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Eesso na 

2019. aasta oli pu hendatud keskuse 25. aastapa evale. Selle puhul vormisid u heskoos oma mo tteid 

Alex, Astrid, Annabel Marii, Heleri, To nis, Tanel, May, Maria, Kalle ja Sten. 

 

Meie teine kodu 

Mina ruttan, Sina ruttad. 

Kõik ruttavad hommikul Juksi. 

Autoga, bussiga, punase Termakiga, jala. 

Siia on hea tulla – 

juba varakult avab ukse Krista. 

Pikisilmi ootavad meid juhendajad ja rühmakaaslased. 

Kõik kes saabuvad eri suundadest, 

et kududa vaipa, et teha tööd. 

Kokata koos, katta lauda ja süüa ühiselt. 

Võimelda ja sportida. 

Vormida savi ja maalida pilte. 

Puukojas on palju tegemist. 

Peale lõunat viivad jalad Männi parki, 

vaatame loodust ja inimesi. 

Ühine laul saalis teeb südame rõõmsaks, tants hoiab liikumises. 

Disko teeb õnnelikuks! 

Kõik on alati rõõmsad ja hoiavad kokku 

pidudel ja argipäeval, 

oleme üksteise kõrval ja hoiame käes kinni, 

ET KOOS EDASI MINNA. 

 

13. septembril 2019 
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2019. aastal kinnitati keskuse arengukava, kus la hteolukorra analu u sist tulenevalt fikseeriti 

arengukava perioodi peamised tegevusvaldkonnad:  

❖ Teenused ja protsessid (sh teenuste sihtgrupid ja kaasamine, teenuste sisu, teenuste 

osutamise protsessid, teenuste ja protsesside  arendused, teenusedisain, tugiteenused, 

esinduskogu)  

❖ Eestvedamine ja juhtimine (sh struktuur, organisatsiooni sidusus, to o korraldus, 

sisehindamine, to o tajate kaasamine) 

❖ Töötajad (sh va rbamine ja valik, koosseis, kompetents ja areng, koolitus, toetamine ja 

meeskonnato o , koosto o vestlused) 

❖ Ressursid ja tegevuskeskkond (sh finantsressursside juhtimine ja planeerimine, hooned, 

territoorium, ruumid, sisustus, to o vahendid, keskkonnahoid) 

❖ Koostöö huvigruppidega (sh vo rgustik, huvigrupid ja nende lahtimo testamine, 

huvigruppide kaasamine, avalikkussuhted, koosto o projektid) 

Tegevusvaldkondade po hjal pu stitati arengukavas ja rgmised strateegilised eesma rgid, mis on 

aluseks tegevuskava koostamisel: 

❖ Tugikeskus Juks teenused klientidele on kvaliteetsed, kliendikesksed, 

vajaduspõhised ning kaasaegsed. (Teenused ja protsessid) 

❖ Tugikeskus Juks on arenev kompetentsi- ja koolituskeskus intellektihäirega inimeste 

tugiteenuste valdkonnas. (Teenused ja protsessid) 

❖ Tugikeskus Juks on kaasaegne arenev organisatsioon, leides võimalused seatud 

eesmärkide saavutamiseks. (Eestvedamine ja juhtimine) 

❖ Tugikeskus Juks töötajad on motiveeritud ja kliendisõbralikud, omavad erialast 

ettevalmistust ja saavad tööks vajalikku tuge. (To o tajad) 

❖ Tugikeskus Juks tegevuskeskkond on ligipääsetav, turvaline ning klientide ja 

töötajate heaolu ja arengut toetav. (Ressursid ja tegevuskeskkond) 

❖ Tugikeskus Juks koostöö väliste huvigruppidega toetab keskuse jätkusuutlikkust 

ning aitab kujundada ühiskonna väärtushinnanguid. (Koosto o  huvigruppidega) 
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Tallinna Tugikeskus Juks tulemused strateegiliste eesma rkide lo ikes 

2019. aasta tegevuskava koostamise raames pu stitati kuus strateegilist eesma rki, mille ta itmiseks 

viidi la bi 52 tegevust ning seati 52 mo o detavat tulemust. Nendest ta ideti 35 tegevust, 17 on to o s 

vo i alustatakse tegevustega 2020. aastal.  

1. TUGIKESKUS JUKS TEENUSED KLIENTIDELE ON KVALITEETSED, KLIENDIKESKSED, VAJADUSPÕHISED 
NING KAASAEGSED 

1.1 Teenused ja statistika 

Tallinna Tugikeskus Juks osutas 2019. aastal ja rgmiseid nii Tallinna linna kui riigi poolt 

rahastatavaid teenuseid: 

1. arendus- ja loovtegevuse teenus; 

2. kaitstud töö teenus; 

3. igapäevaelu toetamise teenus 

4. igapäevaelu toetamise teenus autismispektrihäirega täisealisele; 

5. töötamise toetamise teenus; 

6. pikaajaline kaitstud töö teenus; 

7. tööalase rehabilitatsiooni teenus; 

8. sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus. 

2019. aasta jooksul sai erinevaid pu siteenuseid (va rehabilitatsiooni teenus) kokku 136 klienti. 

Neist 73 mehed ja 63 naised, kes olid vanuses 17-55. Klientide keskmine vanus oli 30 eluaastat. 

Aruandeaasta va ltel tuli teenusele 10 uut klienti, kellest u heksa tuli pa evahoiuteenusele arendus – 

ja loovtegevusel ning u ks pa evahoiuteenusele kaitstud to o tubades. Pa evahoiuteenuste kasutajatest 

30 inimest taotles lisaks igapa evaelu toetamise teenust. Teenustelt lahkus kokku kaheksa klienti, 

neist kaks arendus – ja loovtegevuselt, kolm kaitstud to o  tubadest, kaks suure toetusvajadusega 

autsimispektriha irega inimeste igapa evaelu toetamise teenuselt ning u ks to o tamise toetamise 

teenuselt. Lahkujatest viis klienti muutis teenuse osutajat, u ks klient suri ja kahel kliendil lo petas 

Sotsiaalkindlustusamet suunamisotsuse. 

Aruandeaasta jooksul osutati Tallinna linna poolt rahastatavat pa evahoiuteenust arendus- ja 

loovtegevuse ja kaitstud to o  na ol kokku 128 - le kliendile, neist 42 klienti olid vanuses 18-24, 80 

klienti vanuses 25-49 ja kuus klienti vanuses 50-64. Teenuse kasutajate seas oli 64 meest ja 60 

naist, teenuse kasutajate keskmine vanus oli 29 eluaastat. Ü he kliendi teenuse saamise aeg oli 

keskmiselt 141 pa eva aastas. 

Riiklikult rahastatavaid erihoolekandeteenuseid osutati aasta jooksul kokku 123-le teenuse 

kasutajale. Neist igapa evaelu toetamist 115-le, igapa evaelu toetamise teenust suure 
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toetusvajadusega autsimispektriha irega – kuuele inimesele ja to o tamise toetamist kahele. Ko igist 

erihoolekandeteenuse kasutajatest 69 olid mehed ja 54 naised. 

Erihoolekandeteenustele lisandus aasta jooksul 32 teenuse kasutajat ja lahkus u heksa. 

Aruandeaasta lo pul said erihoolekandeteenuseid 64 meest ja 52 naist - kokku 116 klienti, kellest 

110 oli igapa evaelu toetamise teenusel, neli suure toetusvajadusega autsimispektriha irega 

inimeste igapa evaelu toetamise teenusel ja kaks to o tamise toetamise teenusel. 

Aruandeaasta jooksul osutas keskus pikaajalist kaitstud to o d jaanuari kuus 27 -le kliendile. 

Aasta jooksul oli ko ige enam teenuse kasutajaid No mme ja Lasnama e linnaosast ning ko ige va hem 

Piritalt. 

Linnaosa 2016 2017 2018 2019 

Lasnamäe 30 27 26 27 

Mustamäe 18 20 21 21 

Põhja-Tallinn 7 18 18 18 

Kesklinn 7 6 4 5 

Haabersti 13 9 8 10 

Nõmme 32 27 30 28 

Kristiine 9 7 7 8 

Pirita 2 3 2 2 

Väljaspool Tallinna 12 7 10 9 

Kokku 130 124 126 128 

Klientide arv linnaosade kaupa seisuga 31.12.2019 

Osakond Osutatavad teenused Klientide 
arv 2016 

Klientide  

arv 2017 

Klientide 
arv 2018 

Klientide 
arv 2019 

Arendavate ja 
loovtegevuste 
osakond 

Arendus- ja loovtegevuse teenus 

Igapäevaelu toetamise teenus 

Igapäevaelu toetamise teenus 
autismispektrihäirega täisealisele 

64 

39 

66 

40 

3 

68 

67 

5  

75 

71 

4 

Kaitstud töö osakond Kaitstud töö teenus 

Pikaajalise kaitstud töö teenus (jaan) 

Igapäevaelu toetamise teenus 

Töötamise toetamise teenus 

24 

20 

21 

3 

16 

29 

22 

3 

24 

27 

26 

2 

47 

27 

41 

2 

Rehabilitatsiooni 
osakond 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus 

Tööalase rehabilitatsiooni teenus 

58 

1 

60 

5 

40 

12 

45 

6 

Klientide arv seisuga 31.12.2019 
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Rehabilitatsiooniteenuseid osutati 2019. aastal kokku 51-le kliendile, neist kuus olid va ljaspool 

keskust kliendid. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust osutati 43-le kliendile ning to o alase 

rehabilitatsiooni teenust osutati 10-le teenuse kasutajale. Teenuse osutamise mahud on ja a nud 

samale tasemele. Ja tkuvalt oli raske rehabilitatsioonimeeskonda uusi spetsialiste leida. 

 2017  2018  2019  

Teenus Sotsiaalne  

rehab/h 

Tööalane  

rehab/h 

Sotsiaalne  

rehab/h 

Tööalane  

rehab/h 

Sotsiaalne 

rehab/h  

Tööalane 

rehab/h 

Sotsiaalto o taja individuaalteenus 269 38 320 165 440 123 

Sotsiaalto o taja grupiteenus 386,5 0 231 1 169 0 

Tegevusterapeudi 
individuaalteenus 

915 10 13 0 29 5 

Loovterapeudi (muusika) 
individuaalteenus 

1259 50 502 111 592 119 

Loovterapeudi (muusika) 
grupiteenus 

52 0 8 0 15 0 

Psu hholoogi individuaalteenus 494 35 264,5 114 273 97 

Psu hholoogi pereno ustamine 3 0 0 0 0 0 

Eripedagoogi individuaalteenus 12 0 0 0 147 35 

Eripedagoogi grupiteenus 141 0 0 0 0 0 

Fu sioterapeudi individuaalteenus 153 26 167 123 218 45 

Tervisevo imlemine 0 0 57 0 0 0 

Rehabilitatsioonivajaduse 
hindamine ja planeerimine 

215,5 0 139 0 35 0 

Rehabilitatsiooniprotsessis 
osalemine ja vo rgustikuto o  

20 0 16 0 0 0 

Rehabilitatsiooniplaani ta itmise 
juhendamine 

8 0 11 0 0 0 

Kokku 3928 159 1728,5 514 1918 424 

Rehabilitatsiooniteenuse mahud  

2019. aastal lo ppes sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus seitsmel kliendil ning teenuse lo ppedes 

vastasid nad rahuloluku simustikule. Ko ik olid rahul vo i pigem rahul saadud 

rehabilitatsiooniteenusega ning arvasid, et teraapiad olid nende jaoks kasulikud. Ta ielikult 

no ustusid ko ik vastajad, et to o tajad suhtusid nendesse so bralikult.  

Kommentaarid: 

❖ muusikaga tegelemine loovteraapias oli ko ige toredam; 

❖ mul on hea meel, et sain pakutud tegevustega hakkama. 

57,1% vastajatest olid no us ja 42,9% olid pigem no us, et neile selgitati teenust puudutavaid 

kordasid. Vo rreldes eelmise aasta tulemusega oli kordade selgitamisega rahulolu to usnud 30%. 

57,1% vastajatest no ustus ta ielikult ja 42,9% vastajatest oli pigem no us, et rehabilitatsiooniteenus 

on nende toimetulekut parandanud vo i toetanud. Tulemused vo rreldes 2018. aastaga on ja a nud 

samale tasemele. 
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Kommentaarid: 

❖ oskan nu u d kodus paremini koristada; 

❖ oskan iseseisvalt bussiga so ita, kui olen tee varem a ra o ppinud; 

❖ oskan paremini teha koduseid to id. 

Soovitusindeksi meetodi (NPS-Net Promoter Score) kasutamise alusel saab o elda, et 85,7 % 

tagasisidele vastanutest soovitavad Tallinna Tugikeskuse Juks rehabilitatsiooniteenust ka teistele. 

Ü ks vastanuist oli neutraalne. Seega Tugikeskuse Juks rehabilitatsiooniteenuse soovitusindeks 

2019. aastal on 85,7. 2018. aastal oli see 50. 

Sooviti veel lisada: 

❖ mulle meeldib olla Juksis esinduskogu liige, saan teha ha id ettepanekuid; 

❖ oleks soovinud saada fu sioterapeudi teenust. 

1.2 Teenused on vajaduspõhised ja tulemuslikud 

Et teenused oleksid klientidele sobivad ja isikukesksed, viiakse teenuse taotlemisel la bi teenuse 

sobivuse vestlus.  

2019. aastal viidi la bi 17 teenuse sobivuse vestlust. Aasta jooksul va ljastatud otsustest olid 12 

positiivsed ning viie taotleja puhul leiti, et keskuse teenused ei ole neile sobivad ning soovitati teisi 

teenuse osutajaid.  

Keskuse teenuse kasutajate individuaalsed tegevusplaanid asuvad vo rgukettal. Tegevusplaan ja 

profiil koostatakse kliendito o  meeskonnas kliendile 30 pa eva jooksul pa rast kliendi teenusele 

saabumist. Üsaldusisik vaatab kvartaalselt koos teenuse kasutaja ja tema eestkostjaga, kas 

tegevused viivad klienti eesma rgi ta itmisele la hemale vo i vajavad need u mbervaatamist. Aasta 

pa rast vaadatakse tegevused plaani kokkuvo tva vestluse ka igus u le koos meeskonnaga ja 

hinnatakse, kuidas o nnestus kliendi elukvaliteeti parendada. Tulemused kajastuvad kord aastas 

numbriliselt.  

Elukvaliteeti hinnatakse keskuses kokkulepitud valdkondades: sotsiaalsus, eneseteadlikkus, 

igapa evaelu, to o elu ja tervis. Elukvaliteedi muutus protsentides keskuse klientide puhul la bi 

teenuste kasutamise oli ja rgmine: 
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Elukvaliteet to usis 2019. aastal la bi keskuse teenuste kasutamise 75%-l ning sa ilis 20%-l teenuse 

kasutajatest.  

1.3 Teenuse kasutajad on osalenud lisaväärtust andvates tegevustes 
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teenused arvestavad teenuse kasutajate individuaalseid vajadusi ning oleksid ja tkusuutlikud. 

Keskuses pakutakse klientidele vo imalust osaleda erinevates tegevustes. 2019. aastal oli 

eesma rgiks pakkuda ka tasulisi huvitegevusi. 

2019. aastal osalesid teenuse kasutajad ja rgmistes lisava a rtust andvates tegevustes: 

❖ inglise keele tundides, mida viis la bi vabatahtlik Zsuzsanna Üngarist;  

❖ na itetrupi tegevuses, mida juhendas loovterapeut Zoja; 

❖ bingo ma ngus, mida viisid la bi vabatahtlik Zsuzsanna Üngarist ja Marcel Prantsusmaalt; 

❖ luuleringis, mida viis la bi sotsiaalto o taja Piret; 

❖ kristallkausside ja gongi kontsertitel (tasuline); 

❖ karaoke laulmises; 

❖ saalihoki trennides, mida viisid la bi asendusteenistujad Joosep, Artur ja Andrek; 

❖ diskodel, iga kuu viimasel reedel; 

❖ Estonias kontserdisarjal “Lo unamuusika” (tasuline); 

❖ pallima ngudes, loomeringis ja tervisevo imlemise pooltunnis; 

❖ laulutundides, mida viis la bi laulmiso petaja Ingrid ja loovjuhendaja Annely. 

Lisaks toimus aasta jooksul palju u hisu ritusi, millest suuremad olid Juks 25 pidu, kevaku bara pidu 

ning advendihommik Jaani kirikus. 

To o varju na dala u ritused toimusid novembris. Sotsiaalto o tajad ku lastasid koos klientidega 

to o varju na dala raames No mme raamatukogu, Telemaja, La a ne-Harju politseijaoskonda, Ragnsellsi 

ja a tmejaama, La Muu ja a tisevabrikut ja Tallinna Lennujaama. 

1.4 Teenuse kasutajad on kaasatud teenuste osutamisse ja arendamisse 

Alates 2014. aastast tegutseb keskuses aktiivselt sotsiaalto o tajate toel klientide esinduskogu. 

Esinduskogu koosolekud toimuvad va hemalt neli korda aastas. Kord aastas toimub koosolek koos 

juhtkonnaga, kus juhtkonna liikmed annavad aru, mida on nad teinud esinduskogu ettepanekutega. 

Ko ikidest koosolekutest valmib ka memo, mis on ka ttesaadav ko ikidele to o tajatele.  

Esinduskogu liikmed on Maria, Vadim, Astrid, Rein, Sergei ja Anastassia. 

Ü he kaasamismeetmena on klientidele ja tugivo rgustikule loodud vo imalus esitada kiituseid, 

ettepanekuid ning kaebuseid vastavalt ettena htud korrale nii kodulehe kui fuajees asuva postkasti 

kaudu. Ko ik kiitused, ettepanekud ning kaebused registreeritakse kvaliteedi- ja arendusjuhi poolt. 

2019. aastal esitati vanemate poolt neli kiitust. Kaebuseid ja ettepanekuid 2019. aastal klientide ja 

tugivo rgustiku poolt ei esitatud. 
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2. TUGIKESKUS JUKS ON ARENEV KOMPETENTSI- JA KOOLITUSKESKUS INTELLEKTIHÄIREGA 
INIMESTE TUGITEENUSTE VALDKONNAS 

2.1 Kompetensi- ja koolituskeskuse töö planeerimine, koolituste korraldamine 

Koolitus- ja kompetentsikeskuse loomine ning oma to o tajate teadmiste ja oskuste pakkumine 

koolituste/to o tubade raames on keskusele alates 2019. aastast uus tegevussuund. Selleks loodi ka 

koolitusteenuste koordinaatori to o koht. Koolitus- kompetentsikeskuse eesma rgiks on 

koolituste/kunstito o tubade korraldamine nii eraisikutele kui ettevo tetele. To o tubasid 

korraldatakse nii va ljaspool to o aega kui to o ajal. To o tubade osalemise eest esitatakse arve. Tulude 

eest kaetakse to o toa materjalide kulu ning va ljaspool to o aega toimuva to o toa eest makstakse 

to o tajatele lisatasu vo i hu vitatakse see vaba ajaga. 

Kompetentsikeskuse loomiseks kaardistati to o tajate kompetentsid ja valmisolek oma teadmisi 

ning oskuseid jagada. Nende po hjal kirjeldati koolituste teemad ning sisu, ajakava ning hinnad.  

Keskuse kodulehel on loodud koolitus- ja kompetentsikeskuse avalehe menu u , kus on kirjeldatud 

koolitused, nende sisu, maht, juhendaja ning orienteeruv maksumus. 2019. aastal viidi la bi neli 

erinevat tasulist kunstialast to o tuba summas 625 eurot. 

Koolitus- ja kompetentsikeskuse pakutavate koolitustega saab tutvuda siin. 

3. TUGIKESKUS JUKS TEGEVUSKESKKOND ON LIGIPÄÄSETAV, TURVALINE NING KLIENTIDE JA 
TÖÖTAJATE HEAOLU JA ARENGUT TOETAV 

3.1 Teenuseid osutatakse turvalises keskkonnas, riskid on maandatud 

2019. aastal lo ppesid senise to o keskkonnano ukogu volitused ning novembris toimus uute 

to o keskkonna volinke valimine. Üue to o keskkonnano ukogu koosolekul tehti aasta tegevuste 

kokkuvo te ning kirjeldati uue aasta tegevused. Ko ikidele uutele to o tajatele on tutvustatud 

ohutusjuhendeid ning viidud la bi to o ohutusalane juhendamine. 2019. aastal viidi la bi 14 

juhendamist. To o o nnetusi ei toimunud. 

Ko ikides osakondades viidi la bi regulaarne to o keskkonna ja to o vahendite sisekontroll vastavalt 

keskuse sisekontrollisu steemile. Sisekontrolli tulemusi on analu u situd ning vo imalusel leitud 

lahendused probleemidele. 2019. aastal ehitatati uus ja turvaline tee ratastooliga keskusesse 

pa a semiseks, inva WC I korrusele, probleemsetesse kohtadesse paigaldati la vepakud, D-korpuse 

ustele magnetsulgurid ning vo imlasse ja D-korpuse treppidele teisele poole ka trepika sipuud. 

24. oktoobril toimus nii to o tajatele kui klientidele tuleohutusalane koolitus ning 

evakuatsioonio ppus. Tuleohutusalane dokumentatsioon on tutvustatud to o tajatele ja teenuse 

kasutajatele.  

Neljale to o tajale hu vitati gripi vastu vaktsineerimine. 

https://juks.ee/koolitus-ja-kompetentsikeskus/
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3.2 Psühhosotsiaalsete ohutegurite kaardistamine, riskianalüüsi läbiviimine 

Psu hhosotsiaalsete ohutegurite kaardistamisega alustati esimeses kvartalis ning selleks kasutati 

To o inspektsiooni poolt loodud to o stressi portaali ning seal vabalt kasutatavat to o stressi 

kaardistajat. To o stressi kaardistuse tulemusi tutvustati ko ikidele to o tajatele koosolekutel ning 

u hiselt pu u ti leida lahendusi ko ige va hem punkte saanud valdkondadele. Ko ige va hem punkte said 

ku simused, mis olid seotud teemaga “kontroll oma to o  u le” ning “juhipoolne toetus”.  

Riskianalu u si ankeet edastati to o tajatele ta itmiseks septembri lo pus. To o keskkonna kaardistamine 

toimus ankeetku sitluse kaudu. Ankeedile vastasid ko ik to o tajad. To o keskkonda vaadeldi oktoobri 

ja novembrikuu jooksul (seoses paljude erinevate ruumidega). Vaatluste ka igus ta psustati 

ku sitluse andmeid to o tajate intervjueerimisega ning neid ja lgiti to o situatsioonides. Ku sitluse ja 

vaatluste po hjal koostati analu u s, mida tutvustati ko ikidele to o tajatele allkirja vastu koosolekutel. 

Vo imalikud ohutegurid olid analu u si po hjal: siseruumi mikrokliima, kukkumis- vo i komistamisoht, 

bakterid ja viirused, puhkepauside vo imaluste puudumine, o nnetus- vo i va givallaoht ja ajapuudus. 

Riskide hindamise raames ma a ratleti ohu iseloom ning mo ju tervisele, samuti kirjeldasid 

to o keskkonnano ukogu liikmed ja juhid abino ud riskide va hendamiseks. 

3.3 Linnaaia rajamine koostöös Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga 

Linnaaiad toovad linlasi kokku ning loovad uusi, nii sotsiaalseid kui ka o koloogilisi 

va a rtusi. Linnaaedade rajamist toetab Tallinna linn.  

Linnaaianduse tegevuste eesma rk on: 

❖ juurutada keskkonnateadlikkust ja rohelist mo tteviisi: 

❖ luua hariv o pikeskkond; 

❖ soodustada tervislikku ja aktiivset eluviisi; 

❖ mitmekesistada avalikku linnaruumi; 

❖ soodustada u histegevust, heanaaberlikkust ja kogukonnatunnet. 

Linnaaiandusega seotud tegevus jaguneb kolmeks: teadlikkuse to stmine, kogukonna- ja 

o ppeaedade rajamine. 

Keskus soovib rajada o uealale linnaaianduse raames tervendava aia, mis on klientidele atraktiivne 

ja aktiivseid tegevusi pakkuv, to o tajatele mo nusaks lo o gastuseks ning vanematele u histegevuste 

la biviimise kohaks. Samuti saavad kasutada tervendavat aeda AS Hoolekandeteenused kliendid, 

kelle hoone asub keskuse territooriumil. 

Linnaaia rajamise raames on toimunud kohtumine linna esindaja ja AS Hoolekandeteenuste 

esindajaga. Tutvutud on erinevate kogukonnaaedadega. Samuti on linnale edastatud esialgne 

visioon tervendava aia loomiseks. 
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4. TUGIKESKUS JUKS TÖÖTAJAD ON MOTIVEERITUD JA KLIENDISÕBRALIKUD, OMAVAD ERIALAST 
ETTEVALMISTUST NING SAAVAD TÖÖKS VAJALIKKU TUGE 

4.1 Töökohtade täitmine 

Tallinna Tugikeskuses Juks to o tas 2019. aasta detsembri lo pu seisuga 51 to o tajat, neist neli osalise 

to o ajaga. Kaks to o tajat olid rasedus- ja su nnituspuhkusel ja kolm to o tajat lapsehoolduspuhkusel. 

Aasta jooksul lahkus to o lt 14 to o tajat. Arvestades to o kohtade arvu, oli to o jo uvoolavus 27%. Aastal 

2018 oli voolavus 15% va iksem. To o lt lahkuti erinevatel po hjustel. Ko ige sagedasemaks lahkumise 

po hjuseks oli soov leida uusi va ljakutseid, proovida midagi uut. Kahel to o tajal oli lahkumise 

po hjuseks madal to o tasu, kolm to o tajat tundsid, et ei toiminud to o  vahetu juhiga ja u ks to o taja 

tundis, et tema enda teadmised ja oskused on Juksis to o tamiseks va hesed. La biviidud 

lahkumisvestlustel selgus, et enamusel oli tegelikult kahju to o kohta vahetada, sest to o  ise meeldis. 

To o leping so lmiti 14 to o tajaga. Ko ik to o tajad olid naised. To o tajatest 38 on omandanud 

ko rghariduse, 13 to o tajat on kesk- vo i kutseharidusega. To o tajate keskmine vanus oli 50 eluaastat. 

Keskuse to o s osales kolm asendusteenistujat ning Euroopa vabatahtlikust teenistusest kaks 

vabatahtlikku. Koosto o s Harju Tallinna Vanglaga tegid 26 inimest keskuses u ldkasulikku to o d. 

4.2 Töötajate täiendkoolitus 

Aasta jooksul osaleti koolitustel 72 korda, nendest 45 olid tasulised koolitused. Koolitused olid nii 

tsentraalsed kui lokaalsed ning aasta koolituskulud kokku olid 5441 eurot. Ü ks to o tajatest sai kaks 

korda personaalset supervisiooni ning u ks kord toimus supervisioon pa evategevuste 

meeskonnale. 

Aasta suuremad koolitused: 

❖ Ohuma rkide plaani koostamise koolitus arendavate ja loovtegevuste osakonna to o tajatele. 

La biviijaks MTÜ  Hoolekande- ja Ekspertiisikeskus (HENK). Osa vo ttis 25 to o tajat. 

❖ Tallinna Tervishoiu ko rgkoolis alustas tegevusjuhendaja to o kohapo hist o pet 4 to o tajat. 

❖ Ja tkus CARe metoodika koolitus, kus osales u heksa to o tajat. 

❖ Rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolituse lo petas u ks to o taja. 

To o tajatel on vo imaldatud end ta iendada erinevatel erialastel koolitustel. Loovjuhendajatel on 

olnud ja tkuvalt vo imalus o ppida erinevaid loovjuhendamisel vajaminevaid to o vo tteid ja tehnikaid. 

Rehabilitatsiooni osakonna to o tajad on saanud end ta iendada koolitustel „Motiveeriva 

intervjueerimise koolitus rehabilitatsioonispetsialistidele“, „To o alase rehabilitatsiooni 

koosto o seminar“ ja „Sotsiaalse- ja to o alase rehabilitatsiooni teenuse korraldus ja sisuline 

protsess“.  

Koolituse tagasiside ku simustikku ta ideti Google drives 2019.  aastal 48-l korral. Vastata sai viiele 

koolitusega seotud ku simusele. Vastused ku simustele jagunesid allja rgnevalt: 

❖ Koolitusel ka sitletud teemad vastasid minu ootustele ja vajadustele – olid no us ja no ustusid 

ta ielikult 94% vastanutest. 
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❖ Koolitusel saadud teadmisi saan rakendada igapa evato o s - olid no us ja no ustusid ta ielikult 

96% vastanutest. 

❖ Koolitaja vastas ootustele (koolitus sisukas, teemaka sitlus asjakohane) - olid no us ja 

no ustusid ta ielikult 92% vastanutest. 

❖ Koolituselt saadud materjale saan kasutada igapa evato o s - olid no us ja no ustusid ta ielikult 

94% vastanutest. 

❖ Koolitus oli ha sti korraldatud (aja kasutus, keskkond) - olid no us ja no ustusid ta ielikult 90% 

vastanutest. 

To o tajate koosto o vestlused viidi la bi neljandas kvartalis, nende po hjal tehti kokkuvo tted ning 

selgitati parendustegevused ning koolitussoovid. Koolitusvajaduse po hjal koostatakse 2020. aasta 

koolitusplaan. 

4.3 Töötajate tunnustamine, toetamine ja motiveerimine 

Keskuse to o s ta hendab o nnelik to o taja o nnelikke teenuse kasutajaid ja o nnelikke peresid ning 

seela bi ka o nnelikumat u hiskonda. 2019. aastal so nastati keskuse va a rtuspakkumine, mille raames 

to o tati va lja erinevad meetmed, et toetada to o tajate tervist, arengut ja hoida to o - ja pereelu 

tasakaalus. Va a rtuspakkumisega saab tutvuda siin.  Samuti planeeritakse taotleda pereso braliku 

to o andja algma rgist, et olla rohkem pere ja to o taja so bralik. 

To o tajate soovil toimus augustis u hismatk Aegna saarele. Esimest korda toimus keskuses to o tajate 

lastele jo ulupidu. Peol ka is jo uluvana, so o di kringlit ja ma ngiti ma nge. Iga laps sai ka va ikese 

kingipaki. 

Samuti ka isid to o tajad o ppeka ikudel ja rgmistes asutustes: 

❖ Ka o Tugikeskus (23 to o tajat), 

❖ Merimetsa Tugikeskus (27 to o tajat), 

❖ Keila Sotsiaalkeskus (26 to o tajat), 

❖ Tuula tunnetusaed (4 to o tajat), 

❖ TVTK Lasnama e Tegevuskeskus (5 to o tajat). 

Pikaaegseid to o tajaid tunnustati Juks 25 raames Tallinna Linnavalitsuse ta nukirjadega, kuus 

to o tajat osales veebruaris linnapea vastuvo tul Lennusadamas, kolm to o tajat osales abilinnapea 

vastuvo tul Raekojas. 

4.4 Töötajate rahulolu-uuringu läbiviimine 

Tallinna Tugikeskus Juks to o tajate to o ga rahulolu-uuring toimus 2019. aasta novembris, uuring 

oli anonu u mne ning sellele vastas 90% to o tajatest.   

Vo ib o elda, et kui 2017. aastal langes to o tajate rahulolu peaaegu ko ikides punktides, siis 2019. 

aastal see ka enamikes punktides to usis ja kohati isegi paremale tasemele, kui 2015. aastal. 2017. 

aasta rahulolu languse po hjuseks on to ena oliselt kolimine ja kohanemine uue maja 

to o korraldusega. 

https://juks.ee/toopakkumised/
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To o tajad on 2019. aastal keskusega rahul. Ko ik na itajad on u le 90% ning lausa ko ik to o tajad 

(100%) on rahul keskuse eesma rkide ellu viimisega ja sellega, et meil on to hus kvaliteedijuhtimise 

su steem. 

Rahulolu oma tööga on enamikes punktides aastate lo ikes to usnud vo i ja a nud sarnasele tasemele. 

Vo ib o elda, et to o tajad on 2019. aastal oma to o ga rahul. Ko ik inimesed teavad, mis on nende to o  

eesma rk ning neile meeldib nende to o . Enamik teeb vo imetele vastavat to o d ning on oma 

to o tingimuste ja to o saavutustega rahul.  

Kitsaskohad on to o  eest makstav tasu ja fakt, et suur osa to o tajatest tunneb, et nende to o koht ei ole 

u hiskonnas va ga hinnatud. 2019. aastal on antud na itajad aga suuresti to usnud, u le poole 

to o tajatest on hetkel oma palgaga rahul (to us 28,2%) ning to usnud on ka rahulolu, et to o koht on 

u hiskonnas hinnatud (to us 12,9%). 

2019. aastal on rahulolu juhtimise osas enamikes punktides to usnud. Enamus to o tajad tunnevad, 

et nende juht on kompetentne ja va a rtustab neid. To o tajad saavad regulaarselt u levaadet keskuse 

tulemustest ja seatud eesma rkidest (to us 12,9%) ning vajadusel ra a kida juhiga oma soovidest ja 

arenguvo imalustest. Kitsaskohaks on, et osad to o tajad ei tunne, et juhid ku siks to o tajatelt 

ettepanekuid muutuste ja parenduste kohta (9,9% langus). Osad to o tajad ei tunne ka, et saaks 

piisavalt tunnustust tehtud to o  eest, na it on aga 2019. aastal suuresti paranenud (to us 13,4%). 

Vo ib o elda, et kui 2017. aastal langes to o tajate rahulolu kolleegidega seotud ku simustes peaaegu 

ko ikides punktides, siis 2019. aastal see ko ikides punktides to usis. Eriti ma rgatavalt langes 2017. 

aastal to o tajate u htekuuluvustunne (langus 34,6%). Languse taga oli ilmselt uue maja 

to o korralduslikud pinged. Ta naseks on aga pinged lahtunud ja aastal 2019 on u htekuuluvuse 

rahulolu teinud suure to usu (to us 21,7%). To o tajate omavahelised suhted 2019. aastal on head, 

enamus na itajad on u le 90%. 

Aastal 2019 motiveerib peaaegu ko iki to o tajaid to o  ise, vaid u ks to o taja ei tunne oma to o d 

motivaatorina. Enamus to o tajaid (u le poole vastanutest) motiveerib pikk puhkus, to o tingimused, 

isiklikud saavutused ja suhted kolleegidega. Arenemisvo imalused ja to o tasu on ko ige va iksemad 

motivaatorid. 
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To o tajad tegid ettepanekuid to o tajate tunnustamiseks ja motiveerimiseks, samuti keskuse to o  

parendamiseks. Ettepanekute po hjal planeeritakse parendustegevused keskuse tegevuskavas. 

5. TUGIKESKUS JUKS ON KAASAEGNE ARENEV ORGANISATSIOON, LEIDES VÕIMALUSED SEATUD 
EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS 

5.1 Eelarve maht ja tuluallikad 

Keskuse eelarve planeerimise eesma rk on hoida rahastus va hemalt eelmise aasta mahus. 2019. 

aastal sai eesma rk ligikaudselt ta idetud. 2018. aastal oli eelarve 1 283 490,00 eurot. Aastal 2019 

oli keskuse eelarve 1 269 903,00. Eelarve va henemine oli seotud pikaajalise kaitstud to o  hankel 

mitte osalemisega. 
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5.2 Ajakohane kvaliteedijuhisele vastav dokumentatsioon 

Keskuse dokumentatsioon u le viidud Postipoissi ning to o tajad kasutavad seda. 

2019. aastal loodi vo i muudeti ja rgmised dokumendid: 

❖ Arengukava 

❖ Ka sito o  toodete hinnakiri 

❖ Sisehindamise kord 

❖ Personalipoliitika 

❖ Teenuse osutamise protsess 

❖ Tegevusaasta aruanne 

❖ Esinduskogu to o po himo tted 

❖ To o alase rehabilitatsiooni hinnakiri 

❖ Ametijuhendid (7) 

❖ Asjaajamiskord 

❖ Ohutusjuhendid, juhendite register 

❖ Koosto o vestluste la biviimise kord 

5.3 Sise- ja välishindamine 

Sisehindamine on pidev protsess, mille eesma rgiks on tagada osutatavate teenuste arengut 

toetavad tingimused ja keskuse ja rjepidev areng. Sisehindamise raames selgitatakse va lja keskuse 

tegevuse tugevused ning parendusvaldkonnad, millest la htuvalt koostatakse ja uuendatakse 

keskuse arengukava. Sisehindamist korraldab kvaliteedi- ja arendusjuht.  

Keskuse sisehindamine jaguneb: 

Linna rahastus
Erihoolekanne

(riik)
Rehabilitatsioon

(riik)
Riigihange (PKT) Omatulu

2016 716440 146916 47788 63773 104654

2017 733903 107218 71493 117466 110588

2018 801051 188207 41054 131655 121523

2019 836970 246161 59554 10120 117098
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❖ terviklik sisehindamine, mis toimub kord kolme aasta jooksul ja kajastab eelneva perioodi 

tulemuste analu u si, selles tuuakse va lja keskuse tugevused ning parendusvaldkonnad; 

❖ perioodiline vo i temaatiline sisehindamine, mis toimub vastavalt vajadusele. 

Keskuse sisehindamise kriteeriumid on eestvedamine ning juhtimine; to o tajad ning to o tajatega 

seotud tulemused; koosto o  huvigruppidega ning koosto o  tulemused; teenused, protsessid ning 

klientidega seonduv ja ressurssid ja tegevuskeskkond. 

2019. aastal temaatilist sisehindamist keskuses la bi ei viidud.  

Va lishindamine tagab, et teenuseid osutatakse vastavalt kehtestatud no uetele. Keskuses osutatakse 

nii Tallinna linna kui riigi poolt rahastatavaid teenuseid. Oluline on, et teenuste osutamine vastaks 

nii riiklikele kui ka linna poolt kehtestatud no uetele.  

2019. aasta alguses viis Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjon Tallinna Tugikeskus Juks 

rahaliste vahendite kasutamise seaduslikkuse, sihipa rasuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse 

kontrolli aastate 2017-2018 kohta. 

Vastavalt kontrollimise tulemusele kontrollitaval perioodil oli keskuses kasutatud eelarvelisi 

vahendeid sihtpa raselt ja otstarbekalt. Keskuse to o  tulemuslikkus on mo o detav nende tegevuste 

vo i tulemustega, mis aitavad kaasa organisatsiooni eesma rkide saavutamisele, antud juhul nentisid 

komisjoni liikmed, et keskus on rahalisi vahendeid kasutanud tulemuslikult. 

5.4 Klienditööalane info liikumine, IT-lahenduste kasutusele võtmine 

Tallinna linnal puudub infotehnoloogiline keskkond, mis toetaks sotsiaalhoolekandeteenuste 

korraldamist ja la biviimist, misto ttu suur osa dokumentidest ja suhtlusest vanema/eestkostjaga 

toimub kas suuliselt, paberil vo i e-posti vahendusel. Samuti puudub hallatavatel asutustel vo imalus 

kasutada STAR-i. Selle probleemi lahendamiseks on Tallinna linn algatanud projekti “Tallinna linna 

sotsiaalhoolekande infosu steemi eelanalu u si ja la hteu lesande koostamine”. 

Infosu steemi eesma rk on pakkuda elektroonilise keskkonna abil aletrnatiivne vo imalus linna 

pakutavate/korraldavate sotsiaalteenuste osutamiseks vajalike andmete digitaliseerimise. 

Eesma rgiks on luua kaasaegne ja terviklik info kogumise ja sa ilitamise infosu steem, mis vo imaldab 

ka turvalist andmevahetust nii vanema/eestkostjaga kui ka Sotsiaalkindlustusametiga. Loodav 

infosu steem peaks vo imaldama andmetega teha analu u si, planeerida vajalikku teenuse mahtu ja 

hinda. 

Toimunud on kaks kohtumist vajaduste kaardistamiseks ning sisendi andmiseks. 

5.5 Linna kassasüsteemile üleminek 

Mai kuus toimus keskuse kingituste poe u leminek linna kassasu steemile. See toimus kahes etapis. 

Esimene etapp oli 2-tunnine koolitus kassasu steemi tarnija AS Ektaco kontoris, kus tutvustati 

kassaprogrammi haldamist (mu u davate toodete/teenuste lisamist, kasutajate tegemist, aruannete 
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vaatamist). Peale seda toimus kohapeal su steemi to o lepanek ja mu u ma hakkavate to o tajate 

koolitus. Üus kassasu steem vo imaldab ka laoarvestust pidada. 

6. TUGIKESKUS JUKS KOOSTÖÖ VÄLISTE HUVIGRUPPIDEGA TOETAB KESKUSE JÄTKUSUUTLIKKUST 
NING AITAB KUJUNDADA ÜHISKONNA VÄÄRTUSHINNANGUID 

6.1 Ühiskonna teavitamine ja huvigruppide kaasamine (sh külaliste võõrustamine ja praktikantide 

vastuvõtmine) 

Et aidata kujundada u hiskonna va a rtushinnanguid ja informeerida huvigruppe, korraldatakse 

avatud uste pa evi, vo etakse vastu ku lalisi, pakutakse praktika sooritamise ning u hiskondliku 

kasuliku to o  tegemise vo imalusi. Vo etakse vastu vabatahtlikke ning asendusteenistujaid. 

Korraldatakse na ituseid ja osaletakse laatadel. Tegevusi kajastatakse koduleheku ljel ja Facebookis. 

2019. aastal tutvustati keskuse erinevaid tegevusi ku lalistele 29 korral. Keskust ku lastas 219 

inimest, neist va lisku lalisi oli 17. Praktika sooritas keskuses 12 praktikanti: Tallinna Tervishoiu 

Ko rgkoolist, Luwi koolituskeskuse tegevusjuhendajate o ppest, Tartu Ü likooli Pa rnu Kolledz ist ja 

Tallinna Vaba Waldorfkoolist. 02.-11.04 osalesid keskuse tegevustes neli Savo kutsekooli o pilast 

koos kolme o petajaga. Ü hiskondlikku kasulikku to o d sooritas keskuses 26 inimest. 

Keskuse tegevustes osales kaks va lisvabatahtlikku Üngarist ja Prantsusmaalt ja kolm 

asendusteenistujat. Keskusele omandati kvaliteedima rgis vabatahtlike vastuvo tva organistasiooni 

rolli ta itmiskes. 

Avatud uste pa ev toimus 16. mail ning selle raames ku lastas keskust 38 inimest. 

Keskuse tegemisi tutvustati kodulehe ning Facebooki kaudu. Kodulehte ku lastati aasta jooksul 

10177 korda, mis oli ligi 1000 korda rohkem kui eelmisel aastal. Ku lastajaid oli nii Eestist, Soomest, 

Venemaalt, Ameerika Ü hendriikidest, Hiinast, Jaapanist, Prantsusmaalt, La tist, Saksamaalt jne. 

Aasta lo pu seisuga oli keskusel Facebooki ja lgijaid 765, mis on enam kui sada inimest rohkem kui 

eelneval aastal.  

2019. aastal toimus kolm suurt na itust va ljaspool keskust ning 7 majasisest na itust. 

Juunis osaleti traditsiooniliselt Kaarisilta biennaalil ning selle raames toimuval na itusel Helsingis. 

23.09. – 12.10. toimus Juksi 25. aasta juubelina itus “Annid ja aarded” Disaini- ja 

Arhitektuurigaleriis. 

Septembris toimus Keila Sotsiaalkeskuses na itus “Peatus 25”. 

2019. aastal sai na itetrupil lavaku pseks uus  na idend „Viska ka kki“. Na idendi kirjutamist 

inspireeris teada-tuntud muinasjutt Kakuke, mis seekord su ndis uues kuues ja pisut isemoodi 

humoorikas to lgenduses. Esietendus toimus mais ja esinemas ka idi teatrifesivalil Savilind, 

kultuurifestivalil Rakveres, Keila Sotsiaalkeskuses, Iru Hooldekodus ja Ka o Tugikeksuses. Alates 

oktoobrist on Tugikeskus Juks Eesti Harrastusteatrite Liidu liige. 



 21 

2019. aastal mu u s Tallinna Tugikeskus Juks to o tubades ning kunstikodades valmistatud tooteid 

summas 14 053,94 eurot. See on pea 9000 eurot va hem kui 2018. aastal. Po hjuseks on 

allhanketo o de puudumine. 

Suurimad tellijad olid Securitas Eesti AS, Eesti Maau likool, Signe Seebid OÜ , Kulukaubandus OÜ , 

Estravel AS, ACE Logistics, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Cybernetica AS. Lisandusid 

eraisikud ning va iksemad tellijad. Kaupa mu u sid edasi Kruiisilaevade sadam, Eesti Suveniiride 

pood Nautica Keskuses, pood Muulin, SA Maarjaku la Tartus, Kondase Keskus Viljandis ja e-pood 

aadressil: https://pood.erivajadus.eu/. Toodangut mu u di Linnade ja valdade pa evadel, 

Mardilaadal, Tallinna Ü likooli ja Tehnikau likooli jo ululaadal ning Astangu Heade Asjade laadal.  

6.2 Koostööpartnerite rahulolu-uuringu läbiviimine 

Koosto o partnerite rahulolu-uuring viidi la bi 18. - 29. november 2019. Tagasisideku simustik 

vaadati u le kvaliteedimeeskonna koosoleku raames. Tagasisideku simustik saadeti 33-le 

olulisemale koosto o partnerile ning sellele vastati 21 korral ehk 64% ankeedi saajatest. 

Koosto o ga rahul olid ko ik vastajad. Trendid koosto o  hindamisel on liikunud positiivses suunas. Kui 

2017. aastal vastati ku simustele ka vastustega „pigem ei ole rahul” vo i „ei ole rahul“, siis 2019. 

aastal vastati ko igile neljale ku simusele „pigem rahul“ vo i „va ga rahul“. Kokkuvo tvalt on 

koosto o partnerid rahul nii asjaajamise lihtsuse, avatuse, ta htaegadest kinnipidamise ning 

valmisolekuga leidmaks lahendusi.  

Soovitusindeksi meetodil (NPS-Net Promoter Score) on keskuse soovitusideks 90. 

Koosto o partnerite rahulolu-uuringu kokkuvo ttega saab tutvuda siin. 

6.3 Parendus- ja innovatsiooniprojektide läbiviimine, osalemine 

2019. aasta augustist hakati keskuses pru gi sorteerima. Selleks tehti eraldi ruum, kus asuvad 

kogumiskohad paberile/papile, pajkenditele ja panditaarale. To o tajatele tehti sorteerimisalane 

va ike koolitus juhendaja Pirge poolt. Sorteerimisruum sai nime JÜPÜ (Juks puhtaks). 

Sorteerimisruumi tu hjendavad kaitstud to o  osakonna o mbluse to o toa teenuse kasutajad juhendaja 

abil. 

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet osaleb koosto o s Sotsiaalkindlustusametiga pilootprojektis 

„Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“, mis 

kestab 01.10.2019 – 31.12.2021. Projekti eesma rk on katsetada psu u hilise erivajadusega inimeste 

abistamisel teenuskomponentidel po hinevat la henemist ja testida korraldusskeemi, kus psu u hilise 

erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus. 

Üus teenusmudel on kaasav, isikukeskne, kasutajaso bralik ja paindlik. Erihoolekande ja 

rehabilitatsiooniteenuste tegevused on jagatud teenuskomponentideks ning piloteeritav 

teenusmudel vo imaldab kombineerida neist abivajavale inimesele ja tema perele sobiv 

teenuspakett. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti partnerite Ka o Tugikeskuse, Tallinna 

https://pood.erivajadus.eu/
https://juks.ee/public/Koostoopartnerite_rahulolu_uuring_2019.pdf
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Tugikeskuse Juks ja Tallinna Vaimse Tervise Keskuse kaudu osutatakse projekti raames erinevaid 

teenuskomponente 50 abivajavale Tallinna elanikule.  

Novembrist esindab Tugikeskus Juks Eestit rahvusvahelises Erasmus+ Indire poolt rahastatavas 

projektis “Accessible Information Material”, mille eesma rk on edendada lihtsa keele kasutamist ja 

luua selle jaoks materjalid. Projekt kestab 2021. aasta detsembrini ja ho lmab endas palju erinevaid 

tegevusi, millest mitmed on rahvusvahelised, kuid samas on ka palju to o d kohalikul tasandil Eestis. 

Ka esolevasse projekti on kokku kaasatud seitse organisatsiooni Eestist, Itaaliast, Portugalist, 

Hispaaniast, Leedust ja Poolast, kelle igapa evane to o  on seotud erivajadustega inimeste, madala 

kirjaoskusega inimeste vo i pagulastega.  Ü ks lihtsa keele alustalasid on ka selle kasutajate kaasatus 

mitte ainult tarbijatena, vaid ka osalisena tekstide va ljato o tamise protsessis ning seda suurem 

heameel on la bi selle pakkuda lisaks keskuse to o tajatele ka osadele teenuse kasutajatest 

rahvusvahelist koosto o kogemust. 

6.4 Juks 25 tähistamine 

2019. aastal sai keskus 25. aastaseks. Selle ta histamiseks toimus kolm suurt u ritust ning anti va lja 

luuleraamat. Luuleraamatu “Armastusest ju ra a gitakse” luuletused valiti luuleringis valminud 

luuletuste seast. Luuleringi on la bi aastate eesvedanud asendusteenistujad Dan ja Lauri ning 

sotsiaalto o taja Piret. 

23.09. – 12.10. toimus Juksi 25. aasta juubelina itus “Annid ja aarded” Disaini- ja 

Arhitektuurigaleriis, kus esitleti aastate jooksul teenuse kasutajate poolt loodud ka sito o d ja kunsti. 

27. septembril toimus ta nuu ritus to o tajatele ja koosto o partneritele Fotografiskas ning ja rgneval 

pa eval ta nuu ritus klientidele ja nende vanematele Kaja Kultuurikeskuses, kus u htlasi toimus 

luuleraamatu “Armastusest ju ra a gitakse” esitlus.  Luuleraamatu said ma lestuseks to o tajad, 

teenuse kasutajad ja koosto o partnerid. 
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