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Orja pidanud kikkpoksija astus koos isaga kohtu ette LK 3

LK 2

TARVO KRUUP:
"Püssi ei tohi mitte
kunagi põõsasse visata"

Tellisetehas
kiidab Eesti
MAJANDUST

LK 4

Pastoraadi keldrist saab
töökeskus puudega inimestele
Karl-Heiko (21) on üks paljudest
sügava puudega noortest, kel
pärast erikooli lõppu kuigi palju
väljavaateid ei olnud - kuni ta liitus
Rakvere Kolmainu koguduse
juureskoos käiva vaimupuudega
inimeste rühmaga.

Katrin Uuspõld
katrin.uuspold@ajaleht.ee

“See töö, mis Tauno Toompuu
eestvedamisel puuetega inimes-
tega tehakse, on just see puu-
duv lüli riigi ja puudega noore
vahel. See on võimalus puude-
ga inimesel õppida töötegemist.
Selliseid võimalusipeaks olema
aga palju rohkem,” ütles Karl-
Heiko ema Rele Laud. Noor-
mees lõpetas toimetulekuõppe
11. klassi Rakvere Lille koolis.
“Viimane klass jäi lõpetamata,
sest kool suleti ja kuhugi teise
Eesti otsa ei oleks ma saanud te-
da internaati viia,” tun-
nistas naine, kes leidis
oma täiskasvanud
pojale hiljuti väljun-
di kirikus tegutseva
puudega inimeste
rühmas.

Viis aastat on
Rakvere Kolmainu ko-
guduse juures käinud
korra kuus koos vaimupuude-
ga noorte liikumise Usk ja Val-
gus kohalik rühm. “See kasvas
edasi mõtteks pakkuda neile
rohkem tegevust, luua töökes-
kus sellistele inimestele. Uue
tööhõivereformiga seoses on
muutunud see teema väga ak-
tuaalseks, riik tahab võimalikult
palju piiratud töövõimega ini-
mesi tööga hõivata. Need inime-

sed ei ole aga võimelised avatud
tööturul konkureerima, samas
on nad turvalises keskkonnas
suutelised lihtsamaid asju tege-
ma,” rääkis Toompuu.

Nõnda võttis kogudus nõuks
teha korda pastoraadihoone
keldrikorrus ja rajada sinna
intellektipuudega inimestele
töökeskus. EAS andis remon-
diks 32 000 eurot, kogudus pa-
ni omalt poolt 31 000 eurot
Pauluse kiriku müügist saadud
raha ning nüüdseks on ruumid
renoveeritud.

Esialgu on kasutuses kolm
ruumi, on ka kööginurk, lisaks

invatualett, ei puudu pe-
semisvõimalus. Neljas

ruum plaanitakse
võttakasutusse n-ö
musta töö ruumi-
na, mida esialgu
üheskoos ka korra

nädalas kokku saa-
des puhastatakse. Ehi-

tuslikes asjades on ol-
nud eestvedajaks Eero Kada-

rik, sisulise tegevuse eest kan-
nab hooltTauno Toompuu ning
mitmed vabatahtlikud kogudu-
sest. Tulevikus peaksid töökes-
kuses toimetama lisaks ka täis-
tööajaga tegevusjuhendajad.

Pakutavate tegevuste asjus
tehakse koostööd nii töötukas-
sa kui ka sotsiaalkindlustusame-
tiga, samuti kohalike ettevõtja-

tega. Üheks koostööpartneriks
on olnud kauplus Väike Ingel,
kelle tarvis on volditud paken-
deid ja lükitudpoolvääriskivisid
kettideks.

“Ma olen alati püüdnud an-
da oma abikäe neile, kes nõrge-
mad. Reisides näen, eriti vanas
Euroopas, kuidas puudega ini-
mesed on ühiskonna tegemis-
tesse kaasatud ja neil on oma
kindel roll igapäevaasjade toi-
mimises. Kes töötab kohvikus
abitöölisena, kes mujal vajalik-
ke töid tehes. Meil on puudega
inimesed pigem varjus ja isegi
peidus,” rääkis Väikese Ingli te-
gevjuht Evelin Liiva, kel mõte
puudega inimesi kaasata oli ju-
ba ammu.

“Meil on nüüdseks välja ku-
junenud rutiinne, ent väga mõ-
nus koostöö. Õnneks on meie
enda töötajate seas palju neid,
kel huvi tegeleda intellektipuu-

dega noortega, ootame, et saak-
sime tulevikusrohkem koos toi-
metada. Mind kui ettevõtjat
ajendas ennekõike soov anda
oma panus muutusteks ja aren-
guteks, sest need algavadki ai-
nult ja ainult meist endist,” üt-
les Liiva.

Seni on tehtud puudega
noorte kaasabil näiteks heakor-
ratöid. “Üks teenus, mida pak-
kuda tahame, on hauahooldus.
Rakvere Linnakalmistul on viis
hauaplatsi, mida oleme hoolda-
nud. Inimesed, kel on seal lähe-
daste hauad, mille eest nad ei
saa ise hoolitseda, saavad teha
meiega kokkuleppe regulaarse
hoolduse ja küünalde süütami-
se asjus,” rääkis Toompuu.

Valmis ollakse aga ette võt-
ma ka lihtsamaid õmblustöid,
kleebiste paigaldamist, paken-
damist – lähtutakse inimeste
võimekusest ja tööturu vajadus-

test. “Töökeskuses saab klient
päris tööl käimise kogemuse:
kella peale tööle tulek, distsip-
liini järgimine, uute oskuste
omandamine. Kui näeme, et
mõni inimene võiks nii-öelda
päris tööle minna, siis saame te-
da vahendada tööandjale,” sel-
gitas Toompuu.

Töötukassa Lääne-Virumaa
osakonna juhataja Kai Puhas-
mets ütles, et töökeskuse loomi-
ne puudega inimestele on maa-
konnas igati tervitatav. Tema
sõnul saab töötukassa pakkuda
loodavakeskuse kaudu tööturu-
teenuseid ja teha ühiste klienti-
de toetamisel töökeskuse juhen-
dajatega koostööd.

Intellektipuudega inimeste
töökeskuse avatud uste päev on
10. veebruaril, selleks ajaks on
ruumid ka möbleeritud. Tulevi-
kus plaanitakse ruumide välja-
üürimist sobilikeks kursusteks.

63
tuhat eurot maksis

töökeskuse
rajamine.

Pastoraadihoone valmis aastal 1902.Nõukogude ajal olid siin korterid, hiljem asustasid pinna omavoliliselt
kodutud. Kirikuõpetaja Tauno Toompuu näitab, kuhu peaks tulema töölaud. KASPER MÄE

TÖÖTUID JÄI AASTAGA
PISUT VÄHEMAKS
Aastavahetuse seisuga oli Lääne-Virumaal 1136
registreeritud töötut, keda on 34 inimese võrra
rohkem kui novembri lõpus, kuid 103 inimese võr-
ra vähemkui eelmisel aastavahetusel.

Tööealisest elanikkonnast onLääne-Virumaal
registreeritud töötuid 4,2 protsenti.

Eestis on registreeritud töötuse keskmine määr
4,5 protsenti, kõrgeim on see Ida-Virumaal (10,3
protsenti), madalaimaga Harjumaal (3,2 protsen-
ti). (VT)

ARVETMÄGI

Arvo Pärt on
enimesitatud
klassikalise
muusika helilooja
Arvo Pärt tunnistati kuuen-
dat aastat järjest maailmas
enim esitatud elus olevaks
klassikalise muusika heli-
loojaks, selgub andmebaa-
sist Bachtrack.

Ehkki klassikalise muu-
sika ürituste kajastamisele
pühendunud andmebaas
Bachtrack ei ole oma amet-
likku kokkuvõtet 2016. aas-
ta kohta veel esitanud, kin-
nitas selle esindaja privaat-
ses vastuses veebiväljaan-
dele Estonian World, et Ar-
vo Pärdi postitsioon ei ole
aastaga muutunud.

Bachtrack koostab üle-
vaadet selle kohta, kui pal-
ju klassikalise muusika he-
liloojate teoseid on maail-
mas esitatud.

11. septembril 1935.
aastal sündinud Arvo Pärt
on üles kasvanud Rakveres.
Ta on tuntud eelkõige isiku-
pärase kompositsiooniteh-
nika, niinimetatud tintinna-
buli-tehnika poolest. (BNS)

Lääne-Virumaa rahvaarv
kahaneb suhteliselt kiiresti
Siseministeeriumi andmetel kasvas eelmisel aastal Eesti elanike arv 1556 ini-
mese võrra ehk 0,1 protsenti. Maakondade lõikes kasvas elanike arv Harju-
maal ja Tartumaal – vastavalt 1,2 ja 0,6 protsenti. Ülejäänud maakondades
elanike arv langes. Kõige suurem oli langus Ida-Virumaal ja Jõgevamaal – 1,6
protsenti. Lääne-Virumaal langes elanike arv 1,5 protsenti.

Absoluutarvudes vähenes elanike arv kõige rohkem Ida-Virumaal (2489
inimese võrra). Lääne-Virumaal elas 1. jaanuaril 633 ja Viljandimaal 569 ini-
mest vähem kui eelmise aasta alguses.

Enam kui ühe protsendi võrra vähenes elanike arv veel Valgamaal, Võru-
maal, Viljandimaal, Järvamaal jaLäänemaal. (VT)
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