MÄRJAMAA VALLAVOLIKOGU
Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll
Märjamaa

12. veebruar 2013 nr 20

Algus kell 15.00, lõpp kell 16.00
Koosolekut juhatas: komisjoni esimees Villu Karu
Protokollis: volikogu sekretär Janika Liländer
Sotsiaalkomisjoni koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed: Helle Rehepapp, Ilju Aviste, Marge Viska, Villu
Karu.
Puudusid: Gaili Ilisson, Marika Hiiemaa Väino Nasir
Kutsutud: Märjamaa Sotsiaalabikeskuse juhataja Tiina Kokemägi
Kinnitati alljärgnev PÄEVAKORD:
1. Märjamaa Sotsiaalkeskuse põhimäärus
2. Muud küsimused
Päevakorrapunkt 1
Märjamaa Sotsiaalkeskuse põhimäärus
M. Viska sõnas sissejuhatuseks, et senine 1998. aasta põhimäärus on aegunud ning vajab kaasajastamist. Üks
oluline põhjus uue kehtestamiseks on seegi, et sotsiaalhoolekande seaduse järgi peab hoolekandeasutusel
olema hoolekogu, kuid praeguses põhimääruses hoolekogu moodustamist ja töökorda reguleeritud ei ole
.
M. Viska: Ettepanek on muuta ka nimetust. Praegusel hetkel on meil Märjamaa Sotsiaalabikeskus. Ettepanek
on jätta sõna „abi“ ära, sest oma väljakujunenud tegevusvaldkondade järgi ei ole tegemist mitte niivõrd abi
jagava kuivõrd teenust osutava asutusega.
H. Rehepapp: Kas ei peaks siis olema Märjamaa Valla Sotsiaalkeskus?
M. Viska: Usun, et ei pea. Tänaseks me ei mõtle enam „Märjamaa“ all alevit eraldi. Kui me vaatame
põhimääruses nimetatud eesmärke, siis seal on sihtrühm loetletud ning on kirjas, et „Märjamaa valla“
H. Rehepapp märkis, et raamatukogu ja rahvamaja nimetusele lisati sõna „valla“.
T. Kokemägi: Seal on neid n ö filiaale või allüksusi nii palju, kuid sotsiaalkeskusele neid ei tule.
V. Karu: Võib-olla volikogus hakatakse selle üle diskuteerima.
T. Kokemägi tähendas, et ta ei ole iseenesest sõna „valla“ lisamise vastu.
M. Viska: Mida lühem nimi, seda lihtsam on sellega opereerida.
V. Karu: Ega see sisu ju ei muuda.
M. Viska: Sisu ei muuda ja teeninduspiirkonda ei piira. Kui volikogu peab vajalikuks seda rõhutada, siis see
on nende otsus.
T. Kokemägi rääkis kokkuvõtvalt sotsiaalabikeskuse praegusest tegevusest. Päevakeskuse teenusena
toimuvad võimlemised, käsitööringid, lauluring, malering, arvuti kasutamine, ajakirjade lugemine jms.
Üheski grupis ei ole alla 10 inimese. Osalejate ring on püsiv – kui keegi on osalema tulnud, siis ta seal ka
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käib. Päevakeskuse huviringe regulaarselt külastanud inimeste arv on 83. Need on inimesed, kes 1 või 2
korda nädalas külastavad kindlasti päevakeskust.
H. Rehepapp: Need on põhiliselt ikka alevi inimesed?
T. Kokemägi: Puuetega inimeste kokkusaamisel, mis on kord kuus, käib inimesi vallast ehk enamgi kui
alevist.
I. Aviste: Ega pole ka uuritud kui palju käijaid oleks kui oleks transport.
T. Kokemägi jätkas juttu sotsiaalabikeskuste teenustest: Võimalik on pesumasinaga pesu pesta, käia saunas ja
duši all. Need on tasulised teenused.
V. Karu soovis teada, kas võrreldes Märjamaa sauna ja Märjamaa ujula saunaga on teenus soodsam.
T. Kokemägi: On ikka.
M. Viska: Praeguse hinnakirja järgi on täiskasvanud inimese sauna kasutuskord 2 €, pensionär ja puudega
inimene 1,6 €, kuni 16.a laps 1 €, peresaun (1 tund) 6,3 €.
T. Kokemägi lisas, et täispiletit tuleb müüa haruharva, sest sellised inimesed ei käi seal. Sotsiaalabikeskuse
sauna külastavad ikkagi puuetega inimesed ja pensionärid.
M. Viska märkis, et sotsiaalabikeskus on n ö pesaks ka Märjamaa valla puuetega inimeste ühingule,
Märjamaa pensionäride ühendusele, beebi- ja mängukoolile ning Saagu Valgus Fondi laste huviringile.
T. Kokemägi: Päris suure osa päevast võtab II korrusel asuvate sotsiaaleluruumide elanikega tegelemine.
M. Viska juhtis tähelepanu sellele, et uue põhimääruse kohaselt kinnitaks päevakeskuse teenuse ja ajutise
eluaseme teenuse kirjeldused ning nõuded teenusele vallavalitsus.
Toimus arutelu.
I. Aviste märkis, et paljudes linnades ongi päevakeskused, mitte sotsiaalkeskused.
T. Kokemägi vastas, et sellisel juhul ongi nad vaid päevakeskused, kuid meil on koos kaks erinevat üksust –
päevakeskus ja sotsiaalmajutusüksus.
Kõneldi ajutisest eluasemeteenusest.
T. Kokemägi nentis, et teine korrus on ülerahvastatud. Kõik toad ei ole küll hõivatud, kuid majutatud pered
on suured ning üldkasutatavad ruumid (köök, WC, dušš) ei võimaldaks rohkem rahvast majutada.
M. Viska täiendas, et vallas oleks hädavajalik pakkuda ööpäevaringse valvega eluasemeteenust. Praeguse
sotsiaalabikeskuse ruumide selles suunas areneda ei võimalda. Silmapiiril pole aga ka ühtegi sobilikku fondi,
kust taolise majutusüksuse rajamiseks raha saada. Sotsiaaleluruumid paiknevad üle valla laiali ning
probleemse inimese paigutamine n ö tavamajja tekitab tervele majale probleeme.
T. Kokemägi: Sotsiaalabikeskuse majutusüksuses elavate inimeste eluasemekulud kajastuvad
sotsiaalabikeskuse eelarves ning nende tarbimise prognoosi järgi tuleb ka eelarve prognoos koostada.
M. Viska: Kui saaksime sellise kontrollitud eluasemeteenuse, siis saaks päevakeskus tulevikus oma tegevust
laiendada II korrusele.
V. Karu: Oleme seda arutanud, kuid kaugemale pole jõudnud. Rahaline seis seda meil ei võimalda.
Toimus arutelu, konstateeriti kontrollitud eluasemeteenuse vajadust.
Arutati sotsiaalvaldkonna üldisi probleeme, s.h lasteaedades ja koolides
kättesaadavust ja rahastamist.

tugispetsialistide

teenuse

Otsustati: Sotsiaalkeskuse põhimääruse eelnõud toetada (eelnõu lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 2
Muud küsimused
*) V. Karu: Volikogus oli plaan eelarve sel kuul vastu võtta.
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M. Viska: Kui volikogus tulevad jutuks 2013.a investeeringud, siis kindlasti tuleks toetada sotsiaalkeskuse
katuse vahetust. Selle väljavahetamine on hädavajalik.

*) Hobulaiu puhkebaasi vajalikkus lastelaagrite korraldamiseks
V. Karu informeeris, et päevakorras on vallale Hobulaiu puhkebaasi teenindamiseks vajaliku kaatri ostmine.
On avaldatud arvamust, et kui paati ei saa, siis pole mõtet ka baasi pidamisel.
Kuivõrd on Hobulaid laagrite toimumiskohana ennast õigustanud ning kuivõrd on võimalik mujal laagrite
korraldamiseks kohta leida?
M. Viska vastas, et Hobulaiu laagrite kohad on alati esimesed, mis täis saavad. Lastele meeldib see, et koht
on niivõrd eriline.
M. Viska: Kui anname võimaluse toimetulekuraskustega perede lastele sinna laagrisse minna, siis nende
hulgas on lapsi, kes pole varem mere äärde saanudki ning kes pole saanud ka paadireisi.
M. Viska märkis, et tema jaoks võttis volikogu vastu halva otsuse kui hääletas 2011.a augustis selle poolt, et
edaspidi korraldatakse lastelaagreid vaid lastevanemate osaluse ja projektide kaudu ning valla eelarvest
lisavahendeid ei planeerita.
M. Viska: See tekitab probleeme isegi projektide kirjutamisel, sest ei saa näidata kohamaksu valla
omaosalusena.
M. Viska lisas, et sotsiaalosakond on seda meelt, et Hobulaid on laagrite korraldamiseks väga hea baas ja
lastele seal väga meeldib. Vald võiks oma heatahte avaldusena näidata, et toetab oma valla lapsi ning
Hobulaid oleks valla lastelaagritele tasuta kasutada. Seda nii valla poolt korraldatavatele laagritele kui valla
huviringide juhtide korraldatavatele laagritele.
M. Viska nimetas muuhulgas, et kõik Hobulaiu laagrite kasvatajad tegutsevad vabatahtlikkuse alusel ja
tegemist ei ole nende jaoks kaugeltki mitte puhkusega, vaid väga suure tööga.
V. Karu märkis, et arvamusi on erinevaid ning nii on näiteks arvatud, et sama teenust on võimalik ka mujalt
saada ja võimalik, et soodsamaltki. Hobulaiu omamise vastuargumendina on nimetatud sedagi, et me ei suuda
seal niikuinii täita kõiki seadusest tulenevaid nõudeid.
M. Viska: Lastelaagrid toimuvad meil 4 päevaste projektilaagritena, seikluslaagritena, mis ei nõua erilisi
lubasid.
V. Karu: Kuivõrd mõeldav on laagrite korraldamine mujal? Mis nende maksumus tuleks?
M. Viska vastas, et kunagi on arvutatud ja Hobulaid tuli odavam, sest tööjõud on seni olnud tasuta. Samuti ei
tehta kuskil mujal paadisõitu. See oleks seal juba lisaatraktsioon. Samuti on mujal sauna kasutamsieks eraldi
tunnitasu. Kunagi on laagrit tehtud ka Haimre koolis, kuid korraldajana on Hobulaiul väga hea laagrit teha,
sest seal ei ole võimalust, et laps läheb kuhugi kaugele jalutama või viskab sõiduteele pikali jne. Hobulaiul on
laagri seltskond n kogu aeg teatud territooriumil. Ainuke oht on vesi, kuid kui kehtestada reeglid ja
korraldada järelevalve, siis laagri läbiviimiseks on see hea baas.
V. Karu küsis, kas kuskil ostetud teenusena puhkebaasi kasutus laagri läbiviimiseks läheb kallimaks kui
Hobulaiul.
M. Viska: Pivarootsit saab osta, kuid ei oska selle hinda öelda.
H. Rehepapp: Teenuse mõis oleks ka üks koht, kus saaks laagreid teha.
M. Viska: Jah, kuid kui küsida lapselt, et kas tahad minna jõe äärde või mere äärde, siis esiteks me ei saaks
Teenusele tõenäoliselt vabatahtlikke nii kergesti ja teiseks, kas laps läheb saunast merre või on jõe ääres,
siis….
H. Rehepapp: Kui laagrit korraldatakse, siis tullakse ju laagrisse. Vahet pole, kus see on.
M. Viska: Oleneb, mis tegevusi sa laagris pakud. Hobulaiu laagrid kujundasid ise oma maine ja see on koht,
kuhu lapsed on tahtnud läbi aegade tulla.
V. Karu: Kas Teenusel ujumiskoht on?
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H. Rehepapp vastas, et Teenuse mõisa taga jõe ääres on külaseltsi rajatud liiva rand ning avaldas arvamust, et
Teenusel on laagrilistel ruumi tegutseda nii sees kui väljas.
M. Viska: Kui võrdlen Haimret ja Hobulaidu, siis vahe ongi Hobulaiu ürgsuses – seal ei ole elektrit, see on
põnev, see on seiklus.
V. Karu: Kui hakata puht majanduslike argumentidega vaidlema, siis on väga raske põhjendada, miks me
peaksime Hobulaidu pidama, aga kui emotsionaalsemate argumentide peale minna, siis on jälle raske
põhjendada, miks me peaksime selle käest ära andma.
Toimus arutelu.

Villu Karu
Koosoleku juhataja

Janika Liländer
Protokollija
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