Tofferi arvates võiksid aga head eeskuju näidata esmajoones väiksemad munitsipaalujulad, kes põhiliselt oma lähipiirkonna elanikke teenindavad.
Meie arvates võiksid aga ka erafirmad olla hästi sallivad. Suur aitäh Aurale! Tiina Kangro

Eestis alustab iga 4.–5. vastsündinu elu mõne haigusseisundiga.
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Ühendame oma jõud!
Siit ka Puutepunktide palve kõikidele ajakirja lugejatele üle Eesti: otsige üles
see inimene, kes teie valda või maakonda riigikogus esindab, ja koputage ka
omalt poolt tema südametunnistusele.
Rääkige talle, kui tähtis on meie riigi tuleviku jaoks see, et lapsed saaksid
juba lasteaias, aga ka koolis professionaalset abi ja neile sobivat õpetust, et
nende probleemid ei kujunekski keerulisteks puueteks ning nad ei jääks tule
vikus maksumaksja ülalpidamisele hooldekodus, varjupaigas või vanglas.
Jutustage neile oma lugu, kutsuge nad endale külla ja tehke tuttavaks oma
lapsega. Uskuge, see läheb neile südamesse!
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Logopeedi vajadus lasteaias on väga suur ja
logopeede on isegi praegu selgelt liiga vähe. Praeguse seaduse järgi on lasteasutusel selgesõnaline kohustus luua logopeedi ametikoht iga 30
kõneravi vajava lapse kohta. Kui
see nõue nüüd kaob, siis arvestades
tegelikkust, mis lasteaedades tähendab pidevat rahapuudust kõiges, on
enam kui kaheldav, kas omavalitsus
peab enam vajalikuks seda teenust
pakkuda ja rahastada. Võib ka kõne
alla tulla, et see teenus muudetakse
hoopis tasuliseks.
Kui lasteaed ei paku enam logopeedi teenust, peab vanem hakkama lapsega regulaarselt keset tööpäeva kuskil mujal logopeedi juures käima. Õhtuti on ju laps väsinud.
Mõnes maakohas tuleks sõita pikki vahemaid. See tähendab raha- ja
ajakulu. Paljud vanemad seda teha ei
saagi, mistõttu laps jääb abita.
Kui lapsed ei saa lasteaias abi,
jõuab koolidesse palju suurem hulk
abi vajavaid lapsi. Vahel on aga lapse
kooli jõudes abi juba hiljaks jäänud
või tulemus palju raskemini saavutatav. Kindlasti pole selline olukord
lapse huvides, sest pärsib varajase
märkamise põhimõtet.
Koolilogopeedidel pole praegugi sageli ressursse suurt rohkemaga
tegeleda kui lugemis- ja kirjutamisprobleemid. Mis saaks, kui nemadki
kaoksid? Kaire Salumäe
www.vedur.ee/puutepunkt

Millega tegeleb lasteaia logopeed?
Meie lasteaias on ligi 150 last. Logopeedi
ametlik koormus on 30 last. Tõsiasi on aga
see, et saaksin vabalt kokku 60 last, ilma
naljata. Ja mitte ainult mina, naaberlaste
aias on sama lugu. Tööd on tohutult! Ja
tuleb aina juurde.
Toon näiteid, millega tegeleme.
Kõneloomeprobleemid (alakõ
ne) – laps ei oska jutustada. Paned
pildiseeria ette ja ta nimetab näiteks
ainult üksikuid tegu- või nimisõnu. Pal
juski tuleb see ka sellest, et tänapäeva
lapsevanemad ei oska/viitsi/jaksa lapsega
suhelda ja lapsel pole kõneloomemudelit,
s.t ta ei ole kuulnud piisavalt kõnet, mida
eeskujuks võtta. Teler ei ole kõne arenda
ja, kõne areneb ainult suheldes! Näiteks:
„Poiss”. „Kukub”. „Ära”. Pilte oli viis. Said
aru, mis toimus? Ilmselt mitte. Ja seda on
massiliselt!
Silbi- ja häälikustruktuuriprobleemid. Laps paigutab häälikudsilbid sõnas ringi või jätab üldse ära.
Alaalikud ehk kõige raskema
kõneloomeprobleemiga lapsed.
Lihtsalt seletatuna on alaalia peaaju koore
kõnekeskuste orgaanilisest kahjustusest
tingitud kõne arengu häire. Kõne puudub
täielikult (harva) või osaliselt, kuulmine ja
intellekt on tavaliselt normis. Ühesõnaga
käände-pöördelõppe pole, silbid on
sassis ja raskemal juhul ei mõista laps ka
sinu kõnet. Need lapsed vajavad tohutut
järjekindlat tööd mitu korda nädalas ning
selliseid lapsi leidub igas lasteaias. Maa
konnakeskuse logopeed saab neid võtta
korra-kaks kuus, kui sedagi.

Muud kõnepuuded, näiteks
kogelus ja düsartria (aju ei oska
kõnemotoorikat juhtida).
Ka hääldusprobleeme on
massiliselt. Kui millegi puhul
üldse võib iseeneslikust paranemisest
rääkida, siis siin, aga ka ainult väikeses
osas. Hästi paljudel on artikulatsioo
niaparaadi lihased nõrgad ja pinges.
Osaliselt ilmselt seetõttu, et lapsed ei
taha kõva, kiulist „ebamugavat” toitu
närida ja nii jäävad ka suu-keele-lõua
lihased nõrgaks.
Väga palju lisandub autismi
spektri häiretega lapsi, kel kõne
sageli üldse puudub või on vähene.
Kakskeelsed lapsed – kui
kumbki keel korralikult selgeks
ei saa, on lugu väga halb!
Erivajadusega lapsed, keda
tavarühma tahetakse integree
rida, vajavad sageli logopeedi abi.
Logopeed peab ka kolleege
ja vanemaid nõustama, lapsi
uurima, lastele isiklikke arengukavu
tegema jne.
Kui häälduspuue välja arvata, siis
kõigi nende kõnepuuete korral lapse
areng pidurdub ja tulevikus on vaja
tema järjele aitamiseks väga palju
rohkem ressursse ning mõnikord ei
annagi puudujääke enam lõplikult
kompenseerida. Kõne ja lapse tunne
tustegevus (mõtlemine, taju, loogika,
tähelepanu jm) on üksüheses seoses –
ühe kahjustudes kahjustub ka teine.
Katkend ühe Eesti väikelinna lasteaia
logopeedi töö kirjeldusest

Tööturg

Keskkool
Kutseõpe

Põhikool

Tugiteenused võrdsete võimaluste tagamiseks, sh perele

Selle eelnõu järgi rahastaks riik
vaid õpetajaid ning kõik teised laste õpetamise ja arendamise jaoks
vajalikud spetsialistid (abiõpetajad, logopeedid, eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid jne) jääksid omavalitsuste rahakoti peale.
Lisaks tahab ministeerium muuta
seaduses punkte, mis üldse kohustaksid kooli pidajat tugispetsialiste,
olgu või minimaalses koosseisus,
rakendama – see kõik tahetakse
jätta vaid direktori otsustada, kellele omakorda jagab juhiseid kooli
pidaja, s.t omavalitsus.
Senised ministri kehtestatud
miinimumkoosseisud asendatakse seaduses kooli või lasteaia direktori ja asutuse pidaja kohustusega
„tagada õppekava kvaliteet”. See on

aga väga suhteline mõiste – vähemasti lapsevanematel oleks väga
raske üksnes selle seadusesätte
alusel nõuda, et näiteks tema arengust maha jääva lapsega tegeleks
tavaõpetaja kõrval mõni erivajadustega lapsi tundev alaspetsialist.
Nii võibki plaanitava seaduse
järgi juhtuda, et kui ikka omavalitsusel ülearust raha ei jagu, võivad
lasteaedadest ja koolidest peatselt
kaduda needki vähesed laste arengu kõrvalekaldeid tundvad spetsialistid, kes sinna viimastel aastatel
on õnnestunud palgata. Minister
võib ju öelda, et tema arvates küll
ükski omavalitsus nii ei tee, aga
meie meelest ei kujundata ühe riigi tulevikku selliselt vaid vee peale
kirjutatud arvamuste põhjal. Pealegi pole ju seadusmuudatusele
oma allkirja andnud ei Eesti Linnade Liit ega Eesti Maaomavalitsuste
Liit – kuid hoolimata sellest saatis
valitsus eelnõu Toompeale.
Kõik lootused ongi praegu riigikogu peal, kust õnneks on olnud
kuulda optimistlikke signaale, et
päris ladusalt see valitsuse koostatud, kuid Eesti laste ja riigi tuleviku jaoks vägagi ohtlik eelnõu siiski
meie valitud saadikute heakskiitu
ei pruugi saada.
Tiina Kangro

Meile kirjutas oma
murest kahe väikese lapse
ema Kaire Salumäe:
„Kirjutan seoses plaani
tava koolieelse lasteasu
tuse seaduse muutmise
ga, millega on plaanis
kaotada lasteaedades
logopeediteenus. Hetkel
plaanitakse seadus n-ö
vaikselt ära muuta, ilma
avalikkust teavitamata.”

Täiskasvanuiga

Toetatud ja kaitstud töö

Küllap olete kõik
kuulnud, et riigikogus
on menetluses kooli
seaduse muudatuste
pakett, millega haridusja teadusministeerium,
kui riigikogu vahele
ei astu, plaanib
lõpetada koolidele ja
lasteaedadele tugi
spetsialistide jaoks
riigipoolse palgaraha
maksmise.

Tulevikus läheb see kõik palju kallimaks

Eripedagoogika, teraapiad

Probleemid vajavad
märkamist ja tööd
juba lasteaias

Nõustamine, rehabilitatsioon

Eksperiment

Varane märkamine
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Lasteaed

Väikelapseiga

Erivajadustega lapse ja noore
puhul peavad üleminekud ühest
eluetapist teise olema eriti sujuvad ja teenused läbipõimunud.
2011. aastal oli haigestumusega vastsündinuid 3624.
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Elu lugu

M

Kaks korda
päästetud Siim
Siimu loos ei ole midagi erilist. Kahjuks. Erivajadustega noor inimene lõpetab
keskkooli. Aktusel ei taha õnnitlused lõppeda, heldimuspisarad silmis, tänavad
õpetajad ja vanemad üksteist – pikki aastaid kestnud tohutu töö, pühendumine
ja pingutus pole olnud asjata! Mõned kuud hiljem istub aga seesama noor
inimene kodus nelja seina vahel ja igatseb seljataha jäänud kooliaega, mil elul
oli veel sisu, värvi ja maiku.
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eie telemeeskond kohtus Siimuga esimest
korda paar aastat tagasi, kui käisime Tartu
Herbert Masingu koolis filmimas.
Siim oli siis 11. klassi poiss. Ta rääkis koos klassikaaslastega, miks nad
arvavad, et erikool on mõningatel
juhtudel ka gümnaasiumiosas erivajadustega noortele hea lahendus.
Siim ütles, et päris kindlasti poleks ta
tavagümnaasiumis hakkama saanud
ega läbi löönud. Et kui paratamatult
läheb üksjagu energiat oma puude
ja tervisega tegelemisele, siis õppida
selle kõrvalt veel jõuab, aga võidelda
enam mitte. Aga Siim tahtis õppida.
„Kohe pärast kooli lõpetamist
hakkasin otsima võimalust edasi õppida ja minu esimene valik oli
logistika eriala Tartu kutsehariduskeskuses,” alustab 21-aastane ratastoolipoiss Siim Parbus oma lugu.
„Pidin ju paratamatult arvestama
oma liikumisega. Mõtlesin, et see on
just selline eriala, mis ei nõua palju
liikumist. Käisin vestlusel ära, aga
ei osutunud valituks. Konkurss oli
suur, minu lõputunnistus ei olnud
nii hea kui teistel ja eks vestlusel
küsiti ka, kuidas ma kavatsen treppidel hakkama saada jne. Ütlesin küll,
et kui keegi mind käe alt toetab, siis
suudan ka trepist käia, selle taha asi
jääda ei tohiks, aga jah ... see variant
kukkus ära.”
Järgmiseks jäi Siimu pilk pidama
päästekorraldaja erialal, mida saab
õppida Väike-Maarja päästekoolis.

Siim räägib, et töö sisu mõttes oleks
see töö talle isegi rohkem meelt
mööda kui logistiku oma. Siimu on
elus palju aidatud, talle meeldiks
väga, kui ta saaks nüüd ise midagi
teiste heaolu ja turvalisuse jaoks ära
teha. Kahjuks saabus ka päästekoolist eitav vastus. Põhjuseks liikumispuudega inimestele vajalike tingimuste puudumine koolis ja õpilaskodus. Siimule anti küll lootust, et
koolil on plaanis ümberehitused ja
kui asjad sujuvad, valmivad kunagi ka kaldteed, invatualetid ja muu
ratastoolis liikujale vajalik, äkki juba
järgmiseks sügiseks. Ent esialgu on
see siiski vaid lootus.
„No lootus, jah, on. Kas see aga
täitub,” ohkab Siimu ema Maaja Parbus. „Muidugi lootsime, et Siim saab
ikka kohe gümnaasiumi järel kutseõppesse. Kui tekib auk ja ta jääb lihtsalt koju istuma – me seda juba teame –, vajuvad ta vaim ja motivatsioon ära. Isegi täiesti terve inimene mandub tegevusetuses, puudega
inimese äravajumine on veel kiirem
ja sügavam.” Siim on löödud. Tema
ema Maaja samuti.
Esimene päästmine
See, et Siim keskkooli lõpetas, oli
omaette imelugu. Pärast põhikooli
ei uskunud naljalt keegi, et keskharidus on poisile üldse jõukohane. Siim
läkski 9. klassi järel kutsekooli arvutieriala õppima. Mõne aja pärast selgus aga, et see pole siiski päris see,
mis teda köidaks, ja ka õppetem-

“

Kahjuks saabus
ka päästekoolist
eitav vastus,
põhjuseks
liikumispuudega
inimestele vajalike
tingimuste
puudumine koolis
ja õpilaskodus.
Enneaegseid sündis 2011. aastal 784, neist 37 kaalus alla kilo.

po kippus üle jõu käima. Viimases
hädas võttis Siimu ema ühendust
poja endiste õpetajatega Masingu
koolist ja küsis nõu.
„Arutasime asja õpetajatega ja
pakkusime välja variandi, et las
Siim tuleb vanasse kooli tagasi, esialgu lihtsalt niisama. Kui kutsekool
ära kukkus, siis kuskil peab ju noorel inimesel olema koht, kuhu ta
hommikul läheb. Aga ausalt, ega
me tol hetkel ei mõelnud, et Siimul
keskkoolis õppimisest midagi välja
tuleb. Õpetajad mäletasid veel tema
9. klassi lõpuni vedamist, see oli ikka
väga suur toetamine ja ühistöö,”
meenutab Masingu kooli direktor
Tiina Kallavus Siimu naasmist kooli.
Mis tegelikult juhtus, üllatas aga
kooliperet, Siimu ema ja Siimu
ennastki. Poiss elas esimesest sekundist kooliellu uuesti sisse, nautis seal
iga hetke, äkitselt ei tundunud mitte miski talle raske. Ehk oligi noormehel vaja vahepeal turvalisest ja
toetatud keskkonnast eemal olla ja
väheke karmimat maailma kogeda.
Igatahes hakkas Siim õpetajaid üllatama järjest paremate tulemustega.
Keskkooli lõpetamine oli juba selle kõige loogiline jätk, see läks palju
lihtsamalt kui omaaegne põhikooli
lõpetamine. Ent seejärel keeras teeots Siimu jalge all taas püsti.
Uus tagasilöök
„Mis mul siin kodus ikka teha on,
istun päevad otsa arvutis, vahin telekat ja ootan, millal ema töölt koju
tuleb. Siis aitab ta mul välja minna,
kuigi kuhu mul ikka nii väga minna on. Ütleme niimoodi, et ikka väga
trööstitu on koduseinte vahel passida, nagu öö ja päev võrreldes selle
eluga, mida elasin veel aasta tagasi,”
kirjeldas Siim nukralt oma elu, kui
käisime tema juures mullu oktoobris filmimas.
„Ka minu elu on väga palju muutunud,” lisas ema Maaja. „Mina olen
nüüd Siimule nagu teine käsi tema
suhtlemisel maailmaga. Tema sõpradega suhtlemine, igasugune väljas käimine sõltub ju nüüd ainult
minust. Pean pärast tööd kiires-
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Elu lugu

ti koju tormama, sest Siim ootab.
Pean ta kodust kas või korraks välja aitama. Niisamuti nädalavahetused, siis püüan veidigi tasa teha sisutut nädalat ja talle vaheldust pakkuda. Siim käib kaks korda nädalas
ujumistreeningutel, viin teda sinna,
toon tagasi. Ma ei tohi isegi haigeks
jääda, sest Siimu on vaja viia. Ise ta ei
saa, sest meie majas on lift, aga selleni viib viis trepiastet ja omal jõul ta
lifti ei jõua, pean teda igal juhul aitama. Minu abita ei toimu Siimu elus
nüüd enam mitte midagi.”
Maaja räägib, et siiani on ta Siimu
tuleviku nimel kõigist raskustest läbi
murdnud. Võidelnud bürokraatia ja
mõistmatusega. Maaja tegi nooruses tipptasemel sporti, sealt pärit
visadus ja distsipliin on talle kõvasti toeks olnud. Aga kaks aastakümmet paratamatult väsitavad ja mida
aeg edasi, seda rängemalt mõjuvad
tagasilöögid. „Siim sündis sügavalt
enneaegsena, ajukahjustusega. Olen
sellest tillukesest lapsenatukesest
peaaegu üksinda kasvatanud suure mehe. Olen ta koduseinte vahelt
välja viinud, aidanud kätte võidelda hariduse. Ma ei saa leppida sellega, et see kõik lõpeb jälle siinsamas
– koduseinte vahel.” Ta ohkab südamest. „Siim peab õppima ära ameti
ja minema tööle. Tänapäeval ei ela
keegi napilt 300 eurost ära. Ma teen
kõik selleks, et Siim saaks oma eluga järje peale. Nii kaua, kuni ma veel
vähegi jaksan.”
Proovime sedaviisi
Napilt kuu pärast esimest nukrat
külaskäiku Siimu juurde saime Tartust kirja: Siimul on paremaid uudiseid – temast on saanud Masingu
kooli vabatahtlik töötaja!
„Minu ülesandeks on abistada liikumispuudega poissi Oliveri,
kes õpib 4. klassis. Ta on väga hajameelne ja mina pean talle igal vajalikul juhul meelde tuletama, et jälgi
nüüd õpetajat, vaata siit ja tee seda.
Ka Oliveri aitamine ühest klassist
teise on minu peal. Tavaliselt teeme
seda nii, et paneme poisi asjad minu
ratastooli sangadele, Oliver haarab
sangadest kinni ja nii me siis kahekesi kõnnime. Kui Oliveri koolipäev
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Kes ei riski, ei joo ka šampust
Mida tegi Siimu ema õigesti?
Ta ei heitnud meelt ega leppinud olukorraga, et Siim jääb koju istuma, vaid otsis
võimalikke lahendusi. Selleks arutles ta probleemi üle kõikvõimalike inimestega,
julges igalt poolt nõu küsida ja näitas, et on valmis koostööd tegema.
Mida tegi kool õigesti?
Siimu koolis ei mõeldud nii, et kahju küll, aga mida nemad olukorra lahendami
seks ikka teha saavad. Kuigi kooli lõpetamise järel ei pidanud kool enam Siimu
eest vastutama ja ka seadus ei näe ette võimalusi tegeleda endiste õpilastega,
mõeldi koos välja lahendus. Tegelikult võitis sellest ka kool.
Mida tegi Siim õigesti?
Ta mõistis, et nüüd käib mäng ülehomse päeva nimel, ja võttis rõõmsa meelega
vastu vabatahtliku koha, kus ta ei saa oma töö eest tasu. Kodus istudes poleks ta
samuti selle aja eest tasu saanud, kuid tööl käies saab ta kogemusi ja oskusi, mis
aitavad tal palju paremini jätkata haridusteed ja leida tööd. Ehk nagu vanasõna
ütleb: kes ei riski, see šampust ei joo.

Siim on liikumispuudega Oliverile
parim abiõpetaja, sest omast
kogemusest teab ta täpselt, millal
aidata ja millal lasta väikemehel
ise pusida ning hakkama saada.

“

Kui kutsekool
ära kukkus, siis
kuskil peab ju
noorel inimesel
olema koht, kuhu
ta hommikul läheb.

“

Isegi
täiesti terve
inimene mandub
tegevusetuses,
puudega inimese
äravajumine on
veel kiirem ja
sügavam.

läbi saab, olen kooli korrapidaja –
vaatan, et keegi tundide ajal niisama
maja peale jalutama ei läheks, ja kui
nii on juhtunud, siis saadan „seiklejad” jälle tundi tagasi,” kirjeldab Siim
oma tööülesandeid koolis.
Vabatahtlikke töötegijaid on Ma-
singu koolis olnud varemgi, aga di-
rektor Tiina Kallavuse sõnul erineb
Siim neist kõigist. „Kui majja tuleb
võõras inimene, siis kõigepealt peab
ta siinse eluoluga tuttavaks tegema.
Seletama, rääkima, näitama. Nii
ongi, et võtame vabatahtliku töötaja endale appi ja koos sellega saame ka hulga lisaülesandeid. Siimuga
seda muret polnud. Ta on siin oma
inimene ja tunneb kooli kindlasti
paremini kui mina, sest tema on siin
õpilasena olnud,” rõõmustab Tiina Kallavus Siimu uude rolli õnnelikult sisseelamise üle. Ta räägib,
et juba see, kuidas Siim vabatahtliku ametisse asus, on olnud varasematest kogemustest erinev. Direktor öelnudki noormehele, et käigu
esmalt ise maja peal ringi ja vaadaku, mis tegemist tahab. „Ise ehmusin sellest pakkumisest, sest noorele
inimesele peaks ikka vist ülesanded
ette andma, nii oleks ju korrektsem.
Aga ennäe, veidi aja pärast oli Siim
kõksti mu kabinetis tagasi ja teatas,
et siin on nii palju tööd ja tegemist:
on vaja meelde tuletada, sekkuda,
infot anda jne. See oli muljetavaldav,
mida kõike ta oli märganud.”
www.vedur.ee/puutepunkt

“

Kui vähe läks
tegelikult vaja, et
ühele ummiktee
äärele sattunud
noorele inimesele
seda kõike pakkuda.
Lihtsalt natukene
tahtmist ja
viitsimist asi ära
korraldada.

le tundub küll, et praegu on elu ise
valinud õpilasele parima abiõpetaja ning sellest on võitnud kõik: Siim
ise, Oliver, õpetaja, kes klassis õpetab, ja kogu koolipere,” räägib Tiina
Kallavus.
„Kusjuures me oleme ka Siimuga
rääkinud, et võib-olla ongi abiõpetaja amet tema õige kutsumus. Ehk
ta peakski edasi õppima just seda
ala, et saada juba palgaliseks abiõpetajaks. Jaanipäevani on veel otsustamiseks aega, aga nüüd on Siimul
olnud võimalus seda ametit proovida,” lisab direktor.

Teine päästmine
Oma tööülesannetega on Siim
väga hästi hakkama saanud. Korrapidajana on ta oma sõna maksma
pannud, mis sest, et tunnist jalga
laskma kippujatest on ta vahel vaid
mõni aasta vanem ja pealegi veel
ratastoolis. Aga noor mees on visa
ja järeleandmatu. Kasuks tuleb ka
mõnus huumorisoon.
Oliveri abistajana jälle on Siimu
plussiks see, et ta mõistab ja tajub
oma kogemustest koolivenna vajadusi. „Siim on väga iseseisev, tema
ei taha, et keegi avaks tema ees ukse
või teeks tema pärast muid lisaliigutusi. Nüüd Oliveri abistades tunnetab ta ülihästi, mis olukorras abistada ja millal lasta tal ise pusida. Mul-

Hea hüppelaud
Praegune vabatahtlik töö oma
endises koolis ei ole Siimu esimene kokkupuude vabatahtliku tööga.
Möödunud suvel, vahetult enne sisseastumiskatsete algust Tartu kutsehariduskeskuses oli Siim vabatahtlikuks Lätis Cēsise lähedal, kus ta
koos teiste noortega korrastas sõltlaste rehabilitatsioonikeskust. Siimu ülesanne oli aidata muuta keskust ligipääsetavaks ka liikumispuudega inimestele. Eks suvised head
kogemused olidki põhjuseks, miks
Masingu kooli rahva mõte nüüdki
vabatahtliku töö peale läks, kui nad
said teada, et Siimu kutseõppe plaanid ebaõnnestusid ja ta tegevusetult
koju jäi.
Praegu on noore mehe käed-jalad
tegemist täis, sest peale kooli teeb

„Olen sellest enneaegsest lapse
natukesest kasvatanud suure mehe, olen tal aidanud saada
hariduse ja ta koduseinte vahelt
välja viinud. Nüüd ei lepi ma sellega, et kõik lõpeb taas siinsamas
koduseinte vahel,” on otsustanud
Siimu ema Maaja.

ta vabatahtlikku tööd Tartu Lille
majas, kus tema ülesanne on kanda
arvutisse noortekeskuse igapäevase
tegevuse statistika. Näe, tuli kasuks
ka see, et kutsekoolis oli ta mõnda
aega arvutiasja nuusutanud!
Muidugi ei tähenda vabatahtlikud
ametid seda, et Siimu elu on nüüd
paika saanud. Poekassas ju paraku vabatahtliku töö eest saadavaga
maksta ei saa.
Pole aga kahtlustki, et suvel uuesti kõrgkooli sisseastumiskatsetele
minnes on Siimu usk iseendasse ja
kogemustepagas hoopis teine, võrreldes sellega, kui aasta oleks kulunud lihtsalt kodus oodates. See on
toekas vundament, mille pealt oma
elu üles ehitama hakata. „Kui ei
proovi, siis ju ei saagi teada, milleks
sa suuteline oled,” kiidab Siim oma
maailma parimat kooli.
Kusjuures, kallid lugejad, mõelge
sellele, kui vähe läks tegelikult vaja,
et ühele ummiktee äärele sattunud
noorele inimesele seda kõike pakkuda! Lihtsalt natukene tahtmist ja
viitsimist asi ära korraldada.
Anne Lill

Surnultsünde oli 2011. aastal 59, neist 6 olid sügavalt enneaegsed.
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Masingu kooli podisev kompetentsipada
Loe sa mis tahes maailma nurgas koostatud
juhendmaterjale selle kohta, kuidas teha laste jaoks
head kooli, eriti veel kaasava hariduse mõttes, kui
saad aru, et kõik algab tegelikult inimestest, kes
selles heas koolis töötavad. Ka koolikorralduse
peamine mõte on toetada struktuuride, seaduste ja
finantsidega parimate pedagoogide soovi tulla ja
jääda heasse kooli.
Tartu Herbert Masingu kool on
Eesti hariduses üsna imeline kool.
Seda kahel põhjusel.
Esiteks seepärast, et seal osatakse
õpilastele toeks olla pisut paremini
kui paljudes teistes koolides ja isegi pisut paremini, kui see on objektiivsete olude järgi Eestis üldse võimalik.
Ja teiseks seepärast, et sellest koolist on aastatega saanud justkui
omamoodi kompetentsipada, kus
on koos hulk entusiastlikke erialainimesi, kes kollektsioneerivad erialaseid teadmisi ja kogemusi ning
jagavad neid samas hea meelega
nendega, kes küsima tulevad ja teada tahavad.
Kui vahel püütakse ülevalt poolt
luua ja ellu kutsuda nõustavaid
struktuure ja toimima panna võrgustikke, siis selles koolis on vastupidi. Nii mõnelgi ametnikul oleks
elu tegelikult kergem, kui Masingu
kool kogu aeg nii hirmsasti areneda
ja laste eest seista ei tahaks.
Ja mitte ainult oma laste eest –
koolidirektor Tiina Kallavus, kel
olemas kõikvõimalikud erivajadustega lapsi puudutavad haridused ja
lisaerialad, mõtleb oma meeskonnaga alati suuremalt ja laiemalt,
kogu Eesti haridusmaastiku arengu
huvides.
Kallavus teeb alati kummarduse ka armulise saatuse suunas, et
kool asub just Tartus ja et Tartu linnajuhid mõistavad hariduse tähtsust. Ilma omavalitsuse mõistmise ja toetamissoovita poleks selline
kool lihtsalt mõeldav. Ega siis muidu erivajadustega laste meeleheitel
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pered kogu Eestist äärmuslikel juhtudel just selle kooli pärast Tartusse
ei koliks.
Keskkooliga erikool
Masingu koolis õpetatakse tavalise kooliprogrammi järgi tundeeluja käitumishäiretega, närvisüsteemi
haiguste ja arenguhäiretega lapsi.
Sekka liikumispuuded ja kõik muu.
Tähelepanuhäired, depressioonid,
epilepsia, autism ja õppimisraskused on seal tavalised. Paljudel õpilastel on mitu diagnoosi: autism või
Aspergeri sündroom, tähelepanuhäire, hüperaktiivsus, käitumishäire,
koolihirm, foobiad, rasked geneetilised haigused jt.
„Kõige kiiremini kasvab autismi
spektri häiretega õpilaste arv. Meil
on koolis juba 13 autismispektri häiretega laste väikeklassi, aga peagi
lisandub veel üks. Neis on igas neli
õpilast. Õppetöö toimub struktureeritud meetodil. Samal ajal õpib
mitu autismiga õpilast ka tundeeluja käitumishäiretega laste klassides,”
kirjeldab kooli direktor.
Need kõik on lapsed, kes praegustes tavakoolides pakutava vähese toega ilmselt hakkama ei saaks –
nad langeksid lihtsalt välja, nende
meeleseisund ei peaks pingele vastu. Või siis saaksid hakkama … aga
mis hinnaga?
„Gümnaasiumiosas õpivad uue
seaduse valguses 12 õpilasega klassides koos erinevate diagnoosidega
noored. See vanuseaste võimaldab
juba ka mitmekesisel kooslusel edukalt õppida. Klassitüübina on nad
ministeeriumi infosüsteemis mär-

Hooliva kooli
5 põhimõtet

Kool on sotsiaalasutus, kus laps õpib olema ühiskonna
liige.
Kooliaeg on eluks ette valmistav periood, mille juures pole
niivõrd suur tähtsus mitte sellel, missuguste hinnetega laps
lõpetab, kuivõrd sellel, et lõputunnistus annaks tunnustuse selle
kohta, et läbi on tehtud raske sotsialiseerumise etapp. Siis võib loo
ta, et noorest kujuneb enesega toime tulev, edukas täiskasvanu.
Selle nimel teevadki koolis tööd kõik: õpetajad, tugispet
sialistid, aga ka lapsed ise. Perekondadel on samuti oma
kindel roll.
On suur oskus elada teiste seas sellisena, nagu sa oled. Suur
oskus on ka lubada enda kõrval elada teisel inimesel sellise
na, nagu ta on. Ja veel üks suur oskus on oskus üksteiselt õppida.
Tegelikult koosnebki maailm erilistest inimestest – need
erilised olemegi meie kõik.
Tiina Kallavus, Tartu Herbert Masingu kooli direktor

On suur vedamine, kui koolil on direktor,
kes on töötanud lastekaitsjana, abistanud
sõltuvus- ja raskete käitumishäiretega lapsi,
veab põhitöö
kõrvalt beebikooli ega ole
iial väsinud.
Kaader saatest
„Puutepunkt”

gitud kui raskete somaatiliste haigustega õpilased, sest selliseid diagnoose leidub neil kõigil ka,” räägib
direktor.
Üksnes psüühikahäirete pärast
praegune haridussüsteem ju gümnaasiumiosas erikoolis õppimist ei
võimaldagi. Haridusjuhtide meelest on puuetega lastele põhikoolist
küll ning kes sealt kaugemale õppida
tahab, peab oma 16. sünnipäevaks
olema juba täiesti norminimeseks
saanud. Tiina Kangro
Kingitus riigi
juhtidele – hooliva
hariduse rahastusmudel antakse üle
1. märtsil toimuva
konverentsi järel.

www.vedur.ee/puutepunkt

Konverents püüab kinni
Eestis seni tabamata ime
Tartu Herbert Masingu kool tähistab 1. märtsil oma 20. sünnipäeva
psüühiliste erivajadustega õpilaste probleemidele pühendatud
konverentsiga, millest oodatakse osa võtma haridus- ja sotsiaalvaldkonnas ning vaimse tervise alal tegutsevaid juhte ja spetsialiste,
erivajadustega laste vanemaid, tudengeid ja muid huvilisi.
Üritus sai endale sümboolse pealkirja – „Tabamata ime” ja seepärast
ongi osalema oodatud eeskätt inimesed, kes otsivad oma töös või igapäevaelus lahendusi nende valdkondade mureküsimustele.
Päev avatakse Dorpati konverentsikeskuses (Turu 2) kell
10 hommikukohviga.
Pool tundi hiljem algavad
ettekanded, mis kestavad
kella 16.30-ni. Mõtteid ja
kogemusi jagavad lastepsühhiaatrid Anne Daniel-Karlsen ja Anu Susi, kliiniline
psühholoog Airiin Demir, Tallinna ülikooli psühholoogiainstituudi professor Aaro Toomela, ajakirjanik ja „Puutepunkti” tootja Tiina Kangro ning Masingu kooli peda-

googilise meeskonna liikmed Tiina
Kallavus ja Mai Suuder. Nii mõnigi
neist on sõna saanud ka sellessamas
ajakirjas, mida hoiate hetkel käes.
Konverentsipäeva viimast sessiooni juhib endine Masingu kooli õppealajuhataja, nüüdne Tamme
gümnaasiumi direktor Vallo Reimaa, kelle käe all visandatakse koos
saalis olijatega psüühiliste erivajadustega lastele sobilik haridusmudel
ning selle lahutamatuks osaks olev
rahastamismudel.
Sinna ongi planeeritud päeva kulminatsioon: sellest kokkutulnute
ühistöös sündinud mudelist saab
õhkõrn, kuid kuldaväärt kingitus
meie riigi haridus- ja rahandusjuhtidele. Selle pakime kui kaua oodatud
ja raskelt sündinud lapsukese õrnalt

Umbes 2–3 protsenti lapsi saab sündides sünnitrauma.

vanasse kingakarpi, et tal pehmem oleks, lisame juurde kamaluga häid soove, usku ja lootust ning
siis mähime selle siidpaberisse ja
köidame kuldse paelaga kinni. Ning
anname üle haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoole ja rahandusminister Jürgen Ligile. Ei ole võimalik, et nad siis sellest välja ei tee!
Ahjaa, veel konverentsipäevast.
Päeva juhib Tartu Herbert Masingu
kooli endine õpilane ja nüüdne abiõpetaja Mario Raitar. Registreerimine ja info telefonil 736 1686.
Kutsutud külalistele lõpeb päev
piduliku vastuvõtuga Vanemuise
mäel asuva kauni ja Eesti jaoks nii
vajaliku Masingu kooli aulas.
Palju õnne ja pikka iga sulle, Tartu
Masingu kool!
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Hooliva
kooli
mudel

Kuidas töötab
Masingu kool?

perekond

A

bi peab koonduma lapse ja
tema pere ümber. Meil on
teenused ametkondade ja
isegi nende alastruktuuride vahel
laiali pillutatud ja tihti dubleeritud.
Abivajaja peab ringi kihutama, et
pusletükkidest tervikpilt kokku
panna. Sageli see ei õnnestugi, sest
puuduvad piisavad oskused ja teave – inimene visatakse vette ja ka
nõustamissüsteemid, hoolimata nende rohkusest, on enamasti
vähetõhusad.
Suureks takistuseks on levinud
hoiak, et perede ellu või teise süsteemi tegemistesse ei tohi sekkuda. Nii jääbki abi sageli hiljaks või
üldse saamata. Hilisemaid kulusid ei loe kokku keegi.
Süsteem lähtub teenuseosutaja mugavusest ja huvidest, mitte
abistatavast, kellele on vaja tagada elukvaliteet ja toimetulek, mis
omakorda mõjutab kogu riigi toimetulekut tulevikus.

K

õigil osapooltel on viimane aeg tulla keskpõrandale
kokku ning ühendada oma
teadmised, ressursid ja hea tahe, et
märgata, sekkuda ja aidata. Keskne koht selleks tööks on lasteaed
ja kool, kelle koostööpartneriteks
peavad olema perearstid, rehabilitatsioonispetsialistid, omavalitsused ja muidugi pered.
Ka kogu koolisüsteem peab
muutuma vastavalt sellele, kuidas on muutunud maailm. Praegu
toodab ka kool ise endale tööd ja
muret aina juurde.
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Sotsiaaltöö, tugiteenused

lastekaitse
rehabilitatsioon
meditsiin

hariduse
juhtimine

See on Puutepunktide välja
pakutud lihtsustatud mudel. 1. märtsil
toimuval Masingu kooli
sünnipäevakonverentsil
koostavad erialainimesed
ühistöös detailse haridusmudeli
koos rahastamisskeemiga.

Kog

sh o ukon
d,
mav
alit
sus

Kool

Riik
ik
Avalmus
arva
us
d
n
a
Maj

Tööturg

lasteaed

ametiõpe

Ühiskond
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Kooli 1.–12. klassis õpib 234 õpilast. Kooli eesmärgiks on tagada õpilastele nende hariduslikest erivajadustest ja tervislikust seisundist lähtuv turvatud ja sujuv
siirdumine järgmisse eluetappi.
Koolis töötab 68 õpetajat, neid toetab 10 tugispetsialisti. Juhtkonnas on koolijuht, õppejuht, huvijuht ja
infojuht. Kuid kooliperre kuulub ka hulk lapsevanemaid,
vanavanemaid ja teisi kogukondlasi.
Koolil on logopeed, eripedagoog, psühholoog, sotsiaalpedagoog, psühhiaater, füsioterapeut, arst ja
meditsiiniõde. Mõne ametinimetuse taga on mitu inimest, mõned töötavad osakoormusega. Tugivaldkondade koostööpartnereid on veel enam.
Koolis on hulk abiõpetajaid, nende hulk sõltub
laste vajadustest ja inimeste leidmisest. Paljud
neist õpivad ülikoolis eripedagoogikat või on vabatahtlikud. Enamik neist töötab tasuta.
Kooli töötajad on koondunud tugigruppi, kes tegutseb juhtumipõhiselt. Grupp on
loodud õpilaste koolis toimetuleku toetamiseks
ning sellesse kuuluvad kooli direktor, direktori
asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal, sotsiaalpedagoog, logopeed, eripedagoog, psühholoog, arst,
meditsiiniõde ja füsioterapeut. Tugigrupi tööd
koordineerib sotsiaalpedagoog.
Koolil on ka rehabilitatsioonimeeskond
(sotsiaaltöötaja, psühholoog, psühhoterapeut, eripedagoog, logopeed, füsioterapeudid,
sealhulgas ratsutamisterapeut, tegevusterapeudid, meditsiiniõde, lastearst, psühhiaater), kelle
kaudu integreeritakse laste koolipäeva ka rehabilitatsiooniteenused puuetega lastele ja vajadusel täiskasvanutele. Enamasti koostatakse seal ka rehabilitatsiooniplaanid, mis haakuvad siis hästi laste õppetöö ja individuaalse õppekavaga.
Palju rõhku pannakse õppetöö toetamisele klassivälise tegevuse, õuesõppe ja mitteformaalse õppe
elementidega. Kuna koolis leidub lapsi ja noori, kelle jaoks
tavaline koolikeskkond põhjustab probleeme või on lausa
vastuvõetamatu, püütakse nende õpetamiseks ja kaasatõmbamiseks rakendada muid õpimeetodeid. Palju tegeletakse sotsiaalsete oskuste harjutamisega, sest just need
on probleemsete laste nõrk külg, millest saab täiskasvanueas sageli suurim pidur tööelu ja suhete vallas.
Omaette õppemeetodina kasutab kool reisiõpet,
mis on osutunud väga mõjusaks.
Järgmised verstapostid kooli arendamisel on saada
meeskonda karjäärinõustaja, kes tegeleks lapse ja
tema perega, ning luua võimalused elukestvaks õppeks, mis
võimaldaks vajadusel kaasata lapsi pärast kooli lõpetamist.

2011. aastal registreeriti Eestis 325 sünnitraumat.
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Käitumishäired

Plahvatusohtlikud noored:
milliseid oskusi on vaja?

Foto: Bulls

Kuidas tulla toime
lapse või ka suure lapse
agressiivse käitumisega?
See mure on sage küla
line paljudes kodudes.
Sellega seisavad silmit
si paljud pedagoogid.
Lastepsühholoog Airiin
Demir on töötanud
Norras käitumishäire
tega laste ja noortega
ning saanud seal välja
õppe. Sõna on Airiinil.
Hetkest, mil mind esimest korda
elus ähvardas raudkangiga 15-aastane tüdruk, on juba aastaid möödas. See oli minu esimeses töökohas Norras, tõsiste käitumishäiretega noorte jaoks loodud taastusabiasutuses.
Praeguse ja toonase aja erinevus
on eelkõige selles, mida ma ise tunnen, kui minu ees seisab väljakutsuva käitumisega noor. Vägivallaga
puutun ma töös kokku ka praegu,
aga nüüdseks olen õppinud ennetama agressiivse käitumise võimen-
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dumist ja sedagi, kuidas vägivaldsusega toime tulla. Seejuures pole
mind aidanud niivõrd pikaaegsed
psühholoogiaõpingud, vaid pigem
spetsiifiline Verge metoodika, millega saab üsna edukalt vägivaldset
käitumist ohjeldada.
Sekkumise tehnika
Kuigi vägivaldse käitumisega
seostatakse esimesena täiskasvanuid, peab tõdema, et vägivaldset
käitumist ilmneb üha enam ka laste ja noorte hulgas. Eraelus võib ju
osal inimestest osutuda võimalikuks
selliseid olukordi vältida, kuid õpetajate, kasvatajate, psühholoogide,
sotsiaal-, meditsiini- ja haridusvaldkonna professionaalidel seda valikut ei ole. Meil tuleb sekkuda, me
peame inimesi ja olukordi mõistma
ning vajadusel oskama end kaitsta ja
teistele vahele astuda.
Kuigi prioriteediks tuleks alati
pidada ennetamist, peame oskama
käituda ka olukordades, kus ennetustöö pole tulemusi andnud ning
mõni alguses vaid vihahoona näiv

3 mõtet
Ma olen oma töös nii Norras
kui ka Eestis kohanud käi
tumisprobleemidega noori, kes on
õppinud ja kogenud, et vägivallal
on võim. See on nende viis hakka
ma saada probleemidega oma elus.
Vägivald võib olla lahendus
kurbusele, vihale, hirmule,
vahel rõõmu väljendamisele. Need
noored näevad, et nende eest vas
tutavad täiskasvanud kohmetuvad
ja eemalduvad, kui nad julgevad olla
agressiivsed. Neile tundub, et neid
saab peatada vaid see, kes kasutab
nende enda relva – vägivalda.
Tegelikult peatab neid ka
enesekindlus ja turvalisus.
Inimene, kes näiteks oskab Verge
tehnikat.
Uuri lisa www.verge.ee
Airiin Demir

käitumine muutub agressiooniks ja
vägivallaks.
Skandinaavias pööratakse erivajadustega inimestega töötavates asutustes väga palju tähelepanu agreswww.vedur.ee/puutepunkt

siivse käitumisega toimetulekule ja
enamik meeskondi harjutab spetsiaalseid tehnikaid süstemaatiliselt.
Verge Opplæring AS on Norra üks
juhtivaid koolitajaid selles valdkonnas ning nende metoodika on praeguseks jõudnud ka Eestisse.
põhimõtted
Verge metoodika hõlmab teadmisi mitmes valdkonnas.
Eelkõige omandatakse oskused,
millest on abi siis, kui suhtlemis
psühholoogiast enam ei piisa ning
halvima ärahoidmiseks on tarvis viivitamatult füüsiliselt sekkuda. Alustatakse viha ja agressiooni mõistmisest, jätkatakse sellega, kuidas ärritunud inimesega kontakti võtta ja
suhelda, mil moel end tema suhtes
positsioneerida ning missugused on
võimalikud ohu- ja hoiatussignaalid,
mis võivad anda märku agressiooni
eskaleerumisest.
Teine tähtis valdkond on kaitse
vägivalla eest. Kuidas tulla keerulistest olukordadest välja ilma, et keegi viga saaks? Näiteks harjutatakse

enda vabastamist kägistamishaardest, juustest tirimisest, hammustamisest jms.
Kolmandaks õpitakse füüsiliste
piiride seadmise tehnikaid. Kuidas
vahele astuda kaklusele, toimetada
märatsevat inimest ühest ruumist
teise, hoida inimest politsei saabumiseni turvaliselt kinni? Mida teha
löögiähvarduse korral või juhul, kus
noor peksab segi kooli inventari?
Üheks peamiseks põhimõtteks
on, et füüsiliselt peab sekkuma nii
vähe kui võimalik ja nii palju kui
vajalik. See tähendab, et sekkumine peab olema agressiooniga proportsioonis (mitte rohkem, mitte
vähem). Sekkumise märksõnadeks
on turvalisus ja koostöö. See, kuidas
teha kolleegiga koostööd ja minna
appi, kes suhtleb vägivallatsejaga ja
mida ta täpselt ütleb – kõik sellised
detailid mõjutavad olukorda rohkem, kui võiks arvata. Näiteks peab
ärritunud inimesega rääkima vaid
üks inimene. Teine on tema kõrval
nagu „vari”, kes toetab kolleegi tema
sammudes.

Jõukohane kõigile
Verge meetodi eeliseks on tehnikate lihtsus: tegu ei ole võitluskunstiga, mis vajaks rohket treenimist,
vaid diskreetsete ja turvaliste võtetega, millega saavad hakkama kõik,
olgu nad pikad, tüsedad, lühikesed,
noored või vanad. Kõige otsesem
metoodika õppimise tulemus on
enesekindluse tõus. On ilmnenud,
et seal, kus neid tehnikaid tuntakse, väheneb vägivaldsete olukordade
hulk juba iseenesest ja seega suureneb ennetustöö efektiivsus.
Oma töös olen märganud, kui
palju rahulikumalt ma suudan nüüd
rääkida agressiivse inimesega, sest
tean, mida teha, kui olukord peaks
kontrolli alt väljuma. Tihti peitubki
lahendus juba ainuüksi selles rahus.
Ma suudan tuleohtlikes olukordades olla parem suhtleja, parem terapeut ja parem psühholoog tänu enesekindlusele, mille on mulle andnud
professionaalsed agressiivse inimesega toime tulemise oskused.
Airiin Demir
MSc, kliiniline lastepsühholoog

Sünnitrauma registreeriti ka ühel alla 1-kilosena sündinud lapsel.
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Kogemus

Kuidas aidata
tõsiste käitumis
probleemidega
noori?

Foto: Bulls

16

sotsiaalsete oskuste all silmas ka
praktilisi toimetulekuoskusi, nagu
nööbi etteõmblemine, pesupesemine jms. Nõnda tuleks täpsustada, et siinses kontekstis vaadeldakse sotsiaalsete oskustena järgmisi
oskusi: empaatia, koostöö, enesekontroll, enesekehtestamine, vastutus (Greshami ja Ellioti nn laialt
levinud oskuste klassifikatsioon,
2002).

Mida teha, kui teismelise käitumisprobleemid on muutunud nii tõsiseks, et
vaatamata kodu, kooli ja muude lähivõrgustike
toele ning abistamismeetmetele ei õnnestu
olukorda kontrolli alla saada? Uurime teiste
riikide kogemust.
On lapsi ja noori, kelle probleemide tõttu tuleb ette võtta ka järgmine
samm: suunata nad mõneks ajaks
kodust ja harjumuspärasest ümbrusest pisut eemale, rehabilitatsioonikeskusse ehk nagu uue sõnaga öeldakse – taastusabiprogrammi. Ent
kuidas niisugused programmid töötavad?
Anname lühiülevaate Skandinaavia psühholoogi Tore Andreasseni põhjalikust tööst, mille jaoks ta
luges läbi sadu teadusartikleid, et
leida vastus küsimusele, missugused strateegiad on osutunud käitumishäiretega noortele pikaajalisi
abistamisprogramme pakkuvates
keskustes efektiivseteks.
Noorte ja nende
vanemate kaasamine
Püsivate muutusteni jõudmise
juures on kõige tähtsam roll perekonnal. Kuigi paljud lapsevanemad
soovivad, et spetsialistid lapse „terveks teeksid”, ei saa vanemaid kaasamata kahjuks suuri tulemusi loota. Eelkõige tuleks vanematele juba
probleemide tekkimise algfaasis
anda oskusi ja teadmisi, kuidas lapse halva käitumisega hakkama saada. Lisaks tuleb nad kaasata töösse,
mida taastusabikeskus teeb lapsega, alates eesmärkide püstitamisest
kuni tulemuste hindamiseni. Sama
tähtis on noore enda kaasamine, et
vältida kahe paralleelmaailma tekkimist, kus noore ja meeskonna ees-
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märgid elavad omaette elu.
Keskendumine
teguritele, mis
probleemi alal hoiavad
Lapse probleeme analüüsides
peab lähtuma ennekõike sellest, mis
hoiab need alal, miks need pole veel
kadunud.
Lahendamist alustatakse nimelt
sageli valest otsast – keskendutakse probleemi põhjuste otsimisele. Põhjuseid ei suudeta aga tihti
muuta (näiteks lapsel on alkohoolikust isa, sünnitrauma vms). Seevastu probleeme alal hoidvaid tegureid
on võimalik enamasti muuta, näiteks parandada kooli ja kodu koostööd, mõelda välja mõjusad tagajärjed halvale käitumisele jms.
Samas tuleks lähtuda sellest, et
tõsisel probleemil pole kunagi vaid
ühte alalhoidvat tegurit. Vaadata tuleb seda, millist rolli mängivad
kodu, kool, sõbrad ja noor ise selles, et mitteaktsepteeritav käitumine püsib.
Oskus tulla toime
agressiivse ja vägivaldse
käitumisega
Halb käitumine on tihti üks osa
käitumishäiretega laste ja noorte käitumismustrist. Vägivalla kaudu kehtestavad nad piire ja näitavad võimu. Laste ja noortega tegelevate asutuste personali teadmised
ja oskused, kuidas professionaalselt

vägivallale vahele astuda, on osutunud asutuste töö edukuse ja tulemuslikkuse juures määravaks.
Kontroll sõltuvusainete
kasutamise üle
Käitumishäiretega noortel esineb
tihti probleeme alkoholi vm sõltuvust tekitavate ainete proovimise ja kasutamisega. Nende noortega tegelevatel asutustel peab olema
paika pandud süsteem, mis tagaks
kontrolli sõltuvusainete sissetoomise ja asutuses kasutamise üle.
Selle punkti tagamise poolelt on
Eestis seadustes tõsised augud, aga
õnneks on see küsimus üleval mitmes ministeeriumite töögrupis.
Süstemaatiline
sotsiaalsete oskuste
treening
Käitumishäiretega lapsi iseloomustavad sageli kesised suhtlusoskused. Norra käitumisteadlane
Erik Larsen on väga tabavalt öelnud:
neil puudub koos olemise kompetentsus. Ka Andreassen tõdes oma
uuringus, et edu saatis vaid nende taastusabikeskuste tegevust, kus
probleemsetele noortele õpetati
korrakindlalt sotsiaalseid oskusi.
Eesti kontekstis aga peetakse
mõnes laste- või noorteasutuses
www.vedur.ee/puutepunkt

Rõhk õpingutel
ja/või tööpraktikal
Efektiivse taastusabiasutuse üks
märke on võimalus pakkuda noortele nende vajadustest lähtuvat
õppesüsteemi, vanematele lastele
ka huvidel põhinevat tööpraktikat.
Kahjuks võimaldatakse Eestis keskustes elavatele lastele seaduse järgi
kooliõpet vaid 20 tundi nädalas, kuigi tavakoolis, olenevalt vanusest, on
õppemaht kuni poole suurem.

Eestimaiselt kasinad
võimalused
Eestis pakuvad praegu tõsiste käitumis- ja sõltuvushäiretega lastele pika
aegset taastusabi kaks keskust:
Jõhvi noorukite ravi- ja rehabilitatsioonikeskus (www.corrigo.ee)
Tallinna laste turvakeskus (www.lasteturva.ee)
Lisaks tegutseb kaks erikooli nn kasvatuse eritingimusi vajavatele
noortele:
Kaagvere erikool (tüdrukutele)
Tapa erikool (poistele)
Sinna saadetakse noori alaealiste komisjoni suunamise või kohtuotsuse alusel.
Seega on need noortele, kelle probleemid on jõudnud viia nad juba pahuksisse
seadusega.
Erainitsiatiivil on põhjamaade eeskujudest kantult rajamisel Peedu ravikodu Elva lähistele. Tallinna lastehaigla on juba kümme aastat taotlenud
riiklikku või eurorahastust laste vaimse tervise keskuse rajamiseks, mida on
nüüd lõpuks neile ka lubatud rahvastiku tervise arengukava rakendusplaanis
aastateks 2013 - 2016.

Side tavamaailma ja
tavaühiskonnaga
Probleemse käitumise minevikku
jätmise tarbeks peab keskuses elavatel lastel säilima seotus tavaühiskonnaga ja neil peab olema võimalus suhelda eakaaslastega, kel pole
tõsiseid käitumisprobleeme.
Käitumishäiretega laste eraldamine tavaühiskonnast, mida Eestis sageli kasutatakse, võib pakkuda
kergendust küll paljudele õpetajatele, lapsevanematele ja lastekaitse
spetsialistidele, kuid laste endi
arengut silmas pidades tuleks pakkuda ja otsida neile võimalusi suhtlemiseks ja koosolemiseks „tavaliste” eakaaslastega. Kõikide programmide juures on ju tähtis see, kas
ja kui hästi suudetakse tagada õpitud oskuste rakendamine ühiskonnas.

nuna oma elu probleemideta jätkata. Et noor ei satuks varsti jälle bussipeatuse taha õlut jooma, kaklustesse ja raskustesse kooliskäimisega,
peab perele pakkuma tuge ka vähemalt esimestel kuudel pärast igapäevaellu naasmist.
Samuti tuleb toetada uue alguse
võimalust. Paljud probleemsete laste vanemad on väsinud ametnike ja
spetsialistidega suhtlemisest ning
neil on kadunud usaldus abistamissüsteemide vastu. Võimalikku jätkutuge tajutakse pigem kontrollina.
Siin on muidugi koht, kus spetsialistid peavad samuti peeglisse vaatama
ja küsima, kuidas olukord selliseks
on kujunenud. Kuigi keskuses elab
noor perest eraldatuna, peaks ka
seal elamise ajal üheks eesmärgiks
olema usaldava suhte loomine vanematega, et vanemad ja noor sooviksid ja suudaksid neile pakutavat tuge
ka pärast keskuses oldud aega vastu võtta.

Adekvaatne jätkutugi
Jätkutugi on sama määrav taastusabi osa kui taastusabikeskuses pakutavad teenused. See tähendab, et
noort ja tema vanemaid hakatakse
varakult ette valmistama selleks, et
ta saaks koju ja kodukooli tagasi läi-

Kestus 3–9 kuud
pluss jätkutugi
Andreassen toob välja, et kõige
paremate tulemustega silma paistnud keskused pakkusid probleemsetele noortele 3–9 kuud kestvaid
programme, millele järgnes jätkutu-

gi. On aga hea teada, et tõsiste käitumisprobleemidega noortel peetakse
efektiivseks pigem väga intensiivseid
ja lühemaid programme.
Kvaliteedi tagamise
süsteemi olemasolu
Selle all mõeldakse süsteeme ja
tegevusi, mis kindlustavad keskuses teenuse kvaliteedi. Andreassen
rõhutab keskuses pakutavate programmide detailsete käsiraamatute olemasolu, töö tulemuslikkuse
hindamise süsteeme, hästi toimivat tagasisidesüsteemi meeskonna
ja juhatuse vahel, aga ka meeskonnaliikmetele töönõustamise* pakkumise võimalust.
Airiin Demir
MSc, kliiniline lastepsühholoog

* Töönõustamine ehk supervisioon on
süstemaatiline nõustamisprotsess, mis
on vajalik inimeste muredega töötavatele
professionaalidele, nagu sotsiaaltöötajad,
terapeudid jne, tagamaks nende jõuvarude
taastumise ja erialase arengu.

Artikkel põhineb Tore Andreasseni 2003. aastal ilmunud raamatul
„Noorte ravi pikaaegsetes abistamiskeskustes: mida ütleb teadus? ”
(„Behandling av ungdom i institusjoner: hva sier forskningen?”)

Sünnitusel tekkinud seisundi tõttu sai 2011. aastal puude 12 last.
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Vaimne tervis

Tulles Norrast ja olles Eestis. Lastepsühhiaatrina

“

Eesti arstikoolituses ei eksisteerigi
lastepsühhiaatriat kui eraldi eriala.
Ka pole täpset ülevaadet, millise
sagedusega ja milliseid psühhiaatrilisi
haigusi Eesti laste ja noorte seas
esineb. On vaid kõhutunne ja igal
asjaga tegelema juhtunud spetsialistil
oma kogemus. Hädasolijate jaoks
määrab suuresti juhus, millist abi nad
leiavad.

A

nne Daniel-Karlsen on
Tartu ülikooli haridusega
lastearst. Norrasse elama
ja tööle sattununa läbis ta
seal pingelise lisakoolituse ja sai lastepsühhiaatriks. Nüüd on ta tagasi Eestis ning pakub oma oskusi ja
ideid, aitamaks noortel vähemate
katsumuste ja kadudega täiskasvanuks saada. Järgnevatel lehekülgedel räägib Anne, mida ta sai teada
Norras, mida nägi tagasi tulles Eestis ja mis tal on plaanis.
Norra kuningriik on imeline maa.
Psüühilise tervise kaitse sai seal
alguse juba 1848. aastal, kui koostati väga humaanne vaimuhaigusseadus, mis oli 1961. aastal vastu võetud psühhiaatriaseaduse eelkäija.
Loodi nn asüülid ehk varjupaigad,
kuhu võis inimest saata vaid kuningliku kinnitusega ja autoriseeritud
arsti järelevalve all. Kui kedagi taheti vastu tema tahtmist asüüli saata,
pidi arst isiklikult hindama, kas seda
on vaja teha haige enda tervise huvides või tahetakse seda ümbritsevate heaolu või korra tarbeks. Samal
ajal moodustati kontrollkomisjonid,
kel oli täpne ülevaade kõigist asüülis
elavatest patsientidest.
Kõige selle aluseks oli humaanse kohtlemise nõue, mille sisuks oli
seltskondliku kooselu põhimõte ja
igaühe õigus tegevusele või tööle.
1935. aastal võeti vastu seadus neile,
kes soovisid minna haiglasse vabatahtlikult.
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Tähtis
oleks ühendada
ühiskonna jõud,
kogukonna ja
spetsialistide jõud,
kunstiinimeste
jõud.

Norras töötavad lastepsühhiaatrid üksjagu teisiti. Ka
diagnoosimisel võetakse
arvesse paljusid tegureid,
millest meditsiiniline haigus
on vaid üks osa,
rõhutab Anne
Daniel-Karlsen.

malikult lühikese ajaga võimalikult
palju patsiente.

Foto:
maarjatugikeskus.ee

Laste ja noorte psühhiaatria on
Norras omaette valdkonnana eksisteerinud juba 50 aastat. 1960. ja
1970. aastatel loodi üle kogu riigi laste ja noorte psühhiaatria polikliinikute võrk, kus suur osakaal on
meeskonnatööl.
Kuidas on Eestis?
Mõned aastad tagasi viidi 16
Euroopa Liidu riigis läbi laste ja
noorte vaimse tervise küsitlus. Sellest selgus, et Eesti on ainus liikmesriik, kel pole laste ja noorte psühhiaatriat kui eriala, ning üks väheseid, kel puudub täpne ülevaade selle sihtgrupi tervisehädadest.
Eesti on seejuures ka ainus, kelle riigipoolne rahaline toetus sellele valdkonnale on viimase 20 aasta
jooksul püsinud samal tasemel või
isegi langenud. Samas kui me iga
päev puutume kokku ärevusttekitavalt rohkete teadetega noorte hin-

ge- ja vaimuprobleemidest.
Kui teiste riikide lastepsühhiaatrid keskenduvad sellele, mil viisil
oleks kõige otstarbekam oma eriala
edasi arendada, siis Eestis on laste
ja noortega tegelevad psühhiaatrid
kulutanud juba aastaid energiat sellele, et tulutult selgitada valitsusele
vajadust see eriala alles luua. Eestis
töötab laste ja noorte psühhiaatria
valdkonnas umbes 25–30 arsti ja
ligikaudu sama palju kliinilisi psühholooge, põhjamaades on neid kuus
ja kaheksa korda enam, kui suhestada nende hulk rahvaarvuga.
Norras ollakse juba ammu
mures, et erialainimeste koolitusse peab hakkama kasvava vajaduse
tõttu paigutama veel rohkem ressursse. Eestis aga rabelevad need
vähesedki erialaarstid endal hinge
seest, et haigla ellujäämiseks vajalikku raha haigekassalt välja teenida
– sel moel, et teenindada tuleb võiwww.vedur.ee/puutepunkt

Keegi pole kaitstud
Ei ole mõtet süüdistada ühiskonda, et ta midagi ei tee, kui ta teab
sellest probleemist vähe või ainult
mõne üksiku nurga alt. Psühhiaatriahaiglas viibivaid patsiente kardetakse, nende probleeme peetakse
erilisteks, erandlikeks ja hirmutavateks ning neid endid arvatakse olevat vaja hoida kinniste uste taga.
Tundmatu ees on alati hirm. Kas
need lapsed ja noored võivad olla
ohtlikud? Kes nad üldse on? Vähesed ehk teavad, et keegi ei ole psüühiliste probleemide, psühhiaatriliste seisundite eest kaitstud. See on
üks elu osa. See ei toimu ainult haigla suletud uste taga. Me kõik võime ühel või teisel silmapilgul väga
lähedalt selliste probleemidega kokku puutuda. Meeleolu kõikumine,
depressiivsed tunded, sundmõtted,
šokielamused, psühhoosieelsed seisundid, autistlik eemaldumine, mõttekaos, ärevalt hüplev tundeelu…
Keegi pole kaitstud, igaühest võib
saada abivajaja või abistaja.
Vanemad on ahastuses, õpetajad näevad noore inimese muutumist, teadmata, kuidas teda toetada.
Koostöö lapsevanematega, koostöö
kooliga – just need on ennetustöö
võtmesõnad. Sama oluline või ehk
olulisemgi kui haiglaravi on püüda

Pildikesi tegelikkusest
ja võrdlusi Eestiga
Norra
Rahvaarv
5 miljonit
Lapsi ja noori (kuni 18 eluaastat)
1 100 000
Laste ja noorte osakaal
22,4%
Laste ja noorte psühhiaatria polikliinikuid
82
Ööpäev läbi tegutsevaid ravi- ja tugiasutusi
59
			

Eesti
1,3 miljonit
277 000
21,3%
3
5
(+2 erikooli)

Veel Norra kohta:
Polikliinilises ravis saab vaid üks laps viiest ravimeid, ülekaalukalt kasu
tatakse individuaalset psühhoteraapiat ja pereteraapiat, ravisse on alati
kaasatud ka perearst, haridusasutus ning vajadusel lastekaitse.
Ööpäevaringne ravi toimub umbes poolel juhtudest haigla akuut- või
pika ravi osakondades, ülejäänud juhtudel ravikodudes, seejuures iga
kuues laps viibib tugiravil vähemalt osa aega koos perekonnaga. Võimalik on ka
see, et ambulatoorne brigaad käib last igapäevaselt ravimas tema oma kodus.

ennetada haiglasse sattumist ning
aidata neid, kes haiglast juba diagnoosi saanud ja tagasi ühiskonda
saadetud.
Koostööd on vaja
Selliseid psüühilise tasakaalu ja
elumõtte kaotanud noortele pikaajalist ravi ja toetust pakkuvaid paiku,
kuhu ohutult tulla, aga Eestis ei ole.
Selliseid teraapilisi asutusi, ravikodusid, kus noor saaks aasta või vajadusel pisut pikemalt abi kogenud terapeutide ja spetsialistide toel, pöördumaks siis tagasi loomulikku elurütmi. Seda tehakse õppimise, aiatöö,
spordi, kunsti ja omaealistega suhtlemise kaudu, et leida uuesti elule
mõte. Eestis seda kõike veel ei ole.
Tähtis oleks ühendada ühiskonna jõud, kogukonna ja spetsialistide
jõud, kunstiinimeste jõud – et nad
paneksid sellise lootuse kaotanud
noore inimese jälle lootma. Et iga
sellise noore kõrvale seisaksid abiandjad, kes oma isikuga suudaksid
panna ta uskuma, et on mõtet elada,
on mõtet otsida inimesi ja lahendusi oma elus.

2010. aastal tekkis sünnitusel puue 31 lapsel, neist 12-l sügav.

Lastepsühhiaatri töö on ääretult
vastutusrikas, sest ta peab aitama
korraga last ja peret. Ei piisa ainuüksi lapse peale mõtlemisest. Kui
terapeut/abistaja jutustab perekonna jaoks lukku läinud loo mingis
nihkes neile tagasi, tekivad äkitselt
täiesti teised seosed. Abistaja oma
vaataja jõuga saab peegeldada nii, et
tema näeb.
Terapeudiks olemine on kui
kunstnikuks olemine. Kui maalid,
pead nägema korraga detaili ja üldist
pilti. Nagu lill, kes reageerib valgusele, et pidevas muutumises leida
see kõige õigem lähenemine, kõige
õigem meetod, et edasi kasvada.
See on hirmus keeruline, aga ka
hirmus põnev. Kõige huvitavam
elukutse! Aga ka kõige vastutusrikkam, sest sind on lubatud nii lähedale, südamikuni.
Ma väga tihti tänan oma patsiente loa eest olla nende südamikule nii
lähedal – nad ei tohiks kunagi jääda tundega, et neid on avali kistud
ja jäetud.
Anne Daniel-Karlsen
lastepsühhiaater
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Vaimne tervis

Järelkaja

Veel kord
olukorrast
Käopesas

V

Kui hästi läheb, siis saab sellest majast mõnede aastate pärast keerulise saatusega lastele ja noortele ajutine
peatuspaik, kus neil aidatakse tagasi saada ellujäämiseks nii vajalik tasakaal. Foto: Liidia Mägi

Peedu ravikodu võiks saada
kogu süsteemi eelkäijaks
Annel on varasem
kogemus Maarja kooli
rajamisega. See samm
võeti aastakümnete
eest ette seepärast, et
vaimupuuetega laste
haridusvõimalused
olid puudulikud. Nüüd
on sihiks täita teine
tühimik.
Plaan on luua naaberriikide eeskujul ka Eestisse koht, kus raskemate psüühiliste probleemidega noored võiksid läbi teha pikemaid taastusprogramme, saamaks tagasi tasakaal, tervenemaks ja kogumaks eneseusku elu jätkamiseks.
Elva lähedal asuva Peedu külaga on Annel tihe suhe. Sealt leiti ka
keskuse jaoks hästi sobiv maatükk
ja maja, kus on hea hõng. Varem
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on selles kohas elanud, töötanud ja
puhanud paljud Eesti jaoks tuntud
ning tähtsad kirjanikud ja kultuuriinimesed.
Kui Anne ja tema meeskonna
unistus täitub ning kui leidub koostööpartnereid, tekib aastate pärast
sinna koht, kus 10–15 noort inimest
saavad elada kolmest kuust aastani
või erandjuhul kahe aastani, et professionaalide abiga taastuda. Seal
saavad nad ravi, jätkavad individuaalprogrammi alusel haridusteed,
tegelevad kaunite kunstidega, valmistuvad tööeluks ja õpivad iseseisvaks eluks vajalikke oskusi. Keskuses ei keskenduta sõltuvushäiretega
noortele, vaid eelkõige tundeelu- ja
käitumishäiretega lastele ja noortele.
Lisaks saab Peedu ravikodust
omamoodi spetsialistide kompetentsikeskus ja võrgustikutöö süda.

Lähedal on Tartu ülikool, kaasata
saaks tudengeid ja teadlasi.
Veel üks tähtis moment on kogukonnaga suhtlemine. Juba nüüd toimub Peedul luuleõhtuid, kontserte,
koosolemisi. Need kõik jätkuksid.
Ravikodu elanikud hakkaksid olema osa publikust, vaiksetest jälgijatest, kaasalööjatest, panustajatest.
Ümbruskonna elanikud aga harjuksid ja õpiksid tundma neid, kellele
praegu kiputakse teadmatusest viltu
vaatama. Üks kriitiline faas ravikodu
arenduses ongi praegu nõusolekuallkirjade kogumine ümbruskonna
püsielanikelt. Anne usub, et sellega
on juba üle „koera saba” saadud.
Sotsiaalministeerium on väljendanud ravikodu tekke suhtes huvi
ja poolehoidu ning andnud lootust
teenuse rahastamiseks, kui keskus
on ühel heal päeval tõesti olemas.
www.vedur.ee/puutepunkt

õib-olla mäletate detsembri ajakirjas ilmunud
lugu õiguskantsleri
kontrollkäigust Käopesa lastekodusse. Seal
mainisime, et lastekodult ja sealseid
lapsi õpetavalt koolilt oli oodata jätkulugu,
kuid ajakirja trükkimineku
ajaks ei olnud see veel kohale jõudnud. Peatselt saime teada,
et lastekodu direktor oli hoopis esitanud
Puutepunktide peale kaebuse pressinõukogule.
Kes kursis pole, siis pressinõukogu on niisugune ajakirjanduse eneseregulatsiooniorgan, kuhu lugejad saavad kaevata, kui tunnevad, et meedia on käitunud ülekohtuselt. Sinna kuulub 10 ajakirjanduse ja muude valdkondade eksperti,
kes arutavad kaebust ja langetavad otsuse, kas väljaanne rikkus head ajakirjandustava. Ühel kaalukausil asub avalikkuse
õigus saada teavet ja olla kursis, teisel aga konfliktiga seotud
osapoolte õigus olla kaitstud väärkohtlemise eest. Mis osas
lastekodu direktor tunnetas väärkohtlemist ja millise otsuse
langetas pressinõukogu, võite lugeda kõrvalt.
Siinkohal aga anname ka lühikese ülevaate, mis Käopesas
on vahepeal muutunud ja mis veelgi muutumas.
Lisaks neljale lapsele, kes juba septembrist läksid õppima
Tartu Maarja kooli, kuulsime, et Tartu linnavalitsus rahastab vajalikke ümberehitusi Kroonuaia koolis (laiemad uksed,
sobiv lisaruum klassitööks), et vähendada vaid lastekodu
ruumes koduõpet saavate laste arvu. Haridus- ja teadusministeerium viis septembris Käopesas laste õppetöö asjus
läbi järelkontrolli ja leidis endiselt palju ebarahuldavat (lisame kontrollkäigu õiendi www.vedur.ee kodulehele ajakirja
materjalide juurde – see on avalik dokument).
Hea uudisena kuulsime Tartu maavalitsusest, kes riigi
esindajana Käopesa haldab, et plaanis on tähtis muudatus:
lastekodu antakse juba jaanipäevast üle Tartu linnale. Kui
praegu vastutab linn vaid hariduse eest ja kõike muud kureerib riik, siis nõnda satub asutus tervenisti ühe jälgimise alla.
Muutub ka asutuse omandivorm, millest lähtuvalt toimub
avalik konkurss juhi kohale.
Lastekodul on oodata ka uute peremajade valmimist, kuid
juba praegu on rühmade koosseisu vähendatud, töötajaid
juurde palgatud ning kõik lapsed on saanud endale perearsti.
Tiina Kangro
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Pressinõukogu otsus 24.01.2013
Ajakiri Puutepunktid rikkus head ajakirjandustava
Pressinõukogu arutas Tartu Väikelastekodu „Käo
pesa” direktori Tiiu Reeki kaebust ajakirjas Puu
tepunktid 2012. aasta novembris ilmunud artikli
„Kas kõik lapsed suudavad õppida” peale ja otsus
tas, et väljaanne rikkus head ajakirjandustava.
Artiklis on juttu sellest, et puuetega lastega
koolide direktorid avastasid, et uue riikliku
õppekava järgi on hooldusõppe lastel nädala
tundide maht teistest väiksem. Uut õppekava
kommenteerib Tartu Maarja kooli direktor Jaa
nus Rooba. Kuna seitsme puuetega laste kooli
direktorid saatsid õiguskantslerile uue õppekava
kohta järelpärimise, siis on artiklis räägitud ka
õiguskantsleri varasemast visiidist Tartu Käopesa
lastekodusse.
Tartu Väikelastekodu „Käopesa” direktor Tiiu
Reek kaebas Pressinõukogule, et artiklis esitatud
faktid ja arvamused on moonutatud ja valed ning
riivavad asenduskodus viibivaid lapsi ja kasvatus
ala töötajate huve. Kaebaja märkis, et väikelaste
kodu lapsed käivad õues või viiakse iga päev õue
jalutama või on nad rõdul värsket õhku hinga
mas. Samuti väidab kaebaja, et kõik kooliealised
lapsed õpivad. Kaebaja ei ole rahul ka sellega, mis
on kirjutatud artiklis raske kehapuudega poisi
kohta ning et poisi seisundi kirjeldamiseks ei küsi
tud luba asutuselt ega ka lapse esindajalt. Kaeba
ja ei ole rahul, et talle sõna ei antud, kuigi artiklis
on esitatud süüdistusi. Samuti leiab kaebaja, et
artiklis on segamini faktid ja arvamused.
Ajakiri Puutepunktid vastas, et artikkel ja
Jaanus Rooba tsitaat põhinevad õiguskantsleri
büroo auditil. Ajakirja kinnitusel on faktid ja
hinnangud eristatud ning teisele poolele sõna
andmine oli järgmises ajakirjanumbris kokkule
pitud ja teine pool oli oma sõnavõtmise lubanud,
kuid millegipärast seda ei teinud. Ajakirja väitel
puudus algses artiklis otsene vajadus kaasata
Käopesa meeskonda vastaspoolena, kuna esi
tatu oli vaid külgnev näide, mille sisu põhines
loo põhilise tsiteeritud eksperdist allika viidetel
ja õiguskantsleri auditis kirjas oleval. Ajakiri kin
nitab, et artiklis ei kirjeldatud konkreetse isiku
täpset terviseseisundit, ei avaldatud isiku nime
ega muid isikuandmeid. Ajakirja kinnitusel on
tegemist anonüümse näitega.
Pressinõukogu otsustas, et ajakiri Puutepunk
tid eksis ajakirjanduseetika koodeksi punkti
4.2. vastu, mis näeb ette, et konflikti sisaldava
materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama
kõik osapooled. Kuigi kaebaja kohta öeldu põhi
neb õiguskantsleri büroo auditil, oleks pidanud
Käopesa lastekodule andma võimaluse esitatud
süüdistusi kommenteerida.
Raske kehapuudega poisi seisundi kirjeldamist
ei pea Pressinõukogu taunitavaks, sest artiklis
isiku nime ei nimetatud ning tema seisundist anti
väga üldine pilt, mida tegi tema õpetamisega
kokkupuutuv ekspert.
Pressinõukogu esimees Eve Rohtla

Kuni aastani 2003 sünnitusel invaliidistunuid statistikas pole.

Veebruar 2013

Maailm

23

Koomas mees
väljendas
teadlastele
oma mõtteid
Teadlased on aastaid teinud tööd
selle nimel, et saaks tegelikkuseks seni
vaid ulmefilmides nähtud võimalus
vahetada infot koomas inimesega.
Möödunud aastanumbri sees õnnestus
aga ühes Kanada uurimisinstituudis
see unistus lõpuks teoks teha.
Kanadalane Scott Routley sattus 12 aastat tagasi autoavariisse ja on sestsaadik viibinud kõikide märkide järgi
vegetatiivses seisundis. Ta pole suutnud liigutada isegi
silmi ja meedikute hinnangul on ta olnud täielikult teadvuseta olekus.
Kuigi juba 2010. aastal jõudsid teadlased järeldusele,
et põhimõtteliselt peaks olema võimalik koomas patsientide ajutegevust „lugeda” fMRI-aparaadiga (funktsionaalne magnetresonants), see siiski ei õnnestunud.
Mullu sai aga just Scottist esimene inimene maailmas,
kes sel viisil tema aju skanninud neurobioloog Adrian
Owenile teatas, et temaga on kõik korras ja tal ei valuta kuskilt.
Meetod töötab umbes nii, et patsiendiga räägitakse
talle tuttavatel teemadel, esitatakse talle küsimusi ning
samal ajal kaardistab masin väga täpselt tema ajus toimuvat. Võrdluseks on teada, missugused protsessid toimuvad samalaadsete ärritajate mõjul tervete ja ärkvel
olevate või siis narkoosis viibivate inimeste ajus. Nii selguski, et Scotti aju reageeris mitmele küsimusele täpselt
samamoodi nagu teadvusel oleva inimese aju. Näiteks
elavnes verevarustus kindlas piirkonnas, kui talle räägiti tennisemängust. Selgus isegi, et ta on teadlik, et üks
tema lähisugulasi oli vahepeal saanud tütre. Scottile tehti mitu sellist seanssi ja tema suhtlemisvõime sai kinnitust kõikidel kordadel.
Täpsem diagnoos
Teaduse jaoks oli see revolutsiooniline läbimurre
seetõttu, et nüüd on põhimõtteliselt olemas võimalus
pikaks ajaks vegetatiivsesse seisundisse jäänud inimeste
juures tuvastada, kas neil on olemas teadvus või on tõepoolest toimunud ajusurm. Seni on seda vaid oletatud
ja see teeb paljudel juhtudel väga keeruliseks otsustamise, kuidas mittereageerivat ja väliselt täiesti teadvuseta patsienti edasi hooldada või ravida. Mitmes riigis,
kus sugulastel on pikalt koomasse jäänud ja meditsiini

Neurobioloog Damian Cruse Lääne-Ontario ülikoolist demonstreerib lihtsamalt kasutatavat EEG-meetodit, millega saaks hõlpsasti külastada diagnoosimist vajavaid patsiente haiglas või kodus. Foto: uwo.ca

hinnangul paranemislootuseta lähedase korral lubatud
otsustada eutanaasia kasuks, muudab uus diagnostikavõimalus eriti palju, sest nõnda välistatakse võimalus, et
tegelikult teadvusel viibiva, kuid liikumatu keha lõksu
jäänud inimesel n-ö juhe seinast välja tõmmatakse. Ja
ka vastupidi: kui aju on tõesti töö lõpetanud, pole ehk
mõistlik hoida sugulasi lootuses ja jätkata raviks kulutuste tegemist.
Ka „Puutepunkti” telesaadetest on meile tuttavad
mitmed lood, kus sellise diagnostika võimalus aidanuks
ära hoida palju pingeid. Nii Ilona kui ka Taneli lähedastele selgitasid ju arstid esialgu, et paranemislootust ei
ole, kuigi mõlemad tulid hiljem raskest seisundist välja. Samasuguses teadmatuses on praegu Olga oma tütre Irinaga. Samas mäletame meediakajastustest opisaalis koomasse langenud Ruslani, kelle nimel võitles ema
ennastsalgavalt aastaid, kuid ärkamine jäi siiski tulemata.
Kuigi fMRI-tehnoloogia on praegu veel liiga kallis ja
keerukas, et seda kõikjal kasutusele võtta, on päris kindel, et alanud on uus ajastu. Juba ongi Kanada LääneOntario ülikooli töörühm saavutanud esimesi edusamme samalaadseid põhimõtteid rakendades palju odavama ja kõigile kättesaadava EEG-tehnoloogia abil. Praeguseks on saadud tulemus, et ligi 19 protsenti vegetatiivses olekus patsientidest on tegelikult siiski teadvusel.
Tiina Kangro

Sündide andmed pärinevad TAI ja statistikaameti andmebaasidest.
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Saat, Leila Lahtvee, Ülle Väina, Sandra Praats, Angela Statsenko, Annela Ainla, Maria Praats,
Alo Suursild, kaks anonüümseks jääda soovinud annetajat, riigikogu liikmed Helmen Kütt ja
Kajar Lember ning perearst Minija Pääslane kokku 654 euroga. Ajakirja püsitoetaja on Tartu
Ülikooli Kliinikumi Lastefond.
Seekordse ajakirja jõudmise eest üksiktellijate postkastidesse üle Eesti tasus Tallinna Lastehaigla.

Tartu Ülikooli
Kliinikumi Lastefond
on toeks ja saab aidata
Veel kestab kampaania, mille käigus kogutakse anne
tusi funktsionaalvoodite ostuks sügavate liitpuuete
ga lastele. Kui ka sinu lapsel oleks sellist voodit tarvis,
võta ühendust meiliaadressil info@lastefond.ee.

Kui saad aidata.
Või kui tead
kedagi, kes saab:
MTÜ Puutepunktid
a/a 221053907379

Fond on toeks raske ja sügava puudega ning keeruliste
haigustega lastele ja nende peredele. Ka „Puutepunkti”
saadetest ja ajakirjast tuttava pisikese Eliise ning üliraske
epilepsiaga Peetri hoolduskulusid on aidanud katta just
Lastefond, toetades nii nende perekondade toimetule
kut ülikeerulises olukorras.

Selle ajakirja postitamist lugejate
kirjakastidesse toetab Tallinna Lastehaigla

Kui ka sina vajad abi või
tead kedagi, kes vajab,
uuri taotlusvorme ja
toetuse taotlemise tingi
musi veebilehelt
www.lastefond.ee/abivajajale.
Ära jää üksi! Meie rõõm
on, kui näeme rõõmu teie
silmades!

