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Tallinna hoolekanne 25
Hea sõber!
Sotsiaalhoolekanne on Tallinnas toiminud juba 25 aastat, millesse mahub uue alguse muresid ja rõõme,
nagu iga algatuse puhul. Parima ülevaate meie tegevusest annavad arvud ja faktid, kuid olulisemad ja
ilmekamad näited on inimeste lood.
Nii olemegi selles kogumikus püüdnud sotsiaalhoolekandes toimunud valdkondade arengut näidata
lugude kaudu. Kindlasti saab selgemaks, mida selle ajaga on saavutatud ja kui rahul on meie abivajajad.
Loodetavasti annab raamat „Tallinna hoolekanne 25“ lugejale huvitava tagasivaate pealinna hoolekande
arengule. Sotsiaalhoolekande mosaiigis on tähtsal kohal pühendunud sotsiaaltöötajad, kellest igaüks on
jätnud jälje meie sotsiaalhoolekande arengusse. Kõigi panustest kokku on saanudki see edulugu, 25 aastat tööd ja vaeva, mis on pühendatud tallinlastele, kes on nende aastate jooksul abi vajanud.
Tallinna linn on arendanud elanikele välja toetuste ja teenuste süsteemi ning investeerinud hoolekandeasutustesse. Linnal on olnud palju koostööpartnereid, kes on panustanud hoolekande arengusse. Kahjuks
vajavad abi jätkuvalt elu hammasrataste vahele jäänud inimesed, eakad, puuetega inimesed ja keerulises
olukorras pered ning lapsed. Loodame, et jätkuva heaolu paranemisega Tallinnas väheneb järk-järgult
nende inimeste hulk, kes abi vajavad. Selle nimel tuleb meil kõigil veel palju tööd teha!
Austust väärivad kõik inimesed, kes on otsinud aastate jooksul võimalusi ja lahendusi abivajajate aitamiseks.
25 aasta jooksul on Tallinna sotsiaalhoolekandes töötanud inimesed pidanud teiste abistamist tähtsaks ja
tänu nende pühendumusele, hoolimisele ja armastusele töö vastu oleme täna jõudnud tasemele, mille
üle võime uhked olla.
Head sõbrad, soovin teile kõigile palju õnne Tallinna hoolekande
25. aastapäeva puhul!

Merike Martinson
Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna abilinnapea

Tallinna hoolekande
viis põhimõtet
•

Mure korral pöördu esmalt oma linnaosa sotsiaalhoolekandeosakonda.
Seal aidatakse sul leida vajalik teenus ning taotleda toetusi.

•

Kui mure vajab lahendust väga kiiresti, helista Tallinna tasuta abitelefonile
1345.

•

Ära lase probleemil süveneda ega muredel kuhjuda, otsi abi kohe.

•

Märka abivajajat ja anna temast teada.

•

Aita ennast ka ise! Ole probleemile lahenduse otsimisel avatud ja
koostööaldis.

Laste hoolekanne
1993. aastal avati Tallinna esimene lastehoolekandeasutus, Lilleküla turvakodu. Nüüdseks on see
laienenud ja kannab nime Tallinna Laste Turvakeskus. See hõlmab kokku kolme üksust: Lilleküla
keskust; Nõmme tee keskust, kus saavad abi sõltuvusprobleemidega lapsed, ning 2016. aastal avatud Männi keskust. Aastas saab laste turvakeskusest abi 150 last ja noort.
2001. aastal alustas praegusel kujul Tallinna Lastekodu, mis loodi viie Tallinnas paikneva lastekodu
ühendamisega. Samal aastal avati Maarjamäel esimene SOS-tüüpi lasteküla poolesajale lapsele.
2001. aastast alates toimub Eesti Punase Risti eestvedamisel koolikotikampaania „Ranits“, mille käigus jagatakse koolitarbeid vähekindlustatud perede lastele.
2006. aastast alates pakutakse Tallinna Lastekodus hoiukoduteenust, mis võimaldab 3–18-aastaste raske ja sügava puudega laste vanematel püsida tööturul ja saada ajutist puhkust.
2006. aastal avati Tallinna Perekeskus, mis pakub lastega peredele psühholoogilist nõustamist
ning erinevaid toetavaid sotsiaalteenuseid.
2007. aastal avati Tallinna Lastekodu juures 16 kohaga noortekodu, mis laiendas 2008. aastal teenuse mahtu 32 kohani.
2011. aasta juunis avati Nõmmel Pihlaka tänaval esimesed Tallinna Lastekodu peremajad, mis pakuvad erinevalt senisest laager-tüüpi lastekodust perelähedasemat kasvukeskkonda. Kokku on
Tallinnas lastekodu peremajad kuues kohas ning neis elab kuni 72 vanemateta last. Perekodud
valmisid Euroopa Liidu struktuurvahendite kaasabil.
Suurtest lastekodumajadest töötab Tallinnas üksnes Tallinna Lastekodu imikute ja puuetega laste
keskus Mustamäel.
2015. aastast alates pakub Tallinna Perekeskus tugiisikuteenust raske ja sügava puudega lastele.

Tallinna laste turvakeskuse puutööõpetaja, 91-aastase Leo Kasaku kehutusel on nii
mõnigi kõurikust poiss läinud edasi puutööd õppima.

Mustamäel avati 2015. aasta kevadel perekeskus, kus koolitöödega hädas lapsed saavad pärast kooli nii oma õppetükke
teha kui ka mõnusalt ja kasulikult meelt lahutada. Pildil on
perekeskuse juht Jaanika Petti ja sotsiaaltöötaja Ave Palmets.

Tallinna perekeskuses saavad lapsed maandada oma raskeid
tundeid näiteks liiva- või saviteraapiaga.

Suurte lastekodude aeg on läbi. Nüüd elavad vanemliku hooleta jäänud lapsed hubastes peremajades, kus peres on
maksimaalselt kuus last. Pilt on Haaberstis Veerise tänaval asuvast peremajast.

Niina: vanaema, kes on lapselastele emmeks
Niina ütleb, et on kasutanud vist küll kõiki Tallinna Perekeskuse teenuseid, mida sellel
pakkuda on. „Perekeskus on mu teine kodu,“ kinnitab ta. „Ükskõik, mis mure on, sealt
saan alati abi.“
Niina on tubli vanaema, kes kasvatab kaht lapselast: kaheksa-aastast tüdrukutirtsu ja seitsmeaastast poissi. Niina tütar oli ise alles lapseeas, kui sünnitas, ning ei saanud kahe pisikese põnniga
hakkama. Sellepärast taotles vanaema laste eestkosteõiguse endale.
„Tütar jättis lapsed hooletusse,“ tunnistab Niina. „Ta ei tarvitanud ei alkoholi ega uimasteid, tal lihtsalt ei tekkinud emainstinkti.“
Niina kirjeldab, kuidas tütrel tekkis pärast gümnaasiumi lõpetamist suur tung kodust välja saada
ning hakata oma pesa punuma. „Leidis kiiresti internetist armastuse, kolis teise linna ja sai poolteiseaastase vahega kaks last,“ räägib vanaema. Niina suhtles tütrega peamiselt telefoni teel, aga
vahel käis ka külas. Ta mõistis üsna varsti, et tütre ja lastega ei ole kõik päris hästi.
„Tütar ega tema mees ei viitsinud lastega tegelda. Mõlemad kordamööda helistasid ja hädaldasid.
Tütar istus kogu aeg internetis, lapsed kasvasid nagu lilled lillepotis – kui meelde tuli, siis anti süüa.“
Niina helistas ka tütre perearstile, kes samuti noore pere pärast muret tundis – tüdruk ei olnud
pärast sünnitust kolme nädalal jooksul lapsega arsti juurde jõudnud. „See oli minu jaoks häiriv,“
tunnistab Niina. „Sõitsin kiiresti kohale. Oli talv, aga väike tütretütar oli T-särgis, ilma mähkmeteta,
poiss lamas suurel voodil, sest lastevoodit ei olnud.“

Ema unustas lapsed sootuks
Niina kutsus tütre lastega enda juurde. „Nad tulid kaheks nädalaks, aga lastel asju peaaegu ei olnudki.
Kui poisil mähkmed ära võtsin, olin lihtsalt jahmunud – pepu oli sõna otseses mõttes verine, haavandites.“
Kogu külaskäigu aja tegeles lastega ainult Niina. Tütar istus arvutis ja käis jalutamas. Isegi süüa ei
olnud noorel emal aega lastele anda.
Kuigi Niina nägi, et tütar ei suuda lastega hakkama saada, ei saanud ta naist ka kinni hoida.
„Ükskord läksin ta juurde üllatusvisiidile. Astun uksest sisse – uks ei olnud lukus – ühtegi täiskasvanut ei olnud. Poiss magas, tüdruk istus, lutipudel käes, pudelis vesi. Lõpuks, tunni pärast, tuli ema
poest, kotis ainult kosmeetika ja pudi-padi, aga lastele toitu ei olnud. Siis ma ütlesin, et nüüd ta
peab minu juurde tulema või ma võtan lapsed ära.“
Mõnda aega tütar tõepoolest elaski lastega Niina juures, kuid ühel hetkel kadus. Lapsed jäidki
Niina hooldada.
See oli vanaema jaoks raske aeg, sest tööd tal ei olnud, seega polnud ka sissetulekuid. Lasteraha
läks kõik ema arvele, lapsed ei näinud sellest midagi.
„Läksin lastekaitsesse ja rääkisin loo ära, sealt suunati mind Tallinna Perekeskusse,“ räägib Niina.
„Käisime psühholoogi jutul, kes ütles, et tüdruk on sotsiaalselt arengult maha jäänud. Poisiga oli
lihtsam – tema oli lühemat aega hooletuses.“

Perekeskus on teine pere
Nüüd ongi Niina olnud Tallinna Perekeskuse klient juba peaaegu viis aastat. „Nad on mind kõiges
aidanud,“ on vanaema siiralt tänulik. „Perekeskus on nagu minu teine pere.“
Niina tunnistab, et lastekaitset ta algul pisut pelgas. „Perekeskuse psühholoog soovitas mul laste
eestkosteõigust taotleda, aga lisas ka, et perekeskus selles aidata ei saa. Eestkoste taotlemiseks tuleb
pöörduda linnaosa lastekaitse poole. Kartsin väga, et mult võetakse lapsed ära, sest mul olid võlad ja
kohtutäiturid kaelas.“
Kuid ka lastekaitses läks kõik hästi. „Nad rahustasid mu maha ja aitasid igati eestkoste vormistamisel.“
Eriti tänulik on vanaema perekeskuse sotsiaaltöötajale, kes teda raskel hetkel aitas ja toetas. „Ma võin
talle kas või öösel helistada ja ta on alati minu jaoks olemas,“ kinnitab Niina.
Nüüd on lapsed täiesti seaduslikult Niina kasvatada ning naine teeb seda ülima kire ja pühendumusega. Lapsedki hüüavad teda juba emmeks. Naine on leidnud lastele sobivad huviringid. „Tütretütar
õpib kitarri – motoorika jaoks –, käib joogas ja helimassaažis, mis aitab rahuneda. Poiss käib logopeedi juures, tennises ja tehnikaringis,“ loetleb ta. „Need huviringid ei ole mitte ainult niisama lõbustus,
vaid ma loodan, et neist on lastele ka reaalselt kasu.“
Niina on ülirahul, et on saanud Tallinna linnalt nii eestkoste vormistamisel kui rohkete teenuste näol
nii palju abi. „Väikelinnas selliseid võimalusi ei oleks, seal oleks ma tõsiselt hädas,“ on naine kindel.

Tüüpilist lastekaitsejuhtumit pole olemas,
iga lugu on eriline
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti lastekaitse peaspetsialist
Anna Zolin ütleb, et selliseid lugusid, kus vanemad jätavad
lapsed vanavanemate hoolde, tuleb ette küllaltki harva.
Samuti rahustab ta toimetulekuraskustes vanemaid ja vanavanemaid – selleks, et last perest eraldada, peab olema
palju tõsisem põhjus kui ajutine rahapuudus.
Ainelisi probleeme saab toetuste ning erinevate teenustega leevendada ning sobiva abi leidmisega lastekaitse
tegelebki.
Zolin lisab, et lastekaitses on iga juhtum isesugune ning üht tüüpilist lastekaitselugu on võimatu kirjeldada.
„Lapsed ning nende pered on lastekaitse klientideks alates lapse sünnist kuni 18-aastaseks saamiseni,” sõnab ta. Kõigi juhtumite lahendamisel seab lastekaitse alati esikohale laste heaolu.
„Lastekaitsetöötajad annavad lastega peredele nõu, toetavad nende toimetulekut, aitavad lapse
käitumis- ja raskemate terviseprobleemide puhul, lahendavad perevägivallajuhtumeid ning on
abiks lepitusega perekonfliktide, vaidluste ja abielulahutuste küsimustes,“ kirjeldab Zolin. Ta lisab,
et lastekaitsjad teevad koostööd haridusasutuste, pere- ja päevakeskuste, haiglate ja teiste asutustega. Seega on iga mure korral tagatud tugev toetusvõrgustik. Vajadusel saab taotleda erinevaid
toetusi.
„Abi saab iga laps, ükskõik kui suur tema mure või probleem ka poleks,“ kinnitab Zolin.
•

2016. aastal sündis Tallinnas 5 036 last.

•

Alates 2005. aastast on Tallinnas olnud loomulik iive positiivne.

•

Sünnitoetust maksti Tallinnas 2016. aastal 1 325 842 eurot.

•

2016. aastal elas Tallinnas 41 582 last vanuses 0–19.

•

Tallinna lastekodus elab 176 last.

2016. aasta lastekaitsepäeval istutasid Mustamäe, Kristiine ning Nõmme koolilapsed Sõpruse puiesteele tuhandeid lilli.

Tallinna Lastekodu Väikelaste Turvakodu on ajutine kodu 0–4-aastastele lastele, kelle vanemad ei saa või ei suuda mingi probleemi tõttu oma laste eest hoolitseda.

Eakate hoolekanne
1992. aastal hakkasid linnarajoonide sotsiaalabi ametid osutama koduhooldusteenuseid.  
1995. aastal loodi Kesklinna Pensionäride Päevakeskus (praegu Kesklinna Sotsiaalkeskus)
1995. aastal avati Mustamäe Vanurite Päevakeskus, kus alustas tööd köök, rahvatantsuring, lauluansambel, võimlemis- ning käsitööring. Aastal 2000 nimetati see ümber Mustamäe Sotsiaalkeskuseks. 1990. aastate teises pooles kerkisid eeskätt eakatele mõeldud sotsiaalkeskused ka kõigisse
teistesse linnaosadesse.
2003. aastal alustati ühekordse toetuse, pensionilisa, maksmist.
2006. aastal hakati pakkuma päevahoidu dementsetele eakatele.
2007. aastal käivitati Tallinnas häirenuputeenus.
2009. aastal renoveeriti Iru Hooldekodu elukorpused. Samal aastal alustas Iru Hooldekodu intervallhoiuteenuse osutamisega, mis on väga nõutud kodus lähedasi hooldavate perekondade hulgas.
2013. aastal võimaldati pensionilisa saajatel hakata kasutama pensionilisa soodustusi, nt soodushinnaga käsimüügiravimeid.
2013. aastal alustati SmartCare projektiga, veebipõhise eakate kodujälgimissüsteemiga, mis võimaldab pakkuda kombineeritud sotsiaal- ja tervishoiuteenust. Projekt lõppes 2016. aasta suvel.
2015. aastal alustati pilootprojekti korras omastehooldaja asendusteenusega. Aastast 2016 on see
juba sotsiaal- ja tervishoiuameti eelarveline teenus.

Võimlemisringid tegutsevad kõigi Tallinna linnaosade eakate päevakeskustes.

Juuni alguses peetakse Eesti Vabaõhumuuseumis Rocca al
Mares memme-taadi päevi.

Juba aastaid toimub oktoobri alguses Salme kultuurikeskuses
eakate festival, kus lisaks meelelahutusele ja loengutele saab
ka tervisenäitajaid mõõta.

2017. aasta hakul algatati Põhja-Tallinnas vahva ettevõtmine, kus linnaosa noored käisid üksielavatele eakatele abipakke
viimas.

Helju saab hakkama tänu häirenupule
Helju on 88-aastane Mustamäe vanaproua, kes ei ole enam aastaid kodust välja
pääsenud, sest tervis pole enam see ja liikuda on raske. Tänu häirenupule saab ta
kodus üksi kenasti hakkama.
„Ma usun, et olen häirenupuklient juba oma kaheksa aastat küll. Eelmiselgi nädalal läks mul seda
jälle vaja,“ tunnistab proua Helju. „Tahtsin minna kööki, aga kukkusin ja siis tuli jälle kiirabi ning
aitas mu püsti.“ Naine ütleb, et väga tihti tal kiirabi tülitada ei tule, keskeltläbi vast kord kahe kuu
jooksul. Vahel on veelgi pikem paus, aga vahel on kaks kukkumist kohe üksteise otsa.

Helju on hädas just kukkumistega, raskemaid tervisehädasid on tal õnnestunud vältida. „Haiglaabi
pole praegu õnneks vaja läinud. Muidu olen elus väga palju haigla vahet käinud,“ räägib ta. Naise
sõnul on kukkumiste põhjuseks peamiselt see, et aastaid tagasi opereeritud jalg hakkab nõrgaks
jääma ja ei kuula päris nii hästi sõna kui peaks. Helju lisab, et ta juba tunneb ära, kui tasakaal kaduma hakkab. „Kui jalg natuke vääratab või varbaots jääb kuhugi taha kinni, siis kohe tean, et nüüd
olen jälle pikali,“ kirjeldab ta. „Siis vajutan nuppu, räägin mure ära ja ootan, kuni kiirabi kohale
jõuab. Nad aitavad mu jälle püsti ning elu läheb edasi.“

Aitab nii tervisehäda kui õnnetuse korral
Häirenupusüsteem koosneb kahest osast: mobiilsest nupust, mida kantakse kaelas või randmel,
ning kõlari ning mikrofoniga valvepuldist, mis tavaliselt asub seinal. Pärast nupulevajutust järgneb
kohe häälside Tallinna Kiirabi kõnekeskuse operaatoriga, kes uurib, mis mureks ning saadab vastavalt tervisehäda tõsidusele kohale kas kiirabi või valvebrigaadi. Pealinnas osutab häirenuputeenust Tallinna Hoolekande Keskus, kus on iga päev valves kaheliikmeline meeskond, kes on häda
korral kohe valmis reageerima. Kui eakal on lähedasi, siis teavitatakse juhtunust ka neid.
Selline teenus aitab suurendada inimese turvatunnet, ta ei pea muretsema abisaamise pärast, kui
tervis äkitselt alt veab või kodus õnnetus juhtub. Süsteem on abiks eeskätt neis olukordades, kus
vanainimene ei ole võimeline mingil põhjusel liikuma, et telefonini jõuda ja iseseisvalt abistajale
ust avada.
„Ma ei kujuta ette, mis saaks, kui mul nuppu ei oleks,“ arutleb ta. „Mul üks sõber oli terve päev põrandal, enne kui abi sai – häirenupuga seda muret ei ole.“

Ka lõuna tuuakse koju
Helju on täiesti üksik, tal ei ole jäänud ühtegi lähedast, kes teda aidata saaks. Õnneks ei ole üksindus proua rõõmsat vaimu murdnud ning igavuse üle ta ei kurda. „Loen, nokitsen, kuulan raadiot,“
kirjeldab ta oma tavalist päeva. „Tahtsin raamatut kirjutada, aga käsi ei kuula enam hästi sõna.“
Õnneks on Heljul jäänud veel paar sõbrannat, kellega vähemalt telefonitsi juttu puhuda ning maailma asju arutada.
Mustamäe linnaosalt saab naine veel nii palju abi, et kaks korda nädalas tuuakse talle koju soe
lõunasöök ning kaks korda nädalas toiduaineid, sest poodi pole proua Helju juba aastaid saanud.
Ka pesupesemine käib talle üle jõu ning see viiakse tema eest pesumajja.
„Hea on, et ma ei ole voodisse jäänud, saan ikka ise hakkama,“ märgib vapper vanaproua optimistlikult. „Ma olen nii rõõmus, et mul see häirenupp on, sest hooldekodusse ei tahaks ma iialgi minna.“
Häirenuputeenus on Tallinnas tasuta.

Eakad vajavad enim abi
kodustes toimetustes
„Kõige levinum teenus, mida eakad vajavad, on hooldustöötaja osutatud koduteenus,“ märgib Mustamäe Päevakeskuse hooldusjuht Anu Raidma. Hooldustöötaja aitab
abi vajaval vanakesel tube korrastada ja pesta. Samuti
käib ta kliendiga vajadusel arsti juures või muid asju
ajamas.
„Seda teenust osutatakse reeglina neile inimestele,
kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad,“ märgib Raidma „Teenust on võimalik taotleda ka siis, kui
seaduslikud ülalpidajad on küll olemas, kuid nad ei saa
mingil põhjusel abi anda.“ Koduteenus on tasuta neile, kelle
sissetulek on alla kehtestatud miinimumpalga; 0,64 eurot tunni
eest neile, kelle sissetulek on miinimumist kõrgem; ning 3,45 eurot
neile eakatele, kellel on seadusjärgsed ülalpidajad olemas.
Lisaks viiakse eakatele vajadusel koju soe lõunasöök. Näiteks Mustamäel on 78 inimest, kes sellist
teenust saavad.
Kui eakas inimene vajab lisaks olmeabile ka terviseabi, saab ta perearsti saatekirja alusel tuge koduõelt. „Lisaks on Mustamäel dementsuse sündroomiga eakate päevahoid, kus on tagatud järelevalve,“ lisab Raidma. „Linnaosavalitsusel on koostööleping EELK Tallinna Diakooniahaiglaga, kuhu
saame vajadusel eaka suunata kuni kaheks nädalaks või vajadusel ka pikemaks perioodiks. Raskemate tervisehädade korral suunatakse vanainimene kas õendus- või hooldusravikliinikusse ning
alalise abivajaduse korral ööpäevasesse hoolekandeasutusse.“
Raidma märgib, et info abi vajavast eakast jõuab linnaosani erineval viisil – lisaks inimesele ja tema
lähedastele teavitavad vanainimese abivajadusest perearstid, haiglad, naabrid, politsei, tuttavad,
korteriühistud, teised omavalitsusüksused, Tallinna abitelefon jne. „Info saamisel registreerime
juhtumi, külastame eakat tema kodus või haiglas ning lepime kokku edaspidised tegevused abistamiseks,“ selgitab Raidma.

•

2016. aastal elas Tallinnas 112 283 pensionäri, neist 88 569 vanaduspensioni saajat.

•

Kümne aastaga on pensionäride arv kasvanud rohkem kui 8 500 võrra – aastal 2007
oli Tallinnas 103 629 pensionäri.

•

Kokku maksis linn 2016. aastal pensionilisa 7 130 722 eurot. Toetust summas 76,70
eurot makstakse pensionäri sünnikuul üks kord aastas.

•

Tallinnas tegutseb kaheksa piirkondlikku sotsiaalkeskust, kus pakutakse erinevaid
teenuseid ja huvitegevusi. Üht keskust külastatakse aastas keskmiselt 16 000–18 000
korda.

•

Linna kaasrahastamist hooldekoduteenuse eest tasumisel vajab umbes 800 tallinlast
2016. aastal oli Iru Hooldekodus 350 kohta. Vajadusel tasub linn osaliselt ka teistes
hooldekodudes viibivate tallinlaste hoolduskulud, 2016. aasta detsembris oli
niisuguseid inimesi 457.

Veebipõhine eakate kodujälgimissüsteem SmartCare, mis pakkus kombineeritult sotsiaal- ja tervishoiuteenust

Puuetega inimeste
hoolekanne
1994. aastal avas uksed Tallinna Tugikeskus Juks, mis toetab erivajadustega noorte iseseisvate toimetulekuoskuste arengut kunsti ja käsitöö kaudu.
1996. aastal alustas tegevust Käo Päevakeskus, mis pakub õpet ja tegevusi raske ja sügava liitpuudega lastele ning täiskasvanuile ning hoolduskoormuse toetust pereliikmeile.
1990. aastate lõpus alustati Tallinnas paljude praegugi toimivate puuetega inimestele suunatud
teenustega. Näitena võib tuua viipekeele tõlketeenuse, isikliku abistaja teenuse täiskasvanud liikumis- ja nägemispuudega inimestele, isikliku abistaja teenuse puuetega lastele kodus ja koolis,
transporditeenuse kooli, lasteaeda või hoolekandeteenusele sõiduks ja taksoteenuse.
1996. aastal loodi ainulaadsel mudelil põhinev Haabersti klubimaja vaimse tervise probleemidega
inimestele. Sellest arenes 2000. aastaks välja Tallinna Vaimse Tervise Keskus, mis pakub psüühikahäirega inimestele erinevaid teenuseid ning ka toetatud elamise võimalust.
2000. aastal valmisid esimesed 12 spetsiaalselt ratastooliinimestele kohandatud Tallinna munitsipaalkorterit aadressil Ankru 1.
2001. aastal hakkasid Tallinna linnas ringi sõitma esimesed madalapõhjalised bussid ja trollid.
2002. aastal avati Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus (Endla 59), kus praeguseks tegutseb
11 puuetega inimeste organisatsiooni.
2010. aastal alustas Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ehitusprojektide ja ehitiste kasutuslubade
projektide kooskõlastamist, arvestades nende vastavust ligipääsetavuse nõuetele.
2016. aastal koostati dokument „Tallinna ligipääsetavuse arengusuunad aastatel 2016–2022“ ning
sätestati linna ametiasutustele nõue arvestada linna arengukava ning valdkondlike arengukavade
koostamisel dokumendis sätestatud põhimõtetega.

Käo keskuse noored loominguliselt aega veetmas. Päevakeskuses Käo osutatakse rehabilitatsiooniteenuseid keskmise,
raske ja sügava puudega lastele ning täiskasvanutele.

Koerad on erivajadustega inimeste asendamatud sõbrad

Tallinna Vaimse Tervise Keskuse Lasnamäe tegevuskeskus

Lauri Käo keskusest rõõmustab enda tehtud
unenäopüüdja üle.

Tööpäev Käo päevakeskuses

Andres: mees, kes ei anna alla
Kõige paremas eas ratastooli jäänud Andres leidis pärast õnnetust jõudu elu uuesti
üles ehitada. Mees tunnistab, et uus algus olnuks palju keerulisem, kui ta poleks saanud linnalt sobivat korterit üürida.
Andres on ratastoolis juba peaaegu kuus aastat. Pärast ränka kukkumist on ta altpoolt vööd halvatud. Samas on ta näide inimesest, kes ei heida meelt.
„Kohanesin olukorraga suhteliselt kiiresti,“ tunnistab mees. „Leppisin sellega, et pean ratastooli

jääma. Arst arvas alguses, et on hea, kui istuma hakkan, aga nüüd on üks jalg juba nii tugev, et
sellega roniks puu otsagi, kuid teine jalg ei kuula sõna.“
Õnnetus juhtus, kui Andres oli 39-aastane. Mees märgib, et oli juhtunus ise süüdi. „Olin alkohoolik,“
tunnistab ta ausalt. „Mind pandi korterisse luku taha, et ma ei saaks napsi järele minna, aga viinavalu oli nii suur, et võtsin kätte ja ronisin neljanda korruse aknast alla. Olin seda enne ka teinud,
tookord läks õnneks. Aga sel korral ma kukkusin. Selgroolülid katki … Nii palju veel suutsin, et
kutsusin ise endale kiirabi.“

Linnakorter päästis hädast
Andrese jaoks sai õnnetusest kiire sõltuvusravi – pärast kukkumist ei ole ta tilkagi alkoholi suu
sisse võtnud. Võib öelda, et kuigi mees on nüüd ratastoolis, on tema elukvaliteet paremgi kui enne
kukkumist – ajal, mil pudelipõhja kiikamine oli tema peamine tegevus.
Küll aga tõdeb Andres, et tõenäoliselt ei oleks tema praegune seis pooltki nii hea, kui ta ei saaks
üürida linnalt korterit, mis on ratastooliinimese vajadustele vastavaks kohandatud. Endisest kodust kesklinna kortermaja kolmandalt korruselt ta ilma kõrvalise abita välja ei pääseks.
„Ema juures oli mul väike tuba, kus ei mahtunud ümber pööramagi. Ma ei pääsenud kööki, tualetti
saamine oli ka jube nikerdamine,“ meenutab ta. „Mul ei käidud külaski. Mõtlesin, et kui omaette elamise saaksin, siis hakkaks kõik ülesmäge minema. Tegin selle nimel trenni, et mitte abituks jääda.“
Munitsipaalkorterit ei saanud Andres küll kohe, ta oli poolteist-kaks aastat järjekorras. Kuid kui
mees esimest korda tulevase korteri ukselävest üle vuras, oli tal kohe selge, et ootus tasus ära ning
see ongi täpselt see kodu, mida ta soovis ja vajas: laiendatud ukseavaga; lävepakkudeta; köögiga,
mille tasapindade alla saab ratastooliga sõita; ning istmega dušinurgaga.

Taksoteenust võiks rohkem olla
Andres on pärast õnnetust ehitanud üles päris uue elu. Ta töötab Ülemiste Rimis kassapidajana ning
käib vabal ajal ratastoolikorvpalli trennis. Selgub, et tööl ja trennis käiminegi on liikumispuudega inimese jaoks luksus ja sõltub sellest, kas leidub kohalesõidutajat või mitte.
Ka selles saab mees linnalt abi ning kasutab kolm korda nädalas töölesõidul ratastooli liinivedu. Hea on
see, et ratastoolibussiteenus on sel määral paindlik, et sõiduajad saab kenasti töögraafikuga sobitada.
Samuti saavad liikumispuudega inimesed Tallinnas teatud limiidi ulatuses invatakso teenust kasutada. Ühele inimesele on ette nähtud kaheksa taksosõitu kuus, kuid seda võiks Andrese sõnul küll
rohkem olla. „Käin neli korda kuus füsioteraapias ning sellega kasutan ära kogu oma taksolimiidi.
Aga ma tahan ju ka kord-paar nädalas korvpalli mängimas käia.“
Praegu sõidutab õde Andrest trenni, kuid mees loodab peagi saada kätte autojuhiload ning
võib-olla tekib siis võimalus endale auto soetada.  
Kuigi Andrese elu pole kaugeltki täiuslik – puudub ju juurdepääs paljudesse kohtadesse, puue
neelab ohtralt raha, kuid sissetulekud pole teab kui suured –, on ta üdini positiivne ning siiralt
tänulik nende võimaluste üle, mida sotsiaalhoolekandel on talle pakkuda.

Kõige rohkem vajavad abi
toimetulekuraskustes puudega inimesed
Tallinnas on 194 liikumispuudega inimestele mõeldud munitsipaalkorterit, milles on kohandatud kööginurk ning tualett. „Tallinna
linn aitab eluasemeprobleemi lahendamisel neid puudega
inimesi, kes ei suuda iseseisvalt ega seadusjärgsete ülalpidajate abiga vabaturult sobivat eluaset osta või üürida,“
selgitab Tallinna Kesklinna Valitsuse sotsiaalteenuste vanemspetsialist Annika Torjus. Keskmine korterijärjekord
on 3–5 aastat.
Sageli aga ei olegi puudega inimesel uut korterit vaja ning
piisab olemasoleva kohandamisest. 2017. aasta linnaeelarves on korterite kohandamiseks ette nähtud 30 000 eurot
ning selle raha eest saab osaliselt ümber ehitada umbes 19 korterit.
Sagedasemateks kohandustöödeks on vanni asendamine dušinurgaga, käetugede paigaldamine,
lävepakkude eemaldamine ja ukseavade laiendamine, toiduvalmistamise võimaluste loomine ning
kaldteede ehitamine ja trepitõstukite paigaldamine.
Torjus ütleb, et sotsiaalhoolekandeosakonda pöördubki kõige enam just liikumispuudega inimesi,
kellel lisaks elukohaprobleemide lahendamisele on vaja ka transpordi- ning mõnikord isikliku abistaja teenust.
Torjus lisab, et palju on ka üldhaigestumisega pöördujaid.
„Kuna valdav osa pöördujatest on vanemaealised, siis kõige enam vajatakse abi hooldamisel ning
sellega seonduval nõustamisel,“ märgib Torjus
Kõige töömahukamad ja keerulisemad juhtumid on sotsiaaltöötajate jaoks toimetulekuraskustes
puudega inimesed. „Neil on tavaliselt korraga mitu probleemi ning puudub perekonna tugi ja abi,“
selgitab Torjus. „Näiteks üks sagedasemaid probleeme on liftita korruselamu korterist ratastooliga
tänavale pääsemine, kui puuduvad abistavad lähedased või rahaline olukord ei võimalda tellida vajalikku teenust erafirmalt.“

•

Tallinnas elab 29 792 puudega inimest (1. jaanuar 2017 seisuga).

•

Viie aastaga on puudega inimeste arv linnas kasvanud 24,3% ehk 5 828 inimese
võrra.

•

Puudega lapsi on Tallinnas 2 342 (1. jaanuar 2016 seisuga). Ka nende arv on
oluliselt kasvanud – aastal 2012 oli neid peaaegu kolmandiku võrra vähem: 1 654.

•

Kõige levinum puudeliik on liikumispuue.

•

Termaki Autopargi AS osutas 2016. aastal puuetega inimeste liini- ja
juhuveoteenust kokku 715 isikule.

•

Liiniveoteenust osutati puuetega inimestele 29 marsruudil 53 sihtkohta, sh
lasteaeda, päevakeskusse, kooli jne. Keskmiselt kasutas teenust 371 isikut päevas,
sh 20 ratastoolikasutajat sõiduks töökohta ja töölt koju.

•

Tulika takso nimekirjas oli 1 656 isikut, aastas tehti Tulika taksoga 35 581 sõitu.

•

2016. aastal sai 66 täiskasvanud liikumis- ja 90 nägemispuudega inimest isikliku
abistaja teenust.

Argipäev Tugikeskuses Juks

Toimetulekuraskustes
isikute hoolekanne
1995. aastal avati linna esimene supiköök aadressil Kotzebue 2. Tõsi küll, vaid jõulupühade ajaks.
Esimene nii-öelda statsionaarne supiköök alustas linna toetusel tööd Päästearmee Lootuse majas
1990. aastate lõpus ning tasuta suppi pakutakse seal tänase päevani.
1997. aastal avati Tallinnas esimesed kodutute öömajad aadressidel Alasi 8 ja Akadeemia tee 48.
2000. aastal avati aadressil Kauge 4 varjupaik kodututele, kus oli 60 öömajakohta ja 14 varjupaigakohta. Varjupaigas hakati osutama ka meditsiinilist abi. Maja on nüüdseks lammutatud ning selle
asemele kerkis 2009. aastal varjupaik 60 inimesele, kus on tagatud toitlustamine ja meditsiiniline
abi.
2003. aastal alustas aadressil Suur-Sõjamäe 6a tööd Tallinna Hoolekande Keskuse kodutute päevakeskus ning järgmisel aastal ka majutuskeskus.
2005. aastal avati esimene sotsiaalmajutusüksus aadressil Akadeemia 34.
2006. aastal avati aadressil Tuulemaa 6 Tallinna sotsiaalmajutusüksus, mis pakub ajutist peavarju
200 inimesele. Maja läbis põhjaliku uuenduskuuri aastal 2016.
2006. aastal käivitati tasuta võlanõustamisteenus.
2007. aastal hakati supiköögiteenust osutama seitsmel päeval nädalas.
2008. aasta lõpu seisuga oli linnas 210 öömaja-varjupaigakohta Koplis (Kopli ja Alasi tänaval) ning
Mustamäel (Akadeemia teel).
2009. ning 2012. aastal avati veel kolm moodsat sotsiaalmajutusüksust Nõmmel, Koplis ning Kesklinnas.
2009. aastal avati ka Tallinna kainestusmaja 30 kahekohalise kambriga. 2011. aastal eraldati kainestusmaja kolmas korrus kodutute öömajale.
2009. aastal algatati majanduskriisi leevendamiseks programm „Tallinn aitab“, mille raames jagati
puudust kannatavatele inimestele kartuleid ning küttepuid ning loodi erinevaid sotsiaalseid töökohti.

Akadeemia tee 34 öömajas on kohti 40 kodu kaotanud inimesele. Lisaks on Tallinnas öömajad veel Merelahe teel ja Alasi
tänaval, kokku on linnas öömajakohti 124 inimesele.

Oleviste kiriku jõulupeod koduta jäänud ja vähekindlustatud inimestele
on kujunenud iga-aastaseks traditsiooniks.

2009. aastal avati Nõmmel, Kauge tänaval
varjupaik, kus on kohti 70 inimesele. Tegemist
on moodsa ja keskkonnasäästliku hoonega,
mis toodab osa energiast päikesepaneelidest.

Abilinnapead Merike Martinson ja Eha Võrk hoone sarikapeol - koostöös linnavaraametiga ehitati linnale vajalikud
sotsiaalmajutusüksused.

Heino: varjupaiga raudvara
Heino elab Lasnamäe kortermaja keldrikorruse varjupaigas juba neli aastat. Kuigi mees on
ka munitsipaalkorteri järjekorras, kinnitab ta, et on varjupaigas elamisegagi rahul. „Siin on
oma tuba, väike kööginurk, vannituba … Mina küll ei oska midagi paremat tahta.“
Kodutuks võib jääda ka ettevõtlik ja tubli mees, vahel lihtsalt veab järjest viltu ja ongi põhi käes. 59-aastane Heino räägib, et tema elu hakkas allamäge minema, kui ta 15 aastat tagasi lahutas oma veerandsada
aastat kestnud abielu ja kodust välja kolis. „Alguses ei olnud viga midagi, oli hea ja tasuv töökoht, üürisin
Õismäel korterit. Kuni järsku tuli telefonikõne – emal oli insult.“ Heino lõpetas päevapealt töösuhte ja
sõitis Kohtla-Järvele ema põetama. Poolteist aastat hiljem ema suri. Mehe draamad aga ei lõppenud, ta

nakatus tuberkuloosi ja oli pikka aega haiglas. Haiguse tulemusena tekkis tal tüsistus ja ta jäi ühest kõrvast kurdiks. „Mul on keskmine puue ja 60% töövõimetus. Ei jaksanud enam tööd teha,“ meenutab Heino.
Ta ei jaksanud ka korterit üürida.
Mees tuli Kohtla-Järvelt tagasi Tallinna. „Läksin kohe sotsosakonda, rääkisin mure ära: ei ole töökohta, ei
ole elukohta, sellise pensioniga pole võimalik üürida ka. Sotsiaaltöötaja ütles, et nüüd sul, poiss, küll vedas
– just eile läks meil varjupaigast mees ära ja saad voodikoha.”

Ka varjupaik võib olla kodu
Nii sattuski Heino Mahtra tänava varjupaika, täpsemini resotsialiseerimisüksusse, kus tuba tuleb küll jagada teiste inimestega, kuid tasu voodikoha eest on tibatilluke. „Olen siin neli aastat elanud ja väga rahul,“
kinnitab ta. „Olen selle maja raudvara.“
Kui alguses pidi Heino jagama tuba nelja mehega, siis nüüd on tema käsutuses varjupaiga „luksnumber“,
kahekohaline tuba. Toakaaslaseks on 72-aastane mees.
Varjupaigaelanikud ei ole sageli küll kõige viisakamate elukommetega, kuid Heinol ei ole oma naabritele
suurt midagi ette heita. „Me peaaegu omavahel ei suhtlegi,“ sõnab ta. „Ma ei tunne siinsetest elanikest
praktiliselt kedagi peale ühe mehe ja naise, kes on ka siin kauem olnud. Kõik teised vahetuvad, toanaabergi on juba kaheksas. Konflikte praktiliselt ei ole.“
Heino on ka munitsipaalkorteri järjekorras, kuid kinnitab, et on varjupaigas elamisegagi rahul. „Siin on
oma tuba, väike kööginurk, vannituba … Mina küll ei oska midagi paremat tahta. Vahepeal kohatasu küll
tõusis, see on praegu 40 eurot kuus, aga selle sisse kuulub kõik: vesi, elekter, küte.“

Piskuga harjub
Resotsialiseerimisüksus on tegelikult mõeldud kodu kaotanud inimeste ajutiseks peatuspaigaks, nii-öelda vaheastmeks enne sotsiaal- või munitsipaalkorterit või – miks ka mitte – vabaturu üürikorterit. Leping
sõlmitakse pooleks aastaks. Kui elanik aga selle ajaga paremat elukohta ei leia, saab lepingut pikendada.
Heino käib varjupaigast botaanikaaias tööl. „Lõikan roose, riisun lehti – mõnus töö, puhas loodus, värske
õhk. Kui enne olid stress ja unetus, siis sinna tööle minnes läks tervis kohe heaks; energiat tekkis nii palju,
et ei teadnud, mida sellega peale hakata,“ on mees rahul. Talvel, tõsi küll, tuleb botaanikaaiatöösse mõnekuune paus sisse, sest siis pole seal midagi teha. Kuigi Heino on suurema osa elust hea palga peal olnud,
ütleb ta, et piskuga annab harjuda.
„Eks ma muidugi olen vahel ka kahetsenud, et elu on nõnda läinud, aga ma ei taha selle peale mõelda,“
sõnab ta. „Inimene harjub ja lepib kõigega. Praegu olen igatahes rahul, pahasid mõtteid peas ei ole. Vastupidi, vahel mõtlen, et küll mul on ikka vedanud, sest kui ma siia poleks kiiresti kohta saanud, oleksin
tõenäoliselt öömaja kunde.“

Öömajast munitsipaalkorterisse
„Lasnamäe linnaosas on mitmeid juhtumeid, kus inimesed, kes
on ajutiselt elanud öömajades, resotsialiseerimisüksustes või
sotsiaalmajutusüksustes, on saanud nii kenasti jalad alla,
et on läinud elama sotsiaal- või munitsipaalkorteritesse,“
sõnab Lasnamäe sotsiaalhoolekande osakonna toetuste
talituse juhataja Liana Petrova. „Põhiline tingimus lisaks
järjekorras olemisele on see, et inimene ei ole võlgu eelneva sotsiaalteenuse eest.“
Kodu kaotanud inimestel on Petrova sõnul väga erinevad
mured. „Õnneks on meie linnaosa sotsiaaltöötajad suurte kogemustega ning oskavad aidata abivajajal leida just õige teenuse,“ kinnitab ta. „Näiteks võlgade probleemiga suunatakse võlanõustaja poole, ravikindlustuseta isikud Kopli
polikliinikusse, millega on Tallinn sõlminud lepingu ravikindlustuseta isikute teenindamiseks jne.“
Kui inimesel hakkab elamispinna eest maksmine mingil põhjusel üle jõu käima, ei maksa paanikasse
sattuda. Esimene samm, mida Petrova soovitab teha, on taotleda toimetulekutoetust. Sellega kaetakse
eluasemekulud nii, et inimesele jääb veel kätte mõõdukas summa elamiseks. 2017. aastal on toimetulekupiir 130 eurot (igal järgmisel pereliikmel 104 eurot). Toimetulekupiiri määrab igal aastal Vabariigi
Valitsus.
Lisaks on väikese sissetulekuga inimestel võimalik taotleda linnalt ühekordseid toetusi.
2011. aastal Tallinna Sotsiaaltöökeskuse korraldatud uuringu andmeil oli pealinnas toona 1 225 kodutut. Neist 146 ehk 11,9% olid tänavakodutud.
Kodutute arv Tallinnas on läbi aastate suhteliselt püsiv suurus.

• Tallinnas on väga hästi toimiv majutusüksustevõrgustik: öömajades on kokku 124 kohta, varjupaigas 60 kohta, resotsialiseerimisüksustes 80 kohta ning sotsiaalmajutusüksustes 443 kohta.
• Supikööki külastab Tallinnas keskmiselt 200 inimest päevas, nädalavahetustel ja suvel
siiski vähem.
• Tööpäevadel saab tasuta suppi Päästearmee supiköögist aadressil Laevastiku 1a ja
puhkepäeviti Tallinna Hoolekande Keskusest aadressil Suur-Sõjamäe 6a.
• Lisaks jagavad linnaosad toimetulekuraskustes inimestele ja peredele supitalonge,
millega saab sooja lõuna kaasa Eesti Punase Risti supiköögist (Eha 8) või Lasnamäe
supiköögist.
• Toiduabi saab ka Eesti Toidupangalt.

Päästearmee supiköögis saab tasuta suppi, leiba ja teed igal argipäeval. Supisööjate arv on aastaid püsinud enam-vähem
ühesugune - talvel käib ühel päeval supiköögis umbes 200 inimest.

Abilinnapead Toidupangas vabatahtlikku tööd tegemas

Tallinn hindab ja tunnustab oma sotsiaaltöötajaid
Tallinn jagab teenetemärke alates aastast 1997. Teenetemärgi on saanud
järgmised sotsiaalvaldkonna töötajad
2000 Silvi Pihla, Iru Hooldekodu ülemõde
2006 Merike Martinson, Tallinna abilinnapea
Milvi Aaslaid, Oleviste Hoolekanne MTÜ
2007 Tiiu Peterson, Laste Turvakeskuse juht (Lilleküla)
2008 Merike Melsas, Käo Päevakeskuse direktor
2009 Kersti Põldema, Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse direktor
2010 Irina Kalde, Tugikeskuse Juks direktor
2011 Lilia Laul (end. Gontšarenko), Eesti Punase Risti Tallinna Seltsi sekretär
2013 Vahur Keldrima, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja
Marje Paljak, Tallinna Kesklinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja
2014 Aime Vaggo, Pirita Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja
2016 Eerika Rahuoja, Kristiine Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja
2016 Mart-Peeter Erss, Põhja-Tallinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja

VAPIMÄRK
2015 Merike Martinson, Tallinna abilinnapea (sotsiaal- ja tervishoiu valdkond)
Lisaks tunnustab Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna abilinnapea igal aastal teenekamaid sotsiaaltöötajaid. Aasta sotsiaaltöötajaid valitakse aastast 2007.

„Aasta sotsiaaltöötaja“ tunnustuse saajad:
2007
Maarika  Lillemäe

Mustamäe Linnaosa Valitsuse (LOV) sotsiaalhoolekande
osakonna juhataja asetäitja

Lea Möll

Sotsiaal- ja tervishoiuameti lastekaitse peaspetsialist

Aivo Kaoküla

kodutute varjupaiga töötaja

2008
Moonika Roosnupp

Kesklinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna peaspetsialist

Merike Otepalu

Vaimse Tervise Keskuse rehabilitatsioonimeeskonna juht

Heidi Rätsep

MTÜ Caritas perekeskuse juhataja

2009
Imbi Eesmets

MTÜ Tallinna Hoolekande Keskuse juht

Tiiu Meriväli

Tallinna Mustamäe LOV sotsiaalhoolekande osakonna juhataja

Inga Randla

Tallinna Puuetega Noorte Keskuse JUKS sotsiaalpedagoog

Kati Valma

Nõmme LOV sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitse peaspetsialist

2010
Raissa Keskküla

Eesti Pimekurtide Tugiliidu esindaja

Anna Petrova

Vaimse Tervise Keskuse rehabilitatsioonimeeskonna sotsiaaltöötaja

Katrin Laur

Põhja-Tallinna Valitsuse lastekaitse spetsialist

Iris Meristo

Kristiine sotsiaalmaja hooldusjuht

2011
Saima Kalgan

MTÜ Merimetsa Tugikeskuse direktor

Helle Kaukver

Tallinna Laste Turvakeskuse sotsiaalpedagoog

Sirli Sumeri

Kristiine sotsiaalkeskuse tervisedendaja

Tiina Lausmaa

Pirita LOV toetuste spetsialist

Aivi Kokk

Mustamäe Linnaosa teenuste talituse juhataja

Helen Liivak (end. Ideon) Lasnamäe LOV sotsiaalhoolekande osakonna vanemspetsialist
Tiiu Raid

Haabersti LOV toetuste spetsialist

Svetlana Karu

Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskuse hooldusjuht

Evi Paulson

Nõmme LOV eakate hoolekande vanemspetsialist

Helina Haljasmets

Põhja-Tallinna LOV teenuste peaspetsialist

2012
Aime Vaggo

Pirita LOV sotsiaalhoolekande osakonna juhataja

Eerika Rahuoja

Kristiine LOV sotsiaalhoolekande osakonna juhataja

Sirje Kalda

Lasnamäe LOV lastekaitse spetsialist

Leelo Kukk

Haabersti LOV sotsiaalhoolekande osakonna juhataja

Jüri Järve

Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühing

Aime Klasen

AS Termaki Autopargi klienditeenindaja

Terje Kraanvelt

Iru Hooldekodu direktor

Niina Mõstkovskaja

Tallinna Lastekodu sotsiaaltöötaja   

Merike Palts

Tallinna Perekeskuse sotsiaaltöötaja

Kati Kiiver

Käo Päevakeskuse sotsiaaltöötaja

2013
Iivi Hindpere

Tallinna Laste Turvakeskuse osakonnajuhataja

Inga Kurismann

Iru Hooldekodu personalijuht

Anni Vaher

Tallinna Perekeskuse psühholoog

Toomas Ora

Kesklinna LOV sotsiaalteenuste talituse peaspetsialist

Kai Keller

Põhja-Tallinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhtivspetsialist

Katre Runtal

Mustamäe LOV sotsiaalhoolekande osakonna toetuste spetsialist

Maie Takel

Kristiine LOV klienditeenindaja

Olga Vassina

Nõmme LOV lastekaitse vanemspetsialist

Tiia Tiik

Puuetega Inimeste Koja invataksoteenuse koordinaator

Janne Jerva

Eesti Pimemassööride Ühingu koolitus- ja massaažikeskuse  juhataja

Kaspar Sild

Tallinna Hoolekande Keskuse rehabilitatsioonikeskuse juhataja

2014
Eda Veskimägi

Kesklinna Valitsuse lastekaitse vanemspetsialist

Kaja Susi

Kristiine Sotsiaalmaja juhataja

Ivika Kärner

Lasnamäe Sotsiaalkeskuse juhataja

Kristel Vallsalu

Nõmme LOV sotsiaalhoolekande osakonna teenuste peaspetsialist

Merili Õras

Põhja-Tallinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna koduteenuste
peaspetsialist

Merle Raudsepp

Mustamäe LOV sotsiaalhoolekande osakonna vanemspetsialist

Ilona Raudsep

Pirita LOV sotsiaalhoolekande osakonna vanemspetsialist

Stina Siem

Tallinna Tugikeskuse Juks töökeskuse juhataja

Anu Rahu

Tallinna Vaimse Tervise Keskuse teenuste arendusjuht

Piret Kuusküll

Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse kvaliteedijuht

Pille Kübarsepp

MTÜ „ Enne ja pärast sündi“ varjupaiga juhataja

Age Tamm

Haabersti LOV tervisedenduse peaspetsialist

2015
Fedora Kaminskaja

Iru Hooldekodu tervishoiuteenuste koordinaator

Jelena Lutova

Mustamäe LOV sotsiaalhoolekande osakonna toetuste talitluse juhataja

Eha Eeriksoo

Kristiine LOV sotsiaalhoolekande osakonna peaspetsialist

Milvi Rambak

Põhja-Tallinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna peaspetsialist

Heinar Eranurm

Kesklinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaaltoetuste
talituse peaspetsialist

Sirje Pallo

Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskuse juhataja

Helen Peeker

Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse haldus- ja sotsiaalteenuste juht

Leila Räni

Vaimse Tervise Keskuse tegevusjuhendaja

Heli Hussar

Mustamäe Päevakeskuse juhataja

Jaanika Luus

MTÜ Certise juhatuse liige

2016
Angela Altmets

Haabersti LOV toetuste peaspetsialist

Anne Leemets

Mustamäe LOV lastekaitse peaspetsialist

Anna- Maria Mirskaja

Nõmme LOV sotsiaaltöö vanemspetsialist

Marit Pauk

Põhja-Tallinna Valitsuse lastekaitse vanemspetsialist

Ingrit Säär

Pirita LOV eakate hoolekande vanemspetsialist

Liisi Raamets-Tunali

Lasnamäe LOV jurist

Harry Gustavson

Tallinna Lastekodu Maarjamäe majavanem

Zoja Mellov

Tallinna Tugikeskuse Juks loovterapeut

Tuuli Mõistlik

Tallinna Perekeskuse sotsiaaltöötaja-koordinaator

Jaanika Savolainen

Käo Päevakeskuse tegevusterapeut

Agne Raudmees

MTÜ EIT Tugiliisu juht

Alates 2015. aastast tunnustab abilinnapea aasta parimaid lastekaitse
spetsialiste:
2015 Anne Sundja,

Kristiine LOV SHO lastekaitse talituse peaspetsialist

2016 Aasa Rohtla,

Haabersti LOV SHO lastekaitse talituse peaspetsialist

Olulised kontaktid
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet:  Paldiski mnt 48a, telefon 645 7440, e-post sotsiaal@tallinnlv.ee.
Haabersti Linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond: Ehitajate tee 109a, telefon 640 4823.
Kesklinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakond:  Pärnu mnt 9, telefon 645 7832.
Kristiine Linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond: Tulika 33b, telefon 645 7140.
Lasnamäe Linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond: Pallasti 54, telefon 645 7751.
Mustamäe Linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond: Tammsaare tee 135, telefon 645 7595.
Nõmme Linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond: Nõmme-Kase 12b, telefon 645 7333.
Pirita Linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond: Kloostri tee 6, telefon 645 7620.
Põhja-Tallinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakond: Kotzebue 2, telefon 645 7071.
Tallinna Sotsiaaltöö Keskus: Kaupmehe 4, telefon 645 7920, e-post swcenter@swcenter.ee.
Käo Päevakeskus: Käo 53, telefon 677 3495, e-post kaokeskus@kaokeskus.ee.
Tallinna Vaimse Tervise Keskus: A. Weizenbergi 20b, telefon 627 6642, e-post tallinn@vaimnetervis.ee.
Iru Hooldekodu: Hooldekodu tee 2, telefon 606 2802, e-post iru@iruhk.ee.
Tallinna Perekeskus: Asula 11, telefon 6 556 970, e-post info@pk.ee.
Tallinna Laste Turvakeskus: Nõmme tee 99, telefon 6744514.
Tallinna Lastekodu: Vana-Pärnu mnt 9a, telefon 677 6480, e-post info@tallinnalastekodu.ee.
Tugikeskus Juks: Kadaka tee 153, telefon 655 9452.

Tallinn tänab pikaaegse koostöö eest oma koostööpartnereid:
Eesti Punase Risti Tallinna Selts, Päästearmee Eestis, MTÜ Lastekeskus Tähetorn,  MTÜ Tugiliisu ,
MTÜ Caritas Eesti, MTÜ Tallinna Hoolekande Keskus, OÜ Koduõde, MTÜ Eluliin , EELK Perekeskus,
SA Autistika,
SA Õigusteenuste Büroo, Termaki Autopargi AS, Tulika Takso, Merimetsa Tugikeskus MTÜ, EELK
Tallinna Peeteli Kogudus, MTÜ Lastekaitse Liit, MTÜ Aidsi Tugikeskus, MTÜ Pimedate Töökeskus
Hariner, MTÜ Eesti Pimemassööride Ühing,  MTÜ Eesti Kurtide Liit, SA Eesti-Hollandi Heategevusfond, SA Eesti Lastefond, MTÜ „Enne ja pärast sündi“, MTÜ Inkotuba, MTÜ Vanurite Eneseabi- ja
Nõustamisühing  jpt

2017.aastal möödub 25 aastat Tallinna linna
sotsiaalabi ameti ja tollaste linnarajoonide
sotsiaalabi ametite loomisest.
Käesolev trükis annab ülevaate Tallinna hoolekande
arengust 1992-2017 ja kirjeldab hoolekande tänast
korraldust läbi inimeste lugude ja sotsiaaltöötajate
kommentaaride.

