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Rubriigis Tegija soovime tutvustada tublisid töötajaid hoolekande, 
tervishoiu või hariduse valdkonnas, keda on esile tõstnud puuetega 
inimesed või nende pereliikmed.Infolehe esimeses numbris tutvustame 
Tallinna Lastekodu intervallhoolduse teenust osutavat vanem- 
sotsiaaltöötajat Julia Visnjovat.

Puuetega lastega peredele on juba kolmandat aastat võimalus kasutada 
intervallhoolduse teenust Tallinna Lastekodu juures asuvas üksuses.

Mind heidutas alguses, et teenust osutatakse lastekodus, ja ei ole kerge 
sügava puudega last usaldada võõrastele, kes tema erivajadusi ei tunne.

Aga kuna ikka tuleb ette ootamatuid olukordi, kui pole puudega last 
kellegi hoolde jätta, võtsin ette käigu Pae tänaval asuvasse 



intervallhoolduse keskusse, et tutvuda ruumidega, kus teenust osutatakse ja
inimestega, kes seal töötavad.

Silma hakkasid kohe koduselt sisustatud ruumid ja viimasegi kõhkluse 
võttis lahke perenaine Julia. Ta oli hästi avatud ja sõbralik, tekitades 
sellega turvatunde ja kindluse, et laste eest tõesti hoolitsetakse. Juliaga on 
olnud alati meeldiv suhelda ja probleemide korral keskendub ta kohe 
lahenduste otsimisele.

Tiina Orm, lapsevanem: „Julia on alati sõbralik, oma rahulikkuse ja 
rõõmsa meelega süstib ta optimismi ka lastesse ja emadesse.“

Julia, räägi veidi kust oled pärit ja kuidas sinu elutee on läinud?

Olen sündinud Tallinnas, aga minu ema on valgevenelanna ja isa on pärit 
Petseri kandist. Koolis ma polnud just kõige parem õpilane, igav oli. Saan 
aru nendest noortest, kes kohe ei leia oma kutsumust, vaid vaatavad veidi 
ringi, proovivad erinevaid alasid ja siis jõuavad selgusele, mida nad 
tahavad õppida.

Mõned aastad pärast kooli lõpetamist tekkis tohutu huvi õppida ja see 
innustus pole siiani möödunud. Õppisin Tallinna Pedagoogilises Seminaris
sotsiaaltööd, teisel kursusel alustasin tööd Tallinna Lastekodus, Lasnamäe 
keskuses sotsiaaltöötaja abina. Vahepeal töötasin ka Emade ja Laste 
Varjupaigas sotsiaaltöötajana. Sealt viis tee jälle tagasi Tallinna 
Lastekodusse, nüüd siis juba intervalhoolduse üksusse.

Mulle meeldib väga lastega töötada, iga laps on individuaalsus. Alguses 
lapsed proovivad, kes sa oled, aga kui ise olla tasakaalus, siis saab kõigi 
lastega hakkama. Lapsed õpivad intervallhoolduses iseseisvust, on hoopis 
tublimad võib-olla kui kodus.

Peangi väga tähtsaks tegeleda enda tasakaalustamisega, mulle on tähtis 
side Jumalaga ja saan jõudu oma kogudusest. Muidugi annavad palju 
tööalased koolitused ja meil on hästi tubli ja tore töökollektiiv.

Mida tuleb arvestada puuetega laste vanematega suheldes?

Puuetega laste vanemad on palju üle elanud, sellega tuleb arvestada. Kui 



kollektiiv on positiivne ja avatud, siis tuleb ka usaldus ja head suhted. 
Kuna osa lapsi ju kasutab teenust tihti, tekib ka lapse perega tihedam side 
ja mõistmine.

Julia, millised isikuomadused peavad olema sotsiaaltöötajal?

Arvan, et kõige olulisem on oskus mitte sildistada. Kõigepealt inimene ja 
tema lugu. Ja muidugi oskus andestada. Ka minul tuli tööd teha kaua enne,
kui loobusin sildistamisest ja hukkamõistmisest.

Mida sa vabal ajal armastad teha, kas sul on hobisid?

Armastan külas käia ja ka külalisi vastu võtta, üldse suhelda. Olen 
tugitoolisportlane, vaatan innustunult jalgpalli. Käin kalal, plaanimegi just 
kalaretke Peipsi järvele. Väga suurt kala pole veel kätte saanud, küll 
väiksemaid. Loen põhiliselt erialakirjandust, mind huvitab psühholoogia, 
psühhiaatria, üldse inimesega seonduv.

Kas sa kuulud mõnda kodanikeühendusesse?

Ei, hetkel olen väga hõivatud tööga. Küll olen osalenud MTÜ 
Inimkaubanduse Ennetamine projektides, aga nüüd olen pühendunud tööle
ja enesetäiendamisele, mis võtab enamuse ajast.

Millise pilguga vaatad tulevikku?

Mulle on tähtis õppimine, tahan edasi õppida ja isegi võib-olla midagi 
täiesti uut. Kui noorem olin, siis tahtsin varakult lapsi, aga nüüd hoopis 
hoolitsen teiste laste eest. Tahaksin elada suures peres. Mingi aeg tahan 
kindlasi ka oma pere luua, aga siiani pole minu kõrgetele nõudmistele 
keegi vastanud (naerab). Olen eluga rahul.
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