
 

RVAKS infotunni protokoll mai 2022 nr. 3-22 

Toimumise koht: Rae koolimaja, Ussiaugu tee 

Toimumise aeg: 26.05.2022 kell 18:35 – 20:00 

Koosolekul osales 16 liiget (osalejate leht lisa 1) 

RVAKSi juhatuse esimees Aivar Aasamäe tervitab kohaletulnuid ja tutvustab päevakorda.  

 

Päevakord: 

1. Vabatahtlikud seltsilised 

2. Küladepäev 

3. Muud teemad 

 

 

1. Vabatahtlikud seltsilised  

Lääne-Harjumaa (Harku, Keila linn, Kiili, Lääne-Harju, Raasiku, Rae, Saku, Saue 

piirkonnad) koordinaator Karin Talalaev on tulnud RVAKS liikmetele tutvustama 

Vabatahtlike seltsiliste ühendust. Vabatahtlikud seltsilised on oma tegevused jaganud 15 

piirkonna vahel. 

Eesti Külaliikumine Kodukant viib perioodil 31.08.2021 kuni 31.10.2023 ellu 

Sotsiaalministeeriumi poolt tellitud hanget „Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli 

rakendamine hoolekandesüsteemis” – vabatahtlike seltsiliste projekti. 

Tegevuse eesmärgiks on vabatahtlike abiga toetada eakaid ja täisealisi erivajadustega 

inimesi, kes vajavad igapäevase eluga toimetulekul kõrvalabi, tuge või seltsi. Eesmärgiks 

on abivajajate elukvaliteedi säilitamine või parandamine, ühiskonnaelus osalemise 

tõstmine ja/või toimetulekuoskuste parandamine võimalikult iseseisvaks eluks. 

Koostöö tasandid: 

1. Üleriigiline: tegevus on üle-eestiline, kaasatud on kõik maakonnad; 

koostöövõrgustikus osalevad sotsiaalvaldkonna organisatsioonid, vabatahtlikega 

tegelevad organisatsioonid üle Eesti; 

2. Piirkondlik: kõikides maakondades tegutsevad vabatahtlike seltsiliste 

koordinaatorid, kes korraldavad igapäevast vabatahtliku seltsilise tegevust koostöös 

sotsiaalpartnerite ja kogukondadega. Koordinaatorite on ka kohalike omavalitustega 

suhtlemisel peamisel partneriks (sh abivajajate kaardistamine, koostöö 

kogukondadega jmt). Piirkondliku tasandi üheks osapooleks on kohalikud 

omavalitsused, üle-eestiliselt on eesmärgiks kaasata tegevustesse vähemalt 60 

kohalikku omavalitsust. Projekti sotsiaalseteks partneriteks on hoolekande- ja 

tervishoiuteenuste pakkujad; 

3. Kogukondlik: koostöömudelis on olulisel kohal vabatahtlikud seltsilised, kelle 

ülesandeks on eelkõige abivajajate emotsionaalse heaolu kasvatamine ja 

sotsiaalse ilmajäetuse vähendamine, abivajajatega suhtelmine ja nende toetamine. 

Kogukondlik tasand võimaldab tagada vabatahtlike seltsiliste abi jõudmise 



konkreetsetesse piirkondadesse suuremates asulates või keskustest kaugele 

jäävatesse ja hajaasustusega piirkondadesse. Koostöömudeli rakendamisel viivad 

vabatahtlikud ellu nii ennetavaid tegevusi (näiteks tuvastavad ja kaardistavad 

abivajajaid) kui toetavaid tegevusi (nt abistavad vanemaealiseid või erivajadustega 

inimesi, kes vajavad igapäevase eluga toimetulekuks ning ühiskonnaelus 

osalemiseks juhendamist, kõrvalabi või järelevalvet), parandades seeläbi sihtrühma 

elukvaliteeti ning luues olemasolevatele hoolekandeteenustele juurde olulist 

lisandväärtust. 

Enda tegevust seltsilisena tutvustab Kaia, kes pakub seltsi Lagedil. Räägib, et alustas 

Vabatahtlikes seltsilistes uudishimust. Teda on koguaeg huvitanud vanurite aitamine ja 

kuulamine. Eelnevalt sõlmitakse koos koordinaatori ja seltsi vajava inimesega heatahte 

kokkulepe, kus kirjeldatakse, kohtumiste sagedus ja mida täpselt koos tehakse.  

Harjumaal on umbes 20-30 seltsilist. Enamasti käib kontakteerumine valla 

sotsiaalhoolekande kaudu. Seltsiliseks saavad minna üle 18. aastased isikud, kes 

mõtlevad eelnevalt läbi, millist tuge nad on täpselt valmis pakkuma, millised oskuseid nad 

omavad ja mis piirkonnas nad soovivad tegutseda. 

Vabatahtlike seltsiliste toimuvad regulaarsed infotunnid. 

Rohkem infot: https://www.seltsilised.ee/ . 

Otsustatakse (kõik ühehäälselt): Teadmiseks võetud. 

 

2. Küladepäev 

Aivar Aasamäe annab teada, et 2022. küladepäev toimub Kurna külas 06. augustil 

algusega kell 14.00. Võisteldakse murumängudes maal ja veel, õpitakse päästma ja 

kaitsma. Lastele pannakse üles batuut ja antakse jäätist. Osalejatele pakutakse külasuppi. 

Alates 19.00 loob meeleolu ansambel Horoskoop. Toimub ühislaulmine koos Gerli 

Padariga, Marek Sadamiga ja Voldemar Kuslapiga. Ühislaulmise vaheajal kuulutatakse 

välja järgmise aasta küladepäeva korraldaja. 

Otsustatakse (kõik ühehäälselt): Teadmiseks võetud. 

 

   3. Muud teemad 

3.1. Piirid ja Paarid 

Juhatuse esimees Aivar Aasamäe tänab kõiki koostööprojekti panustajaid. Ettevõtmine 

kulges ladusalt ja läks igati korda. 

 

3.2. Suursoo 90. aastapäev 

18. juunil toimuvad pidustused. Korraldatakse ekskurssioon ja muud tegevused. Lasteala. 

 

3.3. Rae küla perepäev  

18. juunil toimuvad erinevad meeleolukad võistlused. Lastele ponisõit. 

 

3.4. Uuesalu perepäev 

Uuesalu perepäev toimub 30. mail. Külasimman algab kell 17.30 laste ürituste- ja 

meelelahutuslike mängudega ja õhtu kulmineerub bändiga. 

 

3.5.Päikeseloojangu kontsert 

Toimumiskoht Karla küla. Esineb Dagö – Lauri Saatpalu. 

https://www.seltsilised.ee/


 

 

 

RVAKS infotunde juuni kuus ja juuli kuus 2022. aastal ei toimu.  

 

 

 

 

 

Koosolekut juhatas 

Aivar Aasamäe       Koosolekut protokollis 

RVAKS juhatuse esimees     Kai Lasn 

         RVAKS juhatuse liige  


