MEIE LEKTORID

Hille Krusberg
Olen lõpetanud Akadeemia Nord – bakalaureuse kraad psühholoogias (diplom nr LM003731), Tartu
Ülikooli usuteaduskonna - magistrikraad religiooniantropoloogia erialal (diplom nr MA 009275),
Tallinna Pedagoogika Kooli - lasteaiakasvataja/pedagoogi erialal (diplom nr ET-1 974502). Lisaks Tartu
Ülikool Pärnu kolledžis läbinud täiendusõppeprogrammi – Sotsiaalse rehabilitatsiooni protsess
(tunnistus nr 04441-15, P2PC.TK.309)
Kogu oma teadliku tegevuse olen seostanud psühholoogia ja pedagoogikaga. Oman pikaajalist
kogemust rehabilitatsioonimeeskonnas töötamisega (nõustamine, rehabilitatsiooniplaanide
koostamine). Aastast 2000-2012 olen töötanud koolis psühholoogina ja psühholoogia õpetajana.
Oman pikaajalist koostöökogemust Eesti Töötukassaga. Olen osalenud tööalaste
motivatsioonikoolituste ja tööklubide läbiviimiseks õppemappide koostamisel klientidele,
Karjääriplaneerimise õppematerjalide väljatöötamine koolidele ja palju muud.
Oman arengupsühholoogiast koolitajana ja töökogemusena täielikult ülevaadet ja praktilisi teadmisi.
Samuti täiskasvanutega koolituskogemus olemas.

Elena Erm
Olen töötanud sotsiaaltöötajana alates 2006.aastast. Sotsiaaltöötaja eriala omandasin Tallinna
Pedagoogikaülikoolis sotsiaaltöö erialal, mille lõpetasin 2003.aastal (oman teaduskraadi). Mulle mu
töö meeldib. Täiendavalt olen läbinud mitmeid koolitusi nii rehabilitatsiooniteenuse kui
hoolekandeteenuse (erihoolekanne, dementsete hooldamine jmt) osutamisega seonduvalt. Alates
2016 aastast olen seotud Järvamaa Kutsehariduskeskusega, kus olen lektoriks hooldustöö ja
tegevusjuhendajate õpperühmades, andes erialaaineid. Käesolevalt olen seotud ka Dementsuse
Kompetentsikeskuse tööga.

Ruth Sepp
Lõpetasin Abja Keskkooli 1980 aastal. Samal aastal asusin õppima tolleaegsesse Tallinna
Pedagoogilisse Instituuti koolieelse pedagoogika ja psühholoogia erialale. Lõpetasin õpingud 1985
aastal. Töötasin 7 aastat Pärsti Lasteaed-algkooli metoodik-vanemkasvatajana. 1992 asusin tööle
Karula Koolkodu õppealajuhataja ametikohale. Töötasin Karulas 9 aastat. Vahepeal muutis asutus
nimi ja seoses sellega muutus ka ametinimetus – minust sai laste osakonna juhataja. 2001-st
aastast töötan põhikohaga MTÜ Päevakeskus Vinger juhataja-vanemtegevusjuhendajana.
Päevakeskus Vinger pakub igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise teenust psüühilise
erivajadustega isikutele. Samal ajal töötasin 5 aastat AS Viljandi Tervisekeskuse

rehabilitatsioonimeeskonnas ja hetkel töövõtulepinguga ka Lahmuse Kooli
rehabilitatsioonmeeskonnas tegevusterapeudina.
Seoses erialatööga olen läbinud hulgaliselt koolitusi, sh Tegevusterapeudi assistendi

koolitus,

Juhtumikorralduse koolitus, Tegevusterapeudi abivahendikoolitus, Eripedagoogika kursus, Psüühilise
erivajadusega inimeste ja lähedastetoetamine, Sissejuhatus perepsühholoogiasse ja pereteraapiasse,
„Koostöö ülesehitamine keerulistes kliendisuhetes“, Sotsiaalne rehabilitatsioon ja meeskonnatöö.
Käesolevalt õpin Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis tegevusteraapia eriala II kursusel.
Omal töökogemust erivajadustega laste ja täiskasvanutega 26 aastat

Kaja Koger
Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli ja oman magistrikraadi sotsiaalteadustes. Oman
pikaajalist töökogemust rehabilitatsioonimeeskonnas töötamisel (sotsiaalne rehabilitatsioon).
Rehabilitatsiooniteenuse klientideks on olnud nii lapsed kui täiskasvanud (kõik sihtrühmad).
Kokkupuude erivajadustega laste ja täiskasvanutega on olnud 15 aastat. Eelnevalt olen töötanud
pedagoogina üldhariduskoolis aineõpetajana, käesolevalt Järvamaa Kutseõppekeskuses
kutseõpetajana (hooldustöötaja, tegevusjuhendaja, kodumajanduse erialad). Täiskasvanute
koolitamise kogemus aastast 2007. Läbitud koolitus Andragoogika kutseõpetajale. Käesolevalt õpin
Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis tegevusteraapia eriala II kursusel.

Kaja Tamsar
1972 lõpetasin Alatskivi Keskkooli, samal aastal astusin Tartu Meditsiinikooli õppima velskri erialal,
mille lõpetasin 1975.a. cum laude. Töötasin velskripunkti juhatajana23 aastat. Läbisin mitmeid
täiendkoolitusi ning mulle omistati kõrgema järgu velskri tiitel. Armastasin oma tööd väga, kuid ajad
muutusid, velskripunktid kaotati ning otsustasin õppida uue eriala.
1987-1993 õppisin Tartu Ülikoolis logopeed-eripedagoogiks.1998.aastast oman vanemõpetaja kutset.
Logopeedina oman 7.taset.
Aastatel 2012-2017 koolitasin tegevusjuhendajaid mitmetes Eestimaa linnades olles lektoriks ning
lõputööde juhendajaks ligikaudu 100-le õppurile. Olen töötanud igas vanuses erivajadustega
inimestega, sealhulgas ka hooldekodus. Olen töötanud ka lasteaias liitpuudega laste rühmas.
Käesoleval ajal töötan nii koolis kui ka lasteaias ning aitan ka täiskasvanuid kõne ja
eneseväljendusoskuste arendamisel. Kuulun logopeedide ühingusse, olen osalenud paljudel
koolitustel, sealhulgasTaanis ja Saksamaal.
Minu töö on väga huvitav, vaheldusrikas ja ka vajalik.

Hedi Vilumaa
Olen EELK Kõpu Peetri koguduse õpetaja. Oman teaduskraade usuteadustes (magistrikraad,
doktorant). Olen eesti Religiooniõpetajate liidu liige aastast 2001. Samas olen andnud usuõpetust
maakonna erinevates üldhariduskoolides ning läbi viinud koolitusi leinaga toimetuleku teemadel
(viimased Järvamaa Kutsehariduskeskuses).
Oma töös olen palju kokku puutunud erinevate abivajajatega, sh laste ja noortega. Minu töö on
mitmekülgne. Võimalusel annan edasi õpitut ja kogetut. Meeleldi osalen koolitustel lektorina.

Sirje Laidma
Olen aktiivne inimene. Töötan Tartu Kiirabis õena. Samas olen seotud Eesti Punase Risti viljandimaa
seltsiga. Viin läbi esmaabikoolitusi autokoolis. Oman esmaabi koolitaja litsentsi üle 10 aasta
(registreerimistõend nr N00192). Mulle meeldib mu töö.

