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Mida kujutab endast tegevusjuhendaja töö?
Tegevusjuhendajad tegelevad vaimse puudega inimestega. Üksosa meie tööst on hoida kodukorda, et
kõigil oleks siin võimalikult kodune, rahulik ja mõnus olla. Tihtipeale on meie kliendid tundlikumad kui
tavainimesed. Teineosa on suhtlemine ja tegelemine – värvime, joonistame, käime väljas jalutamas. Kui
neil on mure, siis räägime sellest ja püüame lahendada. Meie töös on oluline inimeste tundmaõppimine,
et ära hoida agressiivset käitumist. Enamasti meil siin ohtlikke kliente ei ole, kuna nad on samuti
inimesed, siis ongi oluline nendega tegelemine.
Suhtlemine on tavapärasest erinev. Teil on spetsiaalne väljaõpe?
Jah, meil on kohustus käia koolist läbi, et saada tegevusjuhendaja kutse. See on aastane väljaõpe,
mida saab teha töö kõrvalt. Lisaks käime koolitustel, kus õpetatakse, kuidas töötada vaimselt
haigete inimestega, võetakse läbi erinevad situatsioonid. Aga peamine on ikka see, et sa jälgid
oma kliente ja õpid neid tundma.
Olen tähele pannud, et erihoolekande osakonnas on tegevusjuhendajate seas palju mehi..
Jah, nii see on, meestel on rohkem rammu, aga meil töötab ka naisi. On tulnud ette juhuseid, kus
mõni klient endast välja läheb, siis on rahunemisprotsessis tähtis ära tunnetada õige moment, millal
see juhtuma hakkab. Igale inimesele tuleb erinevalt läheneda. Mõnele piisab rahustavast vestlusest,
ärakuulamisest,mõnele üheskoos joonistamisest jne.
Kui kaua erihoolduse osakonnas viibitakse?
Osad kliendid vahelduvad - ühed tulevad, teised lähevad, liiguvad erinevate hooldekodude vahel.
Aga enamus neist elab siin mitmeid aastaid.
Kui palju sinul on hoolealuseid?
Osakonnas on 30 klienti ja personali korraga tööl 3 tegevusjuhendajat, vanemtegevusjuhendaja ja
perenaine. Ööseks jääb 2 tegevusjuhendajat.
Kust tuli sinusugune tore noormees niisuguse erialavaliku peale?
Ma tulin siia tööle täpselt aasta tagasi. Enne seda elasin kaks aastat Austraalias, tegin tööd ja
rändasin ringi, elasin rõõmsalt „saba rõngas“ nagu noor inimene ikka. Tagasi kodulinna tulles
mõtlesin, et võiks midagi uut ja väljakutsuvat proovida. Tegevusjuhendaja töö tundus just selline,
kus on väljakutset ja tegevust, kus saab ise edasi areneda ja õppida. Siin näed erinevaid inimesi
erinevate lugudega, erinevate erivajadustega inimesi

Kust sa kuulsid, et selline amet on olemas?
Mu vanaema töötas sellel alal. Ma teadsin, et on 24-tunnised vahetused ja siin juhtub vahel asju,
mida tavainimeste eludes ei juhtu.
Kas see ei muserda sind?
Alguses pani mõtlema küll, aga pigem annab see isegi rohkem jõudu ning tekitab hea tunde, et mul
on käed-jalad olemas ja kahe kõrva vahel mõistust ka mõnusalt. Olen õppinud oma elu rohkem
väärtustama.
On sul mingi kaugem perspektiiv ka, õpid siin inimesi tundma, omandad vajalikud
teadmised-oskused, kuhu edasi?
Ma astusin sel sügisel Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžisse sotsiaaltööd ja rehabilitatsiooni-korraldust
õppima. See töö on hästi mõnus ka selle poolest, et kui teed 24-tunnise vahetuse ära, on sul juba
kolm tööpäeva kuus tehtud. Selle töö kõrvalt saad sa lubada endale ülikoolis kaugõppes käimist.
Lõpetamise järel on mul võimalik valida, kas jääda Viljandi haiglasse või mujale liikuda. Eesti
hooldekodudes on kokku pandud erineva puudega kliendid, kes omavahel ei sobi. Samuti on
hooldekodudes vähe kohti, samal ajal kui inimkond vananeb. Arengukohti ja mõtteid jagub.
Kuidas sa ennast tasakaalus hoiad?
Sel suvel näiteks remontisin vanaema maja, tegin selle korda - see oli üks tore väike projektike enda
elus. Nüüd hakkasin uuesti jõusaalis käima, mulle meeldib ka jooksmas käia. Ülikool võtab samuti
oma aja. Kui koroona taandub, lähen jälle reisima.
Kellele see töö võiks sobida?
Üliõpilastele võiks see olla sobiv võimalus näiteks nädalavahetustel lisaraha teenida. Töögraafik on hea,
sest seda tööd saab muu töö kõrvalt ka teha. Õpid tundma erinevaid vaimseid haigusi ja isiksusi, õpid
suhtlemist ja kannatlikkust. Need inimesed, kellega me siin töötame, panevad sind proovile ja see tuleb
kasuks ka igapäevaelus, õpetab olema kannatlik mistahes olukorras.
Kuidas Viljandi haigla töökohana tundub?
Kolleegide poolest hästi äge! Meil läheb töö päris sujuvalt ja mõnusalt. Juhtkond on alati öelnud, et me
võime oma muredega nende poole pöörduda. See annab hea toe ja tunde, et hoolitakse oma töötajatest.
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