
 

 

KEILA SOTIAALKESKUS 2019 AASTAARUANNE 

1. Tegevusplaan 

 
2019.aastal valmis Keila Sotsiaalkeskuse arengukava aastateks 2019 - 2023. 
 
Tegevusplaan 2019. aastal: 

1. Sisekommunikatsiooni koolitus töötajatele seoses ühtse tarkvara kasutuselevõtmisega. 

2. Koolituskava (sisekoolitused, valdkondlikud, kogemuskohtumised). 

3. Töötoad koolidele või  töövarjupäevad  sotsiaalvaldkonna tutvustamiseks . 

4. Töötajate motivatsioonipaketi väljatöötamine. 

5. Parem koostöö eakatele huvitegevuse pakkumisel (ümarlaud allasutustega), aastaplaan-
avalik. 

6. Vabatahtlike kaasamine/ eakate aktiiv. 

7. Omaste hooldajate tugigruppide tegevuste toetamine. 

8. Koostöö ja toimiva infovahetuse loomine kohalike tervishoiuteenus pakkujatega. 

9. Kogukonnateenuse ettevalmistamine, klientide leidmine, töötajate ettevalmistamine.  

10. Töökohtade leidmine PKT klientidele väljaspool töökeskust 

 

2. Personal 

 
2019.jaanuarist töötas sotsiaalkeskuses 42 põhikohaga töötajat: erihoolekandes 8 

tegevusjuhendajat; eakate hoolekandes ja päevakeskuses kokku 13 töötajat, s.h. 

avahooldusteenuste ja päevakeskuse juhid; 7 sotsiaalhooldustöötajat, teenuste koordinaator, 

infosekretär, perenaine  ja bussijuht;  erivajadusega lastele tugiisikuteenust pakkusid 13 

tugiisikut ning valdkonna juht; sotsiaalmajas pakkus ööpäevaringset valvet 4 hooldustöötajat; 

lisaks töötas asutuses 2 abitöölist ning asutuse juhataja.  Käsunduslepingu alusel töötas 2 

erivajadusega laste tugiisikut, 8 päevakeskuse ringide juhendajat ja 5 isiklikku abistajat sügava 

puudega inimestele. 

Jaanuaris alustasime tööd projekti „Tööle saamist toetavad hoolekandeteenuste arendamine 

Keila linnas“ tegevustega ja päevahoiuteenuse pakkumist dementsussündroomiga inimestele. 

Antud projekti raames sisustati ruumid II korrusel ning asus tööle 2 uut hooldustöötajat Marge 

Koppel ja Marita Kisel. 

  



 

 

3. Teenused puudega inimestele 

 

3.1. Erihoolekandeteenused 
 
Erihoolekandeteenused on suunatud inimestele, kes vajavad oma vaimse tervise olukorra 

tõttu igapäevaelus juhendamist, nõustamist, kõrvalabi ja järelevalvet erihoolekande 

tegevusjuhendaja poolt ning kui teiste hoolekande abimeetmetega ei ole vajalikku abi võimalik 

osutada. 

2019.aasta jooksul osutasid erihoolekande tegevusjuhendajad toetavaid teenuseid kokku 45 

kliendile ja lisaks veel 10 kliendile, kes said ainult pikaajalist kaitstud töö teenust (edaspidi 

PKT). Mitmel toetaval teenusel oli korraga (sh PKT) aasta jooksul 29 inimest. Sotsiaalse 

rehabilitatsiooniteenuseid sai 9 klienti ja tööalase rehabilitatsiooni teenuseid kaks klienti.  

Erihoolekande tähtsamad koostööpartnerid 2019.aastal olid: Benita Kodu, kauplus „Sõbralt- 

Sõbrale“, perearstid, Miikaeli kiriku kogudus ja Kiwanis klubi. 

Abistati veel 20 inimest või nende lähedast, pakkudes toetust ja individuaalset nõustamist.  

2019. aastal on erihoolekande tööd mõjutanud muutused sotsiaalhoolekandeseaduses,  

millest tulenevalt toimub teenusele suunamine ainult juhtumikorraldaja hinnangu põhjal. Uue 

sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja Kirke Kullaga on koostöö sujunud meeldivalt ja 

tõhusalt.  

Aasta jooksul jätkusid ettevalmistused Keila kogukonnas elamise teenuse käivitamiseks, et 

plaanipäraselt alustada teenuse osutamisega 2020.a. suvel. 

Juunikuus külastati Tartus MTÜ-d Iseseisev Elu ja SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskust, 

mis pakuvad  toetavaid erihoolekandeteenuseid. 

Erihoolekande poolel tegi oma praktikat üks tegevusjuhendaja kutse omandaja. 

Toetatud elamise teenust (TE) osutati aasta jooksul kokku 12 kliendile, kellest 11 elas 

sotsiaalkorteris ja üks isiklikus eluruumis ning 11 oli hõivatud mingi tööalase tegevusega. TE 

teenuse osutamisel pöörati peamist tähelepanu kliendi enda ja tema kodu hügieenile ning 

tema toimetulekule rahaga. 

Töötamise toetamise teenust (TT) osutati aasta jooksul kokku 8 kliendile. TT teenusel oli 

2019.aasta 31.detsembri seisuga 5 klienti, kellest üks oli Lääne-Harju vallast. Teenusel olevate 

klientide arv vähenes, seoses kahe kliendi liikumisega PKT teenusele ja ühe kliendi eesmärgid 

said täidetud ja edasine teenuse vajadus puudus.  

MTÜ-s Töötahe töötas 2019.aasta lõpu seisuga töölepinguga 13 inimest, kellest kolm oli 

töötamise toetamise teenusel. Eesti Töötukassa kaudu on tööpraktikal käinud 5 inimest (kolm 

inimest  töötas 4 kuud ja kaks inimest töötas kolm kuud). Nendest üks töötaja jäi  Töötahte 

palgale. 

2019.aastal tehti allhanketöid MTÜ Töötahte poolt ärgmistele asutustele: AS Santa Maria 

(maitseainesegude kaalumine ja komplekteerimine), OÜ Akone (seemnete pakendamine), 

Softreflector (helkurite komplekteerimine), AS Lindante (nahast õmblustoodetele 

aksessuaaride ja kinnitustarvikute komplekteerimine), Kulukaubandus (ühekordsete nõude 



 

 

pakendamine), SA Keila Leht (linnalehe kojukanne) ja uue hankijana trükikoda K-Print 

(kartongi voltimine).  

Eraldi töölõik oli kaltsuvaipade kudumine käsikangastelgedel tellimustööna või müügiks 

laadale. 2019. aasta jooksul kooti 20 kaltsuvaipa, mis kogupikkuses teeb kokku 34,55m. Ära 

müüdi 6 vaipa. Kaltsuvaiba kudumine nõuab pidevat juhendaja poolset tähelepanu ja 

suunamist. Vaipade kudumise juures on oluline materjali ettevalmistamine, mis on 

ajamuahukas. Vaipade kudumisel said kätt proovida 5 klienti ja materjali ettevalmistamisel 

osales samuti 5 klienti. 

Uue käsitöötootena õpiti valmistama aktiivsuspatjasid. AS-le Benita Kodu klientidele 

meisterdati sellel aastal 4 patja ja nende valmimisse oli kaasatud 2 klienti. 

Igapäevaelu toetamise teenust (IET) osutati aasta jooksul kokku 34 kliendile ja 2019. aasta 

lõpu seisuga oli teenusel 32 inimest. Uusi kliente tuli teenusele kaks. Teenust pakuti 6-le 

inimesele teistest omavalitsustest (Lääne-Harju ja Harku vald ). Avatud tööturul töötas 7 IET 

teenuse klienti. 2019. aasta lõpu seisuga ootas IET järjekorras Sotsiaalkindlustusameti  poolt 

teenusele suunamist üks inimene. 

Toetavatele teenustele tuli aasta jooksul kaks uut klienti. 

3.2 Päevakeskus, huviringid  ja ühisüritused 
 
Päevakeskuse põnevamad tegemised olid: erinevatel teemadel jutunurgad, süüterooside 

tegemine, jõuluehete meisterdamine, õunamoosi keetmine ja moosipurkide ehtimine, 

toorsalatite valmistamine, küüslauguleibade valmistamine, munakarpidest lillede 

valmistamine, nukunäidendi „Uhke tigu“ rekvisiitide ettevalmistamine ja proovide tegemine, 

kadripäeva peo kostüümide ettevalmistamine ja proovide tegemine, klaasimaalingute 

tegemine jne. Parimate käsitöömeistrite tööd olid üleval kevadisel käsitöönäitusel ning müügil 

mardi- ja jõulaadal. 

Laulude ja tantsudega esineti Viljandis toimunud puuetega inimeste laulu- ja tantsupeol. 

Esinetud on veel sotsiaalkeskuses toimunud üritustel, sealhulgas jõululaadal ja kevadpeol ning 

mitmetel teistel sündmustel. Parimate käsitöömeistrite tööd olid üleval kevadisel 

käsitöönäitusel ning müügil mardi- ja jõulaadal. Ringide tööst võttis aktiivselt osa ca pooled 

erihoolekande teenuste saajatest.  

Päevakeskuse kliente kaasati köögitoimkonda lõunasöögi laua katmisel, toidujagamisel ja 

nõude koristamisel ning pesemisel. 

Huviringid toimusid aasta jooksul regulaarselt, kokku üheksa huviringi (käsitöö, kunsti, laulu, 

tantsu, rütmi ja heli, lauamängu-, toimetuleku õppe köögitund, lõõgastav võimlemine ja ões 

liikumine). Laulude ja tantsudega esineti Viljandis toimunud puuetega inimeste laulu- ja 

tantsupeol. Esinetud on veel sotsiaalkeskuses toimunud üritustel, jõululaadal ja kevadpeol. 

Ringide tööst võttis aktiivselt osa ca pooled erihoolekande teenuste saajatest. 

Regulaarselt kord nädalas käis grupp kliente koos tegevusjuhendajaga Keila Tervisekeskuses 

ujumas. 

Kiwanis klubi heategevuslik nukuprojekt töötab sotsiaalkeskuses „Nukuklubi“ nime all 

aastast 2000. Kõik võivad klubi töös osaleda. „Nukuklubi“ töö tulemuseks on riidest nukud, mis 



 

 

kingitakse Mustamäe lastehaiglale. Nukkude valmimisel on mitu töölõiku: nukukeha 

õmblemine, keha vatiiniga täitmine, lõppviimistlemine, nukkudele riiete valmistamine. 2019. 

aastal valmis nukuprojekti raames kokku ca 100 nukku, millest 50 oli riietatud. 

2019. aasta ühistegevusi ja –üritusi oli kokku 35. Ürituste ettevalmistamisele kaasati kliente. 

Tagasiside põhjal oli klientide jaoks kõige meeldivamateks üritusteks kinos käimised, SPA 

puhkus Pärnus ja seikluspäev. Seikluspäev toimus koostöös päästeameti, politsei ja kiirabiga. 

Aasta 2019 oli eesti keele aasta ning laulupeo ja tantsupeo 150. juubeliaasta. Sellel puhul 

toimus emakeelepäev koos teemakohase näitusega ning laulupeoteemaline näitus. Lisaks  

avati ühe kliendi käsitööde näitus. Ettevalmistusi nõudsid kevadpeo ja kadripäeva 

ettevalmistus. Kevadpeol esitasid kliendid väikse nukunäidendi „Uhke tigu“. Oma panus anti 

ka jõululaada kordaminekusse. Erihoolekande ülesanne oli laadakohviku pidamine, ja 

heategevusloterii korraldamine. Lauluansambel hoolitses meelelahutusliku osa eest.  

Vahvamad väljasõidud olid Valgejärvele (jalgsi läbiti 6,5 km pikkune matkarada), Nõvale 

(pohlade ja mustikate korjamine), Niguliste kiriku külastus koos giidi ringkäiguga Tallinna 

vanalinnas ja samuti toimus igaaastane oodatud kahepäevane Roosta puhkelaager. Kuna suvi 

oli kuum ja ilus, siis korduvalt sõideti ühiselt mere äärde. Osaleti heakorratööde talgupäevadel 

„Teeme ära“, kus puhastati prahist sotsiaalkeskuse ümbruses olev pargiala.  

Kliendikoosolekuid on aasta jooksul toimunud kolm korda. Kliendikoosolekute peamine 

teema on info jagamine planeeritavatest sündmustest ja tagasiside küsimine toimunud 

sündmuste kohta. Tuletame meelde majas kehtivaid kodukorra nõudeid, kuulame üksteise 

ettepanekuid tegevuste planeerimisel.  

Tagasiside saamiseks viidi äbi rahulolu küsitlus nii klientide (vastanuid 39) kui ka nende 

lähedaste (vastanuid 21) seas. Seekord koostati klientide jaoks kaks varianti ankeete: ühed 

neile, kes veedavad suure osa ajast Keila Sotsiaalkeskuses ja osalevad ühistegevustes ning 

eraldi nende jaoks, kes käivad sotsiaalkeskuses valdavalt nõustamistel. Küsitluse eesmärgiks 

oli välja selgitada klientide soovid, nende rahulolu olemasolevate teenustega ja kuidas nad ise 

hindavad oma toimetulekut igapäevaeluga. Küsituse tulemusi tutvustati kliendikoosolekul ja 

erihoolekande tegevusjuhendajate koosolekul. 

Kliendi eduloona saab välja tuua ühe noore naise loo, kes on Keila sotsiaalkeskuse teenustel 

olnud alates 2007. aastast. Suurelt osalt tänu ravile ja tõhusale toele, on tütarlaps jõudsalt 

edasi arenenud, leidnud endale elukaaslase ja meelepärase ameti puhastusteenindajana. 

Motivatsioon ise hakkama saada on tal olnud suur. 2019. aastal toimus sotsiaalkeskuses tema 

personaalne käsitööesemete näitus.  

Ühistegevuste ja ürituste nimekiri:

• Astangu näitetrupi külaskäik etendusega 

„Nõiamoori Jõuluvemp“  

• Kinokülastus „Eia jõulud Tondikakul„ 

• Tervise SPA külastus 

• Sõbrapäeva karaoke, seaaasta jutunurk 

• Emakeelepäev   

• Emakeelepäeva näitus ja kohtumine 

Harjumaa muuseumi varahoidjaga Mall 

Siniveeriga 

• Helina käsitöönäitus 



 

 

• Laulupeoaasta näitus 

• Vastlapäev   

• Kinokülastus, “Vargamäe” 

• Väljasõit Keila Joale karulauku korjama 

• Kevadpidu 

• Seikluspäev 

• Kinokülastus „Kapten Morten“ 

• „Teeme ära“ talgud 

• Maijooks  

• Jaanipiknik Ohtus 

•  Liikumispäev Valgejärve matkarajal 

• Väljasõidud Kloogaranda 

• Roosta suvelaager 

• Puuetega inimeste laulu- ja tantsupidu 

• Väljasõit Nõvale 

• Juksi külalisetendus „Viska käkki  

•  Sügisnäitus ( seened , köögiviljad) 

• Kinopäev „Vanamehe film„ 

• Soomusrongi külastus Keila 

raudteejaamas 

• Niguliste kiriku ja Tallinna vanalinna 

külastus 

• Mardilaada külastus 

• Kadripidu 

• Õunamoosi keetmine 

• Nukuteatri külastus „Vapruse värinad“ 

• Piparkookide küpsetamine 

• Jõulude jutunurgake 

• Jõululaat  

• Näitus “Need pole kolekampsunid”, “Sokid 

jalga” 

• Jõululõuna 

• Kliendikoosolekud (3x)

 

3.4 Pikaajalise kaitstud töötamise teenus  
 
Pikaajalise kaitstud töötamise teenus (edaspidi PKT teenus) on loodud inimeste jaoks, kes 

oma tervisest tuleneva erivajaduse tõttu ei ole võimelised töötama tavalistes töötingimustes 

avatud tööturul. Teenuse eesmärgiks on pakkuda neile inimestele töö tegemise võimalust 

kaitstud ja kohandatud keskkonnas. Töötamisel kaitstud tingimustes võimaldatakse inimesel 

teha võimetekohaseid tööülesandeid talle sobivas töökeskkonnas ja jõukohases töötempos 

ning talle on sealjuures tagatud vajalikus ulatuses juhendamine, nõustamine ja abi. 

Pikaajalise kaitstud töö teenuse projekti hange. 2019.a. osaleti uuel hankel, mille kestvus 

on kaks aastat algusega 01.jaanuar 2019.a. - 31.detsember 2020. a. Taotleti teenusele 

saamise kohti 30 kliendile. 

PKT teenus on jagatud kolme etappi: I etapp kestab kuni kuus kuud ja sellel ajal proovitakse 

erinevaid töid, hinnatakse kliendi võimeid ja harjutatakse tööl käimist. Klientide 

motiveerimiseks makstakse I etapis stipendium. PKT teenuse kliendi töövõimet hinnati 

etteantud vormi järgi ja koostati I etapi jaoks tegevuskava. 



 

 

Tööharjumise kujundamiseks ja arendamiseks olid peamiselt MTÜ-s Töötahe pakutavad 

allhanketööd. Lisaks harjutati koristus- ja puhastustöid: laudadelt tolmu pühkimine, põrandate 

pühkimine ja pesemine mopiga. Köögis harjutati lõunasöögi jagamist, kohvi- ja tee keetmist ja 

köögi korrashoidu, aknapesu aparaadiga akende pesu. Käsitöö- ja õmblustöödena harjutati 

riidest nukkude õmblemist ja neile kostüümide kudumist. Samuti prooviti kaltsuvaipade 

kudumist kangastelgedel, millele eelnes materjali ettevalmistamine.  

2019. aasta lõpuks olid kõik 30 kohta täidetud ja kõik kliendid suunatud II etappi. Aasta jooksul 

oli teenusel 33 klienti, kahega leping lõpetati teenuse sobimatuse pärast ja ühega tervislikel 

põhjustel. Väljapoolt Keila linna (Paldiskist, Rummult) oli teenuse saajaid aasta jooksul kokku 

8. Paldiskist olid kliendid teenusel AS-ist Hoolekandeteenus, kogukonna ja ööpäevaringselt 

teenuselt. 

II etapis sõlmitakse kliendiga võlaõiguslik leping ja klient töötab kaitstud töö tingimustes.  

Tehakse kõiki I etapis nimetatud töid, kuid enam ei harjutata, tehakse reaalset tööd, sest 

töötasu sõltub tehtud töö mahust. II etapis selguvad kliendi oskused ja võimed, mille alusel 

saab hinnata kliendi suutlikust töötada avatud tööturul. II etapp on piiramatu ajaga, kuid mitte 

kauem kui projekti kestvus. Kliendile tehakse kuue kuu möödudes hinnang tema oskuste ja 

võimete kohta ja tegevusplaan järgnevateks kuudeks.  

Projekti kirjelduse järgi III etapis klient töötab avatud tööturul ja samal ajal jätkub kliendi 

nõustamine ja toetamine. Keila Sotsiaalkeskuse klientidest keegi 2019.aastal III etappi ei 

jõudnud. 

 

4. Päevakeskus vanemaealistele 

 
Vanemaealised on maja omaks võtnud ning tunnevad ennast siin mõnusalt. Osalejate arv 

avalikest sündmustest kasvab, selle aasta rahvarohkeimad sündmused olid Katrin Karisma 

kontsert (89), Mari Jürjensi kontsert (70) ja akordioniklubi Amulett kontsert (42) ja avatud uste 

päeval oli huvilisi 39. Ka sel aastal uuriti juba varakult, millal on avatud uste päev ja kes 

külaliseks on.  

Loomulikult oli üheks tähtsündmuseks kangakudumise ringi 55. tegutsemisaasta tähistamine 

märtsis suurejooneliste näituste ja vastuvõtuga ringi auliikmetele. Ringiliikmete ühisnäitus 

„Hetkeseis“ oli üleval Harju Maakonnaraamatukogus ja Elvi Pärnametsa, kel ringis käimise 

staaži 10 aastat,  näitus „Kümme aastat armastust“ Keila Sotsiaalkeskuses. 

Prahiring kinkis Keila Raamatukogu 100. sünnipäevaks lugejatele jagamiseks  järjehoidjad ja 

töötajatele samas tehnikas järjehoidjate valmistamise töötoa.  

Ülemajaline „Seikluspäev“ oli äge näide erinevate organisatsioonide vahelisest koostööst, 

politsei eestvedamisel aitasid päeva läbi viia Päästeamet, kiirabi koolituskeskus ja 

noorkotkaste rühm  ning  lõpuks kujunes sündmusest tore perepäev, sest vanavanemad võtsid 

ka lapselapsed seiklema kaasa. Seikluspäev esitati konkursile “Harjumaa aasta tegu” 

kandidaadiks. 

Näitustest oli üllatajaks EKA Moeosakonna eksperimentaalvormide näitus PULSS, mille 

kohta öeldi, et sellist näitust ei oskaks sotsiaalkeskuses küll oodata. Aasta lõpul oli au näidata 



 

 

Kunstikoolide Liidu kunstiõpetajate maalilaagrites valminud töid. Kahjuks ei olnud võimalik 

külastajate arvu fikseerida. Esimene vaba aeg meie majas näituse korraldamiseks on alles 

märtsis 2021. aastal. 

Kuigi oma maja näitused on igati tasemel käiakse ühiselt näitusi vaatamas nii kodulinnas kui 

Tallinnas. Sellistel päevadel võetakse ette ikka mitu näitust, võimalusel sätitakse külastused 

nii, et saaks ka tegijatega kohtuda. Nii sai näiteks Õnne ja Eike Mägi näitusel  „Viltimiserõõm“ 

kokku lepitud viltimise töötuba, Anneli Säre pastellmaalide näitusel proovisime ise pastellidega 

joonistada. Traditsiooniks on saanud kevadel minna külla Haabersti Sotsiaalkeskusesse, et 

nautida sealsete käsitööringide liikmete näitust ja vahetada kogemusi.  Haabersti ja Nõmme 

prouad käisid külas ka Keilas. 

Uus ettevõtmine on koostöös noortetoaga Mõte3 - põlvkondade vaheline lõbus 

viktoriin. Sel aastal oli läbiviijaks Tiina Tambaum TLÜ-st, kes on ka mängu idee autor. 

Võistkondadele vanuses 20- ja 50+ on koostatud küsimused, mis eeldatavasti on kordamööda 

ühtedele rasked, teistele kerged. Õiged vastused saadakse kohe teada ning tõmmatakse 

paralleele põlvkondade vahel. Nt nõukogude aegne kvaliteedi märk võiks olla samaväärne FB 

„like’ “ga.  

Oodatust vähem oli osalejaid dr. Jelena Leiburi ja Avo Üprusega kohtumisel, kus teemaks 

dementsus ja diakooniatöö (8). 

4.1 Huviringid 
 
Regulaarseid huviringe ja tegevusi vanemaealistele oli hooajal kokku 11:  

• võimlemine 2 grupis 2 x nädalas, juhendaja Katre Kaljusaar; 

• rühm „Energiad liikuma“ giongil põhinevad harjutused, juhendaja Aavi Terasmaa; 

• rahvatants, juhendaja Reet Leemets ja ring toimus kultuurikeskuse ruumides; 

• lauluansambel PÜÜ, juhendaja Jaan Vaidla ja ring toimus kultuurikeskuse ruumides; 

• „prahiring“ – meisterdamine leid- ja jääkmaterjalidest, juhendaja Tiiu Jalakas; 

• tikkimine, juhendaja Lembe Maria Sihvre;  

• heegeldamine/kudumine, juhendaja Anneli Teimann; 

• keraamika, juhendaja Tiiu Jalakas;  

• kunst, juhendaja Tiiu Jalakas; 

• kangastelgedel kudumine, juhendaja Piret Tiismaa; 

• mälutreening 2x kuus, juhendaja Tiiu Jalakas; 

• lauluklubi 1x kuus, juhendaja Küllike Pajula; 

• suhtlusklubi 1x kuus, juhendaja Monika Loit- Kilgas. 



 

 

Ringides osales kokku 2019.aastal 159 osalejat (võrdluseks 2108.a. 161 os.), kellest tööealisi 

16 (2018.a. 17 os.), neist 4 puudega inimest. Kui iga inimene osaleks ainult ühe huviringi 

tegevuses, oleks osalejate arv 265 (2018.a. – 278 os.). Jaanuaris 2019 liitus hobitegevusega 

üks inimene ja 13 osalejat  tuli juurde oktoobrikuus hooaja alguses. 

Esinemised. Lauluansambel „Püü“ esines 9 korda: neli korda hooldekodudes, kaks korda 

pensionäride ühenduse üritustel, ühel Memento üritusel, kaks korda kiriklikul sündmusel. 

Reeda tantsurühm  esines Padisel Harju maakonna tantsu- ja laulupeol “Põlvkondade pidu”. 

 
4.2 Päevakeskuse sündmused 
 

Külalisnäitusi pandi välja viiel korral: EKA moeosakonna eksperimentaalvormide näitus 

PULSS, Ugikeskus JUKS „Peatus“, Mikk Rätsepa mälestusnäitus „Taba hetke ja ilu“, Arne 

Alamaa ja Anne Toomist „Ettevaatust, ussid!“, Eesti Kunstikoolide Liidu õpetajate suvelaagri 

näitus AKTSENT. 

Keila Sotsiaalkeskuse näitused: erihoolekande teenusel oleva kliendi näitus, Helina 

Maddisoni käsitööd, Elvi Pärnamets „Kümme aastat armastust “, ja ülevaatenäitus VAHVA. 

Meie näitused olid väljapandud väljaspool maja kolmel korral: käsitööväljapanek laadal, 

Kangakudujate näitus „Hetkeseis“ Harju Maakonnaraamatukogus, Elvi Pärnametsa 

ühepäevanäitus Padisel, kangakudujate vaipade näitus Mardilaadal. 

Näituste ühiskülastusi korraldati 7 korral. Korraldati 4 Keila näituste päeva ja külastati kokku 

8 näitust: Tiia Külv „Ridade vahelt“ akrüül, Hellekai Põldra akvarellid „Lahemaa hetked“, 

Sirlett´i õlimaalid „Õunalugu“, Lembe Maria Sihvre „Titetegu “, Kerttu Soans „Maalid 

kodudesse “, Õnne ja Eike Mägi „Viltimise rõõm“ ja kohtumine kunstnikuga, Anneli Säre 

pastellmaalid „Minu ilus Eestimaa“ ja Heljo Laeva kunstisalongi külastus. Kolmel päeval 

külastati Tallinna galeriisid ja näitusepaiku ning kokku käidi 9-l nätusel: Enn Põldroosi 

maalinäitus, Rahvuslikud tekstiilid (Viljandi KA),Tiina Tammetalu maalid, Haabersti 

sotsiaalkeskuse käsitöönäitus, HOP galerii „Hetk enne homset “, Ida-Viruma Käsitööklubi 

„Prügikastist päästetud“, „Langebraun Priit Nõmme kogust“ ja Tugikeskus Juks 20 näitus 

„Annid ja aarded“. 

Kontserte toimus sotsiaalkeskuse saalis neli: Pille Karrase kandleõpilaste kontsert, Katrin 

Karisma, Mari Jürjens ja akordioniklubi Amulett. 

Loengud toimusid kolmel korral: Tagli Pitsi loeng “Mõistlikust toitumisest”, Kai Ilp’i loeng 

„Terve ja valuvaba selg“ ja Liis Burki loeng „100 aasta tagused pulmakombed”.  

Väljasõite korraldati kaks. Käsitööringide õppesõit Raplamaale, mille käigus külastati   

järgmisi huvitavaid tegevuskeskusi: Minna sahver, TaevaniMaani Meistrikoda, Järvakandi 

klaasimuuseum, KOVANÄPSEL, Kohila Raamatukogu. Keila kangakudujate õppesõit  toimus 

Pärnumaale ja külastati mitmeid huvivaid kohti: C.R. Jakobsoni Talumuuseum, Valley 

Vaibavabrik, Iida Kangakudumise Muuseum ja Wile Alpakafarm. 

Infopäevi toimus neli: Swedbanki infopäev, liikulusohutuse infopäev „Jalgratas korda“, 

“Diakoonia ilu“  ja autismiteemaline päev. 



 

 

Tähtpäevade tähistamine: EV aastapäeval toimus Riigikogu külastus ja kohtumine Hardi 

Volmeriga. Emakeelepäeva tähistati  regilauludega ja külas oli Helen Kooviste.  

Töötoad ja muud põnevad koostegemised:

• Üks köögitundi Kristiga. 

• Kaks käsitööalast töötuba: sallkrae viltimine, mida juhendas Õnne Mägi ja puidule 

maalimine koos ussinäituse autorite Anne ja Arnega. 

• Neli kohtumist huvitavate inimestega: Monika Salu – nutikas toitumine, Arno Pavel – 

UAZ`ikuga Ukrainas, Andres Sepp – elust Kolumbias. Kohtuti dokumentaalfilmi 

„Monument vanaemale“ produtsendiga, vaadati filmi ja räägiti, kuidas filmi tehti ning 

reisist Siberisse. 

• Neli suurejoonelist näituse avamist: “Hetkeseis”, “Kümme aastat armastusega”, 

Helina näitus ja “VAHVA” 

• Kolm kohtumist inspireerivate külalistega: Ida-Harjumaa Invaühing, Haabersti 

Päevakeskuse käsitööklubi „Raudrohi “, Nõmme Päevakeskuse näputööring. 

• Kaks etendust: Astangu Kutserehabilitatsioonikeskuse õpilaste etendus “Jõuluvemp“ 

ja JUKSi „Viska käkki. 

• Üks põlvkondade vaheline viktoriin „Põlvest põlve põnevust“ koostöös Keila 

Noortekeskusega noortetoas Mõte Kuubis, läbiviija Tiina Tambaum TLÜ-st. 

• Ringide hooaja lõpupidu. 

• Ülemajaline seikluspäev. 

• Avatud uste päev, külaliseks dr. Helle Mäeltsemees. 

• Jõululaat ja kõrvitsasupiköök. 

• Ringide jõulupeod 4 grupis. 

 

Sotsiaalkeskuse ruumide väljarentimine.  

Õhtusel ajal kasutavad sotsiaalkeskuse ruume 2 joogagruppi, füsioteraapiagrupp ning saali on 

välja renditud ka ühekordseteks üritusteks. 

 

5. Tugiteenused 

 
Tugiteenusteks nimetame teenuseid, mida pakume klintidele lisaks põhilistele 

hoolekandeteenustele nagu näiteks toitlustamine päevakeskuse ja sooja toidu koju viimine, 

pesupesemise ja dušiteenus. 

5.1 Sotsiaaltransport 
 



 

 

Sotsiaaltransporditeenust pakume invabussiga, milla läbisõit aastas 34000 km ja sõiduautoga 

Citroen, mille läbisõit aastas 12200 km. Lisaks on sotsiaaltöötajate kasutuses kaks elektriautot 

läbisõiduga a’ 4000 km aastas, mida kasutavad hooldustöötajad koduhoolduseks ja sooja 

toidu viimiseks kliendi koju. Samuti  kasutavad elektriautosid tegevusjuhendajad klientide 

saatmisel ametiasutustes ning ka muudel ametisõitude.  

Transporti kasutavaid kliente oli  2019. aastal: 

• Eakaid 114, kellest 2 oli kuulmispuudega,  3 nägemispuudega,  29 liikumispuudega 

ning ülejäänud erinevate terviseprobleemidega eakad (kõrge iga, südame- ja 

vereringehäired, dementsus). 

• Puudega inimesi 63, kellest 14 oli sügava puudega, 26 raske puudega ja 23 keskmise 

puudega 

• Lapsi 8:  erivajadusega õpilaste igapäevane  koolitransport (Tondi Põhikool, Kadaka ja 

Salu kool, Keila Kool, Käo Keskus). Lisaks üksikud sõidud eriarstile või nõustamisele. 

Transporti telliti sõiduks ka ametiasutustesse (PPA, Töötukassa, linnavalitsus,  

Sotsiaalkindlustusamet), eriarstide vastuvõtule või haiglasse sõiduks, rehabilitatsiooni 

asutustesse, rongijaama, abivahendite poodi, apteeki, toidupoodi, panka, hooldekodusse, 

tervisekeskusesse, dementsete päevakeskusesse, sotsiaalkeskusesse, kultuurimajja valima, 

juuksurisse ja pediküüri.  

Lühiajalisi kliente oli viis, kes vajasid abi arsti juurde minekuks EMO-sse või tervise 

halvenemise tõttu vajasid lühiajaliselt sotsiaaltransporti. 

Pensionäride ansambli lauljad kasutasid bussi sõiduks esinemistele Karjaküla 

Sotsiaalkeskusesse ja Nissi kirikusse. Kevad suvisel perioodil toimusid erinevad väljasõidud 

erihoolduse klientidega randa, marjametsa, Maijooksule, Keila-Joale ja  Mardilaadale. 

Lääne-Harju invaühingu liikmed tellisid bussi sõiduks liikumispuuetega inimeste 

suvepäevadele Käsmu ja pimedate ühingu puhke- ja tegevuskeskusesse Jursus. Benita Kodu 

elanikele telliti Sotsiaalkeskuse buss sõiduks Pärdi keskusesse ja piknikule Laulasmaa randa 

ja kolmel korral ka arsti juurde sõiduks. Lisaks toimusid erinevad töötajate ametisõidud 

hooldekodudesse, toidupanka, ametiasutustesse, klientide kodukülastused. 

Transpordi kasutajad maksid kokku omaosalustasu 2675,50 eurot.  

5.2 Toitlustamine 
 
Soodushinnaga toitlustamist pakutakse erihoolekande töö- ja päevakeskuse klientidele ja 

koduhoolduse ja päevahoiu eakatele klientidele. Sööjaid oli kokku aasta jooksul 50 inimest, 

s.h. pensionäre 23, erivajadusega inimesi 27 ja keskmine sööjate arv oli 34 inimest kuu 

jooksul. Toitlustusteenust pakkus sotsiaalkeskusele OÜ Comlink ning toitlustamise teenuse 

eest maksti kokku 10700, sööjate omaosalus  oli  6330,80 eurot. 

Vältimatut toiduabi jagati 2019 aastal 5 korral, kahele isikule: ühele üksikvanemale ja ühele 

vanglast vabanenud isikule. 

5.3 Pesutoa teenus 
 



 

 

Pesutoateenust kasutavad põhiliselt majutusüksuse kliendid ja sotsiaalmaja I korruse 

elanikud, kellel puudub eluruumis duširuum. Lisaks pakume pesupesemise võimalust linna 

eakatele ja erivajadusega inimestele. Pesupesemise teenuse saajatest suurema osa 

moodustavad eakad, kes saavad ka koduhooldusteenust. Pesutoa kasutajaid oli kokku 55 

isikut ning  pesutoa kasutamise eest maksti omaosalust kokku  2115 eurot. 

5.4 Eluasemeteenused 
 

Eluasemeteenuseid pakume sotsiaalmajas, kus on 27 sotsiaalkorterit, s.h 2 invakorterit ning 

lisaks 9 majutusüksuse tuba, kus on kokku 11 voodikohta. 2019. aastal pakkusime 

eluasemeteenuseid 52 isikule (s.h. pereliikmed), teenuselt lahkus 9 isikut ning teenusele 

saabus 4 isikut. 

Kõige enam toimub liikumine lastega perede hulgas ning ajutiselt on vabu korterid olnud just 

III korrusel, kus hoiame eluruume lastega peredele. Aasta lõpuks olid  eluasemeteenusel 14 

psüühilise erivajadusega inimest, 8 eakat puudega inimest, 3 lastega peret, 5 puudega isikut 

ning 2 lastekodust naasnud noort. Lisaks kasutas majutusteenust 11 isikut, kes olid valdavalt 

eakamad erivajadusega inimesed. 

5.5 Koduhooldusteenus 
 
Koduhooldusteenuse eesmärgiks on isiku abistamine kodu ja isikliku eluga seotud 

igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, et aidata kaasa elukvaliteedi 

säilitamisele ja parandamisele harjumuspärases keskkonnas ja väljaspool kodu. 

Lisaväärtusena ühiskonnale pakub koduteenus võimaluse lähedastele ja perekonnaliikmetele 

jätkata oma tavapärast elu, muretsemata oma eaka lähedase pärast. Kohalikule 

omavalitsusele annab koduteenuse pakkumine rahalist kokkuhoidu, kuna hoolekandeasutuste 

teenus on tunduvalt kallim, kui koduteenuse finantseerimine. 

Koduhooldusteenust osutab neli sotsiaalhooldajat. Aasta jooksul osutati teenust 32 kliendile 

vanuses 54 kuni 91 eluaastat ja 16-le neist oli määratud ka puue. Suurema abivajaduse tõttu 

vajasid neli klienti hooldekodu teenust ja neli klienti suri aasta jooksul. Teenuse osutamisel 

abistame klienti toiduainete koju toomisel, apteegist ravimite tellimisel ja toomisel, vajadusel 

koristamisel, pesemisel, puude tuppa toomisel ning tervise abi korraldamisel. Neli 

koduhooldusteenusel olevat klienti soovis saada ka toitlustusteenust. Kakskümmend kuus 

klienti on kasutanud sotsiaaltransporditeenust, seda peamiselt arsti juurde minemiseks.  

5.6. Isikliku abistaja teenus 
 
Isikliku abistaja teenust osutati 5-le sügava puudega inimesele, keskmiselt 8 tundi nädalas. 

Kolmele isikule on võimaldatud kombineeritud teenus – koduteenus ja isikliku abistaja teenus, 

tagamaks nende parem toimetulek kodus.  

5.7 Avahooldusspetsialisti töö 
 
2019.aastal aidati täita 23-le vanaduspensioniealisele inimesele arstliku-ekspertiisitaotlust ja  

nõustati vaide esitamisel. Nõustati tööealisi inimesi, kes vajasid infot puude tuvastamise või 

töövõimetushindamise kohta. Avahooldusspetsialist aitas inimestel täita või taotleda järgmisi 

pabereid: isikliku abivahendi kaarti, isiku rehabilitatsiooniteenuse taotlust, erinevate 

organisatsioonide lepingute sõlmimisi/lõpetamisi, hooldushaigla/hooldekodu teenuse saamist 

ning vahendamist. Samuti viis inimestele koju Rehabilitatsiooniabi OÜ abivahendeid 



 

 

proovimiseks või rentimiseks. Andis infot häirenuputeenusest ja kohaliku omavalitsuse 

toetustest. Koos perearstidega tegi kodukülastusi eakate inimeste juurde.  

Isikut tõendavate dokumentide taotlemisega oli seotud 32 juhtumit: taotluste esitamine, 

pildistamine, dokumentidee ära toomine volituste alusel. Läbi viidi 9 hooldusvajaduse 

hindamist hooldajatoetuse määramiseks omaste hooldajatele. Aastas tehti 25 koduteenuse 

hindamist ja tutvustati Keila sotsiaalkeskuse teenuseid. Vajadusel oli spetslist saatjaks 

eakatele või erivajadusega inimestele panka minekul, arsti külastamisel ja postkontorisse 

minekul.  

Tehti koostööd vabatahtliku projektiga ja leiti kuuele koduteenuse kliendile appi vabatahtlikud 

abistajad. 

 

6. Tugiteenused erivajadusega lastele 

 

6.1 Tugiisikuteenus raske ja sügava puudega lapsele 
 
Tugiisikuteenuse eesmärk on toetada lapsevanema, eestkostja või hooldaja toimetulekut ja 

töötamist. Tugiisikuteenus aitab tagada puudega lastele eakaaslastega võrdsed võimalused 

ning vähendab lapsevanemate hoolduskoormust. Teenuse saamiseks tuleb pöörduda Keila 

Sotsiaalkeskuses töötava erivajadusega laste tugiteenuste koordinaatori poole, kes koostöös 

lapsevanemaga hindab lapse teenuse vajaduse. Tugiisikuteenuse taotlemise ja vajaduse 

andmed kogutakse juhtumikorralduslikul põhimõttel ja kajastatakse lapse juhtumiplaanis 

STAR programmis.  

2019.aastal on olnud Keila Linnas tugiisikuteenusel kokku 37 raske ja sügava puudega last. 

Tugiisikuteenuse osutaja on Harjumaal EELK Diakoonia- ja Ühiskonnatöö SA ja teenust 

rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist. Erivajadusega laste tugiteenuse koordinaator on aasta 

jooksul aidanud lapsevanematel esitada taotlusi tugiisiku- ja/või lapsehoiuteenuse saamiseks. 

2019. aastal taotles tugiisikuteenust 16 last.  Mitmetele lastele on koostöös EELK Diakoonia 

ja Ühiskonnatöö SA spetsialistiga otsitud tugiisikuid, kuid kahjuks pole kõigile soovijatele 

tugiisikut alati leitud, kuna sobiva tugiisiku leidmine on keeruline. 

6.2 Keila Sotsiaalkeskuse tugiisikuteenus 
 
Osade laste puhul on pere ja haridusasutusega koostöös hinnatud lapse tugiisikuteenuse 

vajadus suuremaks ja Keila Sotsiaalkeskus on palganud tööle tugiisikud laste toetamiseks 

haridusasutuses ja lapse kodus.Tugiisikuteenust rahastatakse Keila linna vahenditest ja 

Euroopa Sotsiaalfondi toetusest.   

2019. aasta jooksul osutati tugiisikuteenust 17-le lapsele, 6-le lasteaia- ja 11-le kooliealisele 

lapsele. Sotsiaalkeskuses töötas 2019. aasta jooksul kokku 21 tugiisikut neist 12 põhikohaga 

ja 9 käsunduslepingu või osalise tööajaga. Aasta jooksul vahetus tugiisikul teenust saav laps 

või võeti tööle uus töötaja 9-l korral. Koordinaator korraldas kohtumisi lapsevanemaga, 

haridusasutusega ja aitas lapsel ning tugiisikul uue olukorraga kohaneda. 2019. aasta jooksul 

võeti tööle 2 uut põhikohaga töötavat tugiisikut. 



 

 

Koordinaator kogub iga kalendrikuu lõpus tugiisikutelt töölehed, milles märgitakse lapsega 

töötamise kuupäev ja kellajad. Töölehtede põhjal koostatakse iga lapse kohta aruande tabel, 

mis edastatakse uue kuu 2.kuupäevaks koostööpartneri EELK Diakoonia ja Ühiskonnatöö SA 

aruannete spetsialistile. Iga kvartali lõpus peavad aruannetele olema lisatud lapsevanemate 

kinnitusena allkirjad paberkandjal või digitaalselt. Aruannete esitamine on vajalik riigipoolse 

tugiisikuteenuse rahastamiseks Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. 2019. aastal saadi 

tugiisikuteenuse rahastamiseks lisa ESF toel 38 659,15 Eurot. Teenuse osutamiseks kulus 

rahalisi vahendeid, aga palju rohkem ning selle summa kattis Keila linn omadest vahenditest. 

Keila Sotsiaalkeskuse tugiisikute tööd juhendab ja korraldab teenusega seotud võrgustikutööd 

erivajadusega laste tugiteenuse koordinaator. Koordinaator kohtub lapse ja perega, hindab 

abivajaduse ja teenuse vajaduse, teenuse mahu ja toimumise ajad ning sõlmib lapsevanema, 

tugiisiku ja koordinaatori vahel kolmepoolse koostöölepingu. Erivajadusega laste tugiteenuse 

koordinaator korraldas aasta jooksul tugiisikutele koosolekuid, kogemuskohtumisi ja väljasõite. 

Samuti said tugiisikud osaleda tööd toetavatel koolitustel ja kahel korral toimus tugiisikute 

supervisioon. 

Keila Sotsiaalkeskuse tugiisikute seas on palju aastaid oma tööd hästi teinud tugiisikuid, kelle 

on hindamatu kogemuste pagas selles töös. Sotsiaalkindlustusamet tunnustas hea töö eest 

20 tugiteenuse osutajat, kellest üks oli Keila linna lastele juba 7 aastat tugiisikuteenust 

osutanud tugiisik Raili Madisson.  

6.3 Toetavad teenused 
 
Toetavate teenuste eesmärk on toetada lapse arengut ja igapäevaeluga toimetulekut. Samuti 

on vajalik toetada lapsevanemaid, vähendades lapse hooldamise koormust või puudest 

tulenevat lisavajadust. Kohaliku omavalitsuste poolt puudega lastele pakutavaid toetavaid 

sotsiaalteenuseid, soodustusi ja hüvitamist on õigus taotleda raske ja sügava puudega laste 

vanematel. Toetavate teenuste taotlemiseks tuleb pöörduda Keila Sotsiaalkeskuse 

tugiteenuste koordinaatori poole, kes koostöös lapsevanemaga hindab lapse teenuse 

vajaduse. Toetava teenuse taotlemise ja vajaduse andmed kogutakse juhtumikorralduslikul 

põhimõttel ja kajastatakse lapse juhtumiplaanis STAR programmis.  

2019. aasta jooksul pöördus Keila Sotsiaalkeskuses töötava tugiteenuse koordinaatori poole 

teenuse taotlemiseks avaldusega 20 lapsevanemat. Teenuseid rahastati Keila LV poolt 35 

avalduse alusel. Teenuseid on mitmeid, mida lapsevanemad on koos spetsialistide 

soovitustega taotlenud: eesti- ja venekeelne logopeed, Masgutova meetodi massaaž, 

osteopaadi teenus, savivälja teraapia, ratsutamine/hipoteraapia, füsioteraapia, psühholoogi 

teenus, ujumistrenn, lapsehoiuteenus. Tugiteenuse koordinaator suhtleb teenuse osutajaga ja 

annab neile teada, et Keila Linnavalitus tasub arvete eest. Suhtluses lapsevanemaga ja 

teenuseosutajaga jälgib teenuse kasutamist, kvaliteeti ja arveldamist. Samuti on 

lapsevanematele üksinda tasuda kulukad suvised laagrid ja päevahoiud, mida korraldab 

näiteks Eesti Noorte ja Diabeedi Liit. Keila Linnavalitsus on tulnud appi mitmetele peredele ja 

tasunud suure osa laagri maksumusest.  

Keila LV rahastab raske ja sügava puudega laste ujumist Keila Tervisekeskuses. Tasuta 

saab ujuda laps koos saatjaga kuni 8 korda kuus. Tasuta ujumise taotlemiseks tuleb pöörduda 

Keila Linnvalitsuse või Keila Sotsiaalkeskuses töötava erivajadusega laste tugiteenuse 

koordinaatori poole. 2019. aastal pöördus avaldusega 17 lapsevanemat. Mõned pered 



 

 

kasutavad ujumise võimalust tihedamini, teised harvem. 2019. aasta jooksul tasus Keila 

Linnavalitsus  40 lapse ujumise eest. 

6.4 Päevahoiuteenus erivajadusega lastele 
 
Päevahoiuteenuse eesmärk on erivajadusega  lastele hoolduse, huvitegevuse ja turvalise 

keskkonna pakkumine koolivaheajal ning erivajadusega last kasvatavate vanemate 

hoolduskoormuse vähendamine, toimetuleku ja töötamise toetamine. Päevahoiuteenust 

osutatakse 7-18 aastasele raske ja sügava puudega lapsele. Päevahoiuteenuse taotlemiseks 

tuleb pöörduda avaldusega Keila Sotsiaalkeskuse tugiteenuste koordinaatori poole, kes 

koostöös lapsevanemaga hindab lapse  teenuse vajaduse.  

Päevahoiuteenus osutamine korraldatakse Keila Sotsiaalkeskuse ruumides ja koostöös Keila 

linna teiste asutustega. Teenuse osutamiseks kaasatakse sotsiaalkeskuse tugiisikuid, 

vajadusel palgatakse töötajaid ning kaasatakse töömalevlasi. 2019.aastal osutati 

päevahoiuteenust juunikuus 11.-28.juunini 10-le lapsele ja augustikuus 5.-16. augustini 8-le 

lapsele. Päevahoieenuse osutamiseks palgati hooaja jooksul käsunduslepinguga 3 töötajat. 

Päevahoiuteenuse raames käidi külas tuletõrje depoos, osaleti teraapiates Keila 

Teraapiakeskuses, tehti filmi ja käsitööd, külastati Tallinnas Lennusadamat ja Super Skyparki. 

Päevahoiu lapsed ja töötajad liikusid palju õues ning olid igapäevased terviseradade ja 

spordiatraktsioonide kasutajad. 

6.5 Puudega laste juhtumikorraldus 
 
Juhtumikorralduse eesmärk on pakkuda puudega lastele suunatud tugiteenuseid - 

lapsehoiuteenus, rehabilitatsiooniteenuste ja teraapiate täiendav rahastamine, 

tugiisikuteenus, transporditeenus - nii et teenused oleksid kättesaadavad kõigile, kelle 

teenusevajadus on hinnatud kohaliku omavalitsusüksuse lastekaitse- või sotsiaaltöö 

spetsialisti poolt ja see eeldab juhtumiplaani tegevuskava olemasolu STAR programmis. 

Juhtumimenetluse käigus kohtutakse lapsevanema ja lapsega, hinnatakse abivajadus ja 

koostöös lapsevanemaga koostatakse tegevuskava. Tegevuskava alusel korraldab 

koordinaator teenuste osutamise ja vajaliku võrgustikutöö.  

Keila Sotsiaalkeskuse erivajadusega laste tugiteenuse koordinaator on olnud 

juhtumikorraldaja 2019. aasta jooksul 42-le lapsele, kellest 4-le oli määratud sügav puue, 33-l 

raske puue, 5-l lapsel oli keskmine puue. Lisaks on registreeritud 4 pöördumist, mis pole 

vajanud juhtumiplaani avamist. Juhtumimenetlus STAR programmis on algatatud 

koordinaatori poolt aasta jooksul 9-le kliendile. 

6.6 Koostöö ja sündmused 
 
Töö erivajadusega lastega nõuab väga mitmetahulist lähenemist ja laia vaadet. Puudega 

lastele teenuste osutamine toetab pere toimetulekut ja aitab paremini hakkama saada 

haridusasutuses. Tugiteenuse koordinaator on saanud palju tuge ja nõustamist Keila LV 

lastekaitsespetsialistidelt eelkõige juhtumikorralduse läbiviimisel ja STAR programmiga 

töötamisel. Samuti on olnud vastavalt ettetulevatele juhtumitele olnud tihe koostöö Vikerkaare 

LA juhtkonnaga, Miki LA juhtidega, Keila RK eripedagoogi ja Keila Kooli sotsiaalpedagoogiga. 

Heas koostöös on oldud aasta jooksul ka Keila LV sotsiaalnõuniku ja sotsiaaltöö spetsialistiga 

ning haridusnõuniku ja -spetsialistiga.  



 

 

Kogemuskohtumistele on kaasatud Keila linna teisi sotsiaalvaldkonna spetsialiste ja 

haridusvaldkonna inimesi. 2019. aastal 7.mail külastas koordinaatori initsiatiivil grupp Keila 

spetsialiste Helsingi linna Kajuuta lasteaeda, et tutvuda seal erivajadusega lastega tehtava 

tööga. Muljet avaldas Kajuuta lasteaia aastatepikkused kogemused erivajadusega lastega 

töötamisel. Laste kommunikatsiooni arendamiseks kasutasid õpetajad oskuslikult pilte ja ka 

lihtsustatud viipeid. Lapsed olid kaasatud rühma tegevustesse vastavalt võimetele, kõigile anti 

võimalus osaleda. Helsingi linnas ei ole praegusel perioodil tugiisikuid lasteaias ja rühmad on 

väiksemad, kui rühmas on erivajadusega lapsi. Samuti on olemas erinevus meie 

lasteaedadega. Rehabilitatsiooniteenustel ei käi lapsed, vaid spetsialistid tulevad laste juurde 

lasteaeda või koju. Kohtumisel osales ka Kajuuta LA eripedagoog ja lasteaia juhtiv õpetaja, 

kes mõlemad rääkisid oma tööst. Tutvumisreisil osalesid linna haridusnõunik, 

haridusspetsialist, tugiteenuse koordinaator, Keila RK eripedagoog, Miki LA juhataja, 

õppealajuhataja ja õpetaja. 

Keila Sotsiaalkeskus korraldab koos teiste Keila Sotsiaalkeskuse töötajatega väljasõite ja 

kogemuskohtumisi mujal Eestis. 2019.aastal 5.juunil korraldati väljasõit Tartusse. Kohtuti 

Tartu Maarja Tugikeskuse juhataja Helle Kändiga ja Tartu Herbert Masingu Kooli õpetaja Egle 

Remmiga. Tartu Maarja Tugikeskuse meeskonna aastatepikkune töö vaimupuudega inimeste 

toetamisel on vaimustav. Meile, kes me saime ainult veidike osa kogu sellest suurest tööst, 

andis keskuse külastamine palju inspiratsiooni. Masingu kooli õpetaja tutvustas meile maja ja 

rääkis tööst autismispektri häirega lastega. Kohtumisele Tartusse kaasati ka Keila Kooli 

sotsiaalpedagoog, Keila RK eripedagoog ja tugiisikuid. Kogemuskohtumine oli huvitav ja 

osalejad jäid väga rahule. 

Oktoobrikuus esines tugiteenuse koordinaator koos Keila linnavalitsuse sotsiaalnõuniku Piia 

Petersoniga Sotsiaalkindlustusameti korraldatud Põhja piirkonna koostöökohtumise seminaril 

„Puudega lapse toetamine haridusasutuses“ ettekandega „Keila heade praktikate näide“. 

Ettekandes toodi välja Keila linna pikaajaline kogemus tugiisikuteenuse osutamisel ja teenuse 

osutamisega seotud erinevad aspektid. Peale ettekannet toimus arutelu, kus kuulajad andsid 

positiivse tagasiside Keila linna näitele. 

Erivajadusega laste jõulupidu. Keila Noortekeskus korraldab koostöös sotsiaalkeskusega 

juba mitmendat aastat Keila linna puudega lastele jõulupeo. 2019.aastal toimus jõulupidu Keila 

Noortekeskuse ruumis Mõte Kuubis. Keila Noortekeskuse töötajad ja noored kutsusid esineja 

ja jõuluvana, korraldasid jõululaua. Peole kutsuti külalisi Keila Lehes kuulutuse kaudu ning 

erivajadusega tugiteenuse koordinaator saatis kutsed ka lapsevanematele. Jõulupeol osales 

33 last koos vanematega, esinesid lauljad ja kohal oli jõuluvana koos kingitustega. Külalistele 

pakuti kringlit ja muid maiustusi.  

 

7. Projektid 

 

7.1 Keila Linnavalitsuse projekt "Töölesaamist toetavate hoolekandeteenuste 
arendamine Keila linnas".  
 
Projekti algus ja lõpp: 01.10.2018-30.09.2020. Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond, Keila 

Linnavalitsus. 

http://www.keila.ee/toolesaamist-toetav-teenus1
http://www.keila.ee/toolesaamist-toetav-teenus1


 

 

Projekti kogumaksumus on 159076 ( 75%) ja linna omaosalus on 39 769 ( 25%). 

Arendame Keila linnas toetavaid hoolekandeteenuseid, et tagada tööturult kõrvale jäänud ja 

hoolduskoormusega tööealistele inimestele paindlikud teenused. 

Oktoobris 2018 alustasime koduteenuse raames isiku hooldusabiteenuse pakkumisega ning 

täna pakub hooldusabi üks hooldustöötaja 6 perele. Jaanuaris 2019 kohandasime Keila 

Sotsiaalkeskuses ruumid päevahoiu teenuse pakkumiseks dementsusprobleemidega 

inimestele (5 kohta) ning tööle asusid kaks hooldustöötajat. Püsiklientideks on päevahoius 

täna 4 dementsussündroomiga isikut ning lühiajalist abi oleme pakkunud  6 perele.  

Lisaks töötavad projekti raames tugisikud, kes toetavad tööealisi isikuid, kellel on probleeme 

tööturule jõudmisel. Projekti on kaasatud 4 tugiisikut ning teenust on pakutud 7 tööealisele 

isikule.  

Läbi projekti saavad toetavaid teenuseid 35 tööealist isikut. 

7.2 Keila Linnavalitsuse projekt "Kogukonnas elamise teenuskohtade loomine 
Keila linnas".  
 
Abikõlbulikkuse periood on 01.05.2018 – 31.05.2020. Rahastaja Euroopa Regionaalarengu 

Fond, Keila Linnavalitsus. 

Projekti eeldatav kogumaksumus oli 392 500 eurot ( 85%), millest linna omaosalus 58 875 

eurot (15%). Seoses ehitushankes laekunud pakkumise kallinemisega kasvas projekti 

kogumaksumus kaheksakümne tuhande euro võrra, kogumaksumuseks 472 500 eurot. 

Projekti tulemusena valmib Keilasse kogukonnas elamise teenusüksus, mis pakub kahes 

grupikodus kokku 10 teenuskohta. Selleks on linnal Keilas väikeelamute piirkonnas sobiv 

elamukrunt, kuhu ehitame kahekorruselise paarismaja, mille planeeritav suurus on kuni 260 

m2.  

Ehitusleping sõlmiti firmaga Eviko Ehitus OÜ/ Eviko AS ning moodulmaja valmib Timbeco OÜ 

tehases. Maja I korrusel on ühisruumid: esik, köök, pesuruum, elutuba, WC ja dusiruum ja 3 

magamistuba (ligipääsetav ka liikumispuudega inimesele) ning II korrusel 2 magamistuba, 

duširuum ja WC. Selline lahendus oleks kahes grupikodus, maja mõlemas tiivas. Loodav 

teenusüksus katab tänase vajaduse Keila linnas vaimupuudega inimeste osas, kes soovivad 

teenusele asuda või tagasi pöörduda teenuskohtadelt, mis asuvad väljaspool Keilat. 

Projekti tegevust on varjutanud naabrite vastuseis kogukonnamaja ehitusele. Naabrid on 

esitanud mitu hagi kohtule ehitustegevuse takistamiseks, kuid kohus ei ole rakendanud 

esialgset õiguskaitset ning pidades avalikku huvi antud projekti puhul olulisemaks kolme naabri 

kaebusest, on andnud loa ehitustegevusega alustamiseks 2020. aastal. 

7.3. Töövarjupäev kooliõpilastele  
 
Juba teist aasta osaleb Sotsiaalkeskus põhikooliõpilastele töövarjupäeva korraldamises. Meie 

asutuses läbi viidud tunde võiks küll nimetada pigem empaatia kasvatamise tundideks, sest 

külla tulnud 23 6. klassi õpilast pandi kogema puudega inimeste igapäevaelu. Alustuseks 

tutvusti maja ning räägiti inimestest, kes meil käivad ning mida siin tehakse ja millised võivad 

http://www.keila.ee/kogukonnaselamine
http://www.keila.ee/kogukonnaselamine


 

 

olla inimeste abivajadused. Edasi rääkis füüsilise puudega inimene oma igapäevasest 

toimetulekust ja puudest tulenevast abivajadusest. Järgnesid tegevused kolmes töögrupis.  

I grupi ülesandeks oli esiteks lugeda silmad kinni raha (münte), püüda  summa suurusest aru 

saada ja raha eristada. Teise tegevusena pidid grupis olijad suletud silmadega tunnetama 

erinevaid maitseid ning neil tuli ära arvata, mida nad sõid (rosinad ja marjad). II grupi 

ülesandeks oli ratastoolisõit väljas. Prooviti liikumist mööda kaldteed, treppe ja tänavat. III 

grupi tegevuseks oli enda riietamine ühe käe abil. Riideesemeteks olid sall, müts, kindad, 

lukuga jakk. Lõpetuseks koguneti päevakeskusesse jagamaks saadud kogemusi ning tänukss 

osalemise eest sai iga laps kommi. Ka selle pidid nad suutma ühe käega avada.  

7.4 Vabatahtlike kaasamine 
 
Eesti Külaliikumise Kodukant projektiga koostöös kaasati vabatahtlikke seltsilisi 

vanemaealistele eesmärgiga toetada sotsiaalhoolekande ekaid kliente. Keila linn osales 

projektis ja  2019. aastal pakkusid 6 vabatahtlikku seltsi meie linna elanikele. 

7.5 Dementsusega inimeste lähedaste tugigrupi loomine 
 
Tugigrupp on käinud koos Keila Sotsiaalkeskuses juba 2018. aasta kevadest. Keila linnas on 

meile teadaolevalt mitmeid inimesi, kes hooldavad dementsusega pereliikmeid. Tugigrupi 

eesmärki oli muutuda isetoimivaks eneseabigrupiks, kuid päriselt see ootus ei täitnud. Siiski 

oli igal kohtumisel inimesi, kes olid juba mitmeid kordi osalenud ja alati lisandus ka uusi grupiga 

liitujaid. Arvame, et ühiskonnas häbenetakse veel vaimse tervise häireid ja abi küsimist – 

seetõttu ei soovita ka tugigrupi töös osaleda. 2019. aastal toimus 5 tugigrupi kohtumist ning 

kindlasti jätkame tugigrupi eestvedamist.  



 

 

8. Töötajate ühistegevused ja koolitused 

 

8.1 Ühistegevused 
 
Sotsiaaltöötajate päeva tähistati 2019. aastal valdkondade kaupa. Erihoolekandetöötajad 

käisid laevakruiisil Stokholmis ja avahooldustöötajad külastasid Määramäe Meistrikoda, kus 

igaüks sai valmistada keraamilise tassi. Erivajadusega laste tugiisikud veetsid koos aega 

Vaarikas Vahukoorega käsitöötoas, kinnitati keha ning igaüks valmistas endale unenäopüüdja.  

Keila Sotsiaalkeskuse 23. sünnipäeva tähistati traditsiooniliselt väljasõidu ja aasta 

Sädeinimese valimisega. Sel korral toimus üritus Kallaste turismitalus, kus kahe tunnise 

motivatsioonikoolituse viis läbi Katrin Aedma. Sellel järgnes õhtusöök ning Sädeinimese 

valimine. Sädeinimese nominente oli kokku 10 ning valituks osutus häälte enamusega  

tegevusjuhendaja ja tugiisik Piret Raudjärv. Õhtusöögile järgnes Tanel Padari kontsert Kalju 

laval. 

Töötajate jõuluüritus algas sel aastal ühise lõunasöögiga sotsiaalkeskuses, kus külla tuli ka 

jõuluvana. Kingikotis olid kingitused, mis pidid algama „ O“ tähega. Peale ühist jõululõunat 

sõitsime bussiga linna, vaatama Theatrumi etendust „ Joobnu“. 

Kogemuskohtumised korraldasime 2019. aastal Tartus. Külastasime töötajatega Tartu 

hoolekandeasutusi. Erihooldusvaldkond tutvus SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse ja 

MTÜ Iseseisev Elu tegevusega, lastekaistetöötajad ja tugiisikud külastasid Tartu Maarja 

Tugikeskust ja Herbert Masingu Kooli, eakatega tegelejad külastasid Kalda päevakeskust, 

kohtudes koduhoolduse koordineerijatega ja dementsete isikute päevahoiuga. Päeva 

lõpetasime hilise lõunaga Aparaaditehase õuel restoranis Tikster Tihane. 

 

8.2 Koolitused 
 
Sotsiaalkeskus korraldas mitmeid avatud üritusi oma sihtgrupile, laiendamaks nii meie kui 

linnakodanike silmaringi ja edendamaks paremat koostööd eri valdkondade vahel.   

2019. a. toimus loengusari (4 kohtumist) erivajadusega lastega tegelejatele ja vanematele  

„Rahunemistool erivajadusega lastega tegelejatele “, mille viis läbi eripedagoog Pille Kriisa 

ning sügisel veel töötuba „Kuidas aidata stressis last “ 

Vaimse tervise kuu raames toimus Soome tunnustatud psühhoterapeudi Saara Kinuneni 

raamatu  „Lepituseni iseendaga“ esitlus ja vaimse tervise teemaline loeng. 

 

Koolituste nimekiri 

2019 I poolaasta Töötajad 

15.01 Tuleohutuskoolitus Kõik töötajad+ kliendid 

25.02 – 
01.06 

Muusikateraapia  Piret Raudjärv 

28.02, 
01.03 

Koolitus „Sensoorsed probleemid ja autism“, 
Autismikool 

Eva Vipper 

20.03 STAR programmi koolitus SKA-s Eva Tiitus-Kajak 



 

 

28.02- 
01.03. 

Eesti Autismiühing „ Sensoorsed 
kogemused ja autism. Kui maailma 
tunnetamine on erinev“ 

Eva Vipper, Piret Raudjärv 

 
Supervsioon Olga Oksner, Svetlana Žukova 

29. 03 
Laulumängud              Eesti Rahvapärimuse 
Kool 

Annali Rumjantseva 

10.04 
Kevadpühade kombestik Eesti 
Rahvapärimuse kool 

Anneli Rumjantseva 

30.03  Autismipäev ( Eesti Autismiühing) Piret Raudjärv, Lea Türkson 

11.04 Kvaliteedi infopäev ( SKA?) Marika Pihlegas 

 
Supervisioon Marika Pihelgas 

07.05 
Õppereis Helsingisse, erivajadusega laste 
kaasamine lasteaeda 

Eva Tiitus-Kajak, LV 
haridustöötajad 

08.05  
Loovteraapiakoolitus ( Keila 
Teraapiakeskus) 

Eva Vipper, Hele Tromp, Kris 
Sesmet Parts, Erle Sui 

15.05 
Seminar „Sotsiaaltöötaja väärtustamine“, 
SKA 

Eva Tiitus-Kajak 

16. 05  Diakooniahaigla külastus 
Ene  Lehiste, Marge Koppel, 
Marita Kisel, Olga Oksner, Eha 
Põhjakas 

18.03, 
13.05, 
29.05 

Pille Kriisa koolitus „ Rahunemistool 
erivajadusega lastega tegelejatele“ 

Külli Peedi, Eva Vipper, Hele 
Tromp, Eva Tiitus – Kajak, Kaja 
Annion, Piret Raudjärv, Anneli 
Rumjantseva 

21.05 Kovisioon tugiisikutele, EELK  
Eva Tiitus-Kajak, Eva Vipper, 
Kris-Sesmet Parts, Maiu Uuk 

23.05 
Soome õppereis – vabatahtlike töö 
hoolekandes 

Ene Lehiste 

29.05  Tugigrupijuhtide koolitus Ene Lehiste, Riina Sippol 

05.06 

Kogemuskohtumised Tartus –Vaimse 
Tervise keskus, MTÜ Iseseisev Elu, 
Masingu kool, Maarja kool, Dementsete 
päevakeskus ja koduhoolduse üksus 

Kõik töötajad 

6. ja 14.06  Supervisioon juhtidele ( Viru haigla) Riina Sippol 

15.06 
Dementsete eakate hooldamine 
hoolekandeasutuses  (Täienduskeskus) 

Marge Koppel 

19.06 
Kriisikommunikatsioon ( Callisto, Keila 
Linnavalitsus) 

Riina Sippol 

20.06 
Valmisolekupäev ( Kriisikava tutvustus) 
Harju HOL ja Keila Linnavalitsus 

Riina Sippol 



 

 

2019 II poolaasta 
 

11.-12.09 
ESTA sügiskool „Enesemeisterlikkus 
sotsiaaltöös”  

Kaja Annion, Lea Türkson 

17.-18.10 Autismi sümpoosium Piret Raudjärv, Lea Türkson 

26.09 Lapse viha, turvaline toimetulek, OÜ Luwi Tugiisk Erle Sui 

23.10 ja 
04.12  

Supervisioon tugiisikutele ( Küllike Oja) tugiisikud 

15.10 
„Tugiisikuteenus puudega lapsele“  SKA 
Põhja piirkond 

Eva  Tiitus Kajak - ettekanne 

16.10 
Supervisioon hooldustöötajatele ( Marika 
Aus) 

Hooldustöötajad 3 kohtumist 

21.10  
Kuidas aidata stressi last? Pille Kriisa 
koolitus 

Avatud koolitus 

28.10 MTÜ Toetus  Vaimse tervise töötuba  Töötajad 

11.11 
Saara Kinnunen  raamatu „ Eluga rahul“ 
esitlus 

Kõik töötajad 

15.11 
Sensus ETC konverents „ Väljakutsed ja 
võimalused psüühikahäirete ravis“  

Marika Pihlegas, Ljubov 
Käsper, Piret Raudjärv 

Okt, dets Kovisioon erivajadusega laste tugiisikutele  Eva Tiitus- Kajak, Eva Vipper  

22.11 SKA tunnustusüritus tugiisikutele 
Eva Tiitus- Kajak, Eva Vipper, 
Raili Madisson 

9-10 .11 
Verge meetod – toimetulek agressiivse 
käitumisega Põlisrahvaste kool 

Eva Vipper 

13.11 Muusikateraapia konverents Piret Raudjärv 

14.11 
„Laulumängud“  MTÜ Eesti Rahvapärimuse 
kool 

Anneli Rumjantseva 

18.11 
Lepituseni iseendaga, Saara Kinnunen 
Tallinn 

Eva Tiitus -Kajak 

17.12 
MTÜ Õiguskool „ 2019 a. kohtupraktika 
sotsiaaltöötajale „ 

Olga Oksner, Riina Sippol, 
Marika Pihelgas 

  



 

 

9. 2019. aasta eelarve 

 

Tulud kokku 347 898 

Kulud kokku  
Personalikulu  
majanduskulu 

886 875 s.h.  
610 271 s.h.  töötasu 422 824 maksud 153 902 
272 646 s.h.  

• hoonete ülalpidamiskulu 209 873 

• koolituskulu 7240 

• sõidukite ülalpidamiskulu 19 852 

• üritused 5369 

• toitlustamine 10700 

• IT 8635 

• Administreerimiskulu 5712 

• Muud kulud 4995 

 
 

10. Tegevusplaan 2020 

 
1. Siseveebi koolitus ja kasutusele võtmine igapäevatöös. 

2. Kvaliteedijuhtimise rakendamine (EHK, eriv.lapsed, koduhooldus). 

3. Struktuuri ja ametinimetuste korrastamine. 

4. Erivajadusega laste tugiteenuste kaardistamine, kvaliteedisüsteemi rakendamine. 

5. Partnerite leidmine lisateenuste pakkumiseks eakatele (toit otse koju, koristamine jne). 

6. Teenuste arendamine autismispektrihäirega inimestele (vajaduste kaardistamine, 

koostöövõrgustiku loomine). 

Tegevusplaanile lisanduvad 2019. aastal tegemata jäänud ülesanded, mille täitmisega 

tegeleme sel aastal edasi: 

1. Töötajate motivatsioonipaketi väljatöötamine. 

2. Parem koostöö eakatele huvitegevuse pakkumisel (ümarlaud allasutustega), aastaplaan 

avalik. 

3. Kogukonnateenuse pakkumise käivitamine. 


