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RESÜMEE 

 

Eve Kraanvelt (2004). Tänavalapsed Tallinnas: nende aitamise võimalusi. Magistritöö. 

TPÜ. Käsikiri. Tallinn,  82  lk.,  1 joonis,  5 tabelit,  4 lisa. 

Pärast Eesti iseseisvumist on aktuaalseks saanud selline sotsiaalne probleem nagu 

tänavalapsed.  Kiired muutused ühiskonnas on kaasa toonud elus mittetoimetulevaid inimesi, 

kelle toimetulematus on mõjunud ka lastele. 

Kuna meie laste arv pidevalt väheneb ja vanemlike hoolitsuseta ning tänavalaste arv aga 

järjest kasvab, pean vajalikuks antud probleemi teadvustada ja uurida. 

 

Käesoleva uurimuse eesmärgiks on saada ülevaade Männiku ja Kopli liinide tänavalaste 

elukäigust nii tänaval kui ka Männiku Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskuses ning Peeteli 

Kiriku Sotsiaalkeskuses. 

 

Minu huviks on: milliseid lapsi liigitatakse mõiste alla tänavalaps, kuidas leiti tänavalapsed 

Kopli liinidelt, Männiku tänavalapsed, kes nad on, millise pere taustaga, kuidas alustati tööd 

nendega, aitamisvõimalused, laste praegune elu ja toimetulek , jne.  

 

Uurimustöö käsitleb mittetulundussektorite poolt tehtavat tänuväärset tööd, millel on selged 

positiivsed tulemused ning mis suures osas toetub välisabile. 

 

Andmed Peeteli kirikus tehtavast tööst kogusin ajakirjanduses ja raamatutes ilmunud 

kirjutistest, lülitatud vaatlusest Kopli liinidel ja Vasara tänavatel  ja intervjuudest Peeteli 

Kiriku Sotsiaalkeskuse direktori Mati Sinisaarega, Lastekodu juhataja Inge Ojalaga ning 

Männiku tänavalastega tööst sain ülevaate intervjuust Männiku Sotsiaalse Rehabilitatsiooni 

Keskuse juhataja Siiri Pladoga ja sotsiaaltöötajaga vesteldes.   

 

Intervjuudest selgus, et  mõistet tänavalaps enam kasutada ei taheta vaid nüüd räägitakse 

mõistest riskilaps (erinevate riskifaktoritega lapsed, kellel on oht sattuda tänavatele). Mõiste 

tänavalaps alla liigitatakse antud hetkel tänavatel elavaid lapsi, kodutuid lapsi, kellel 

puuduvad kontaktid vanematega, kes koolikohustust ei täida ja on sattunud kuritegelikule 

teele. 

Võtmesõnad: tänavalaps, projekt, lastekodu, päevakeskus, turvakodu, lastekaitse. 



 

SUMMARY 

 

Eve Kraanvelt (2004). Street children in Tallinn: possibilities to help them. Master thesis. 

Tallinn Pedagogical University. Manuscript. Tallinn,  82 pages, 1 figure, 5 tables, 4 annexes. 

Street children have become an actual social problem after Estonia regained its independence. Quick 

changes in the  society have brought about people without ability to cope  and the failure to perform 

has affected children as well. 

As the number of children decreases in total and the number of children without parental care and 

street children increases, I consider it necessary to announce and study the problem. 

 

Aim of the current study is to get an overview of street children`s life in Männiku and Kopli  lines: at 

streets as well as in Männiku Social Rehabilitation Center and in Social Center of Peeteli Church. 

 

My interest is:  what kind of children are considered as street children; how were the children found in 

Kopli lines; street children in Männiku: who are they, what is the background of their families, how 

was the work with them started, possibilities to help them, their life and ability to cope at the present 

time etc. 

 

The study deals with grateful job done by non-profit sector, which has clear positive outcome and 

bases in great part on forgein finance. 

 

I collected the data about the work done in Peeteli Church from writings published in press and in 

books, by observatory in Kopli lines and in streets of Vasara, and by interviews with the director of 

Social Center of Peeteli Church Mati Sinisaar, manager of the children home Inge Ojala. I got the 

overview of the work done with Männiku street children by interviews the manager of Männiku Social 

Rehabilitation Center Siiri Plado and by talks with social workers. 

 

It appeared from the interviews that the term “risk children” (children with different risk factors, who 

has probable cause to end up at streets) is prefered now to the term “street children” 

The term “street children” includes children, who live in streets at present; homeless children who 

have no contacts to their parents, who does not fulfil the obligation to go to school and have become 

part of criminal activities. 

 

Keywords: street child, project, children home, daily care center, night shelter, children welfare. 

 



 

EESSÕNA 

 

Minu uurimisteemaks on tänavalapsed, kes elavad Põhja-Tallinnas, Koplis ja Männikul. 

  

Huvi antud teema vastu sai alguse 1998ndal aastal Maire Aunaste saadet vaadates, kus 

esinesid Peeteli kiriku tänavalapsed. Saade jättis mulle sügava mulje ning  mul tekkis soov 

nendest lastest rohkem teada saada.  

 

1999ndal aastal õnnestus mul õppima tulla TPÜ Rakvere Kolledþisse, kus valisin 

seminaritööde teemaks Peeteli kiriku tänavalapsed.  Seminaritööst I ja II kasvas välja 

bakalaureusetöö „Peeteli kirik kui võimalus tänavalapsele“. Magistritöö on nende 

uurimustööde loomulikuks jätkuks, mis kannab nime „Tänavalapsed Tallinnas: nende 

aitamise võimalusi.” 

 

Minu sooviks on teada saada, keda nimetatakse tänavalasteks praegusel hetkel, anda ülevaade 

tänavalaste elust nii tänaval kui Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskuses ja Männiku Sotsiaalse 

Rehabilitatsiooni Keskuses, teadvustada probleemi olemasolu, probleeme, leida 

aitamisvõimalusi. Kirjeldada mittetulundusühingute töötajate tänuväärset tööd ning selle 

tulemusi. Kahjuks ei ole olnud mul endal võimalust lastega töötada, seega arvan, et ma ei ole 

ise pädev konkreetseid lahendusi tooma.  

Siinkohal soovin ma südamest tänada oma juhendajat dots. Anne Tikot igakülgse toetuse, 

sõbralikkuse, asjakohase kriitika ja nõuannete eest.  

Veel soovin ma tänada Peeteli Kiriku Lastekodu juhatajat Inge Ojalat, tänu kellele oli mul 

võimalus tänavalastega tutvuda ja nendest kirjutada. Inge oli alati lahkelt nõus mind aitama ja 

informatsiooni jagama. 

Loomulikult soovin tänada veel kõiki teisi, kellega olen intervjuusid teinud, tänu millele olen 

rajanud oma magistritöö.                                                                          

                                                                                                                        Eve Kraanvelt 

 

                                                                                                                                Tallinnas, 

                                                                                                                            7.mail 2004 
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1. SISSEJUHATUS 

 

Eesti iseseisvumine on kaasa toonud nii majanduslikud kui ka sotsiaalsed muutused. 

 

Eesti riik on saavutanud märkimisväärset majandusedu, kuid inimeste heaolu ei ole kaasa 

toonud samasuunalisi muudatusi. Vastupidi, üha enam näeb vaeseid inimesi, kerjuseid, 

kodutuid, tänaval hulkuvaid lapsi. Jälle kuuleme, et üks ettevõte läheb pankrotti, teises 

asutuses koondatakse inimesi- tööpuudus kasvab iga päevaga. 

Täiskasvanute hulgas toimub kihistumine- on väga rikkaid ja elus hästi toimetulevaid 

kodanikke ja vaeseid ning elus mittetoimetulevaid inimesi, keda on meil väga palju. Nad on 

kaotanud jõu ja tahtmise midagi oma elus muuta või saavutada. 

Täiskasvanute toimetulek meie kiires elus mõjub paratamatult ka peredele. Tihti minnakse 

lahku ning kannatajaks jäävad lapsed. Tähelepanuta jäädes hakkavad nad hulkuma 

tänavatel. Neil ei ole kuhugile kiire, tänaval viibimine tundub olevat omaette tegevus, 

elustiil, nad otsekui ei kuulu kellelegi. Selliseid lapsi nimetatakse tänavalasteks. Kui palju 

selliseid lapsi meil on, ei oska keegi täpselt öelda. 

 

Tänavalaste probleem sai aktuaalseks pärast Eesti iseseisvumist, kuid mitte kohe ei 

pööratud piisavalt tähelepanu sellele sotsiaalsele probleemile. 

 

1990ndate aastate keskel hoogustus töö tänavalastega. Märgati neid, otsiti kontakte, leiti 

nende asukohad, viidi süüa ning riideid. Kirjutati ajalehtedes, ajakirjades. Valmisid 

esimesed projektid Tallinnas ja Tartus. Avati turvakodusid, päevakeskusi. 

 

1990ndate aastate lõpupoole on ka riik pööranud erilist tähelepanu tänavalastele. Samuti on 

tööd alustanud mitmesugused mittetulundusühingud, käib avalik diskussioon ning koostöö 

erinevate organisatsioonide vahel, peetakse konverentse, tuuakse välja EV 

Lastekaitseseaduse puudujäägid ning vajalikkust need kõrvaldada. 

 

2002-sel aastal hakati kahtlema tänavalaste suures arvus. Leiti, et lastel, kellel on katus pea 

kohal, võiks nimetada riskilasteks. Arvatakse, et  klassikalised tänavalapsed on tänavalt ära 

toodud ja selliseid lapsi, kes tänavalapse mõiste alla sobiksid, neid meil enam ei ole või on 



väga väike arv. Ka „Tänavalaste ümarlaud” on ümber nimetatud partnerlusprogrammiks 

„Riskilaps”.  

 

Käesolev magastritöö on loomulikuks jätkuks minu eelnevatele töödele, mis käsitlevad 

mittetulundussektorite poolt vajalikku ja tänuväärset tööd, millel on selged positiivsed 

tulemused ning mis toetuvad projektitöödele ja suures osas välisabile. 

 

Magistritöö põhieesmärgiks seadsin uurida Kopli liinide tänavalaste elukäiku nii tänaval, 

kui ka Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskuses, Männiku Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskuses 

ning nende aitamisvõimalustest. 

 

Töö teoreetilises osas annan ülevaate mõistest tänavalaps, nende elust tänaval ja Peeteli 

Kiriku Sotsiaalkeskuses, milles toetun põhiliselt Inge Ojala kolmele raamatule: „Andesta-

ma kasvasin tänaval“ , „Asendusema ja olematud lapsed“ ja „Kas sa võtad mind oma 

lapseks” ning ajakirjanduses kajastatud artiklitele. Kasutan  ka materjale internetist ja Erki 

Korp`i, Ülly Ennu ja Anu Leppimani raamatut „Lapsed, kes kõnnivad omapäi..“ jt 

raamatuid. Kirjeldan ka Männiku Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskuse tööd ning annan 

ülevaate seal käivatest lastest ja nende peretaustast.  Üldiselt võib väita, et teoreetilist 

materjali tänavalaste kohta on vähe ja see on arusaadav, kuivõrd antud teema on meil 

suhteliselt uus ning vähe uuritud. 

Teoreetiline osa käsitleb veel tänavalaste aitamise võimalusi nii lastekaitsesüsteemi kui 

mittetulundussektori poolt. 

Teoreetilises osas lähtun Bronfenbrenneri sotsio-ökoloogilisest teooriast (1979), milles 

vaadeldakse last ja keskkonda kui üksteist mõjutavaid süsteeme. Ning oluline koht lapse 

elus on eriti  just mikrosüsteemil, mis on tema lähikeskkonnaks (pere, kodu, lasteaed, kool, 

mängu- ja koolikaaslased). 

Lühidalt peatun ka Jonssoni sotsiaalse genotüübi teoorial, mis väidab, et 

multiprobleemsus tekib pideva protsessi tulemusena ning paljudel juhtudel kandub üle 

ühelt põlvkonnalt teisele,  kui ei suudeta võimalikult varakult abi pakkuda ning nõuab 

koostöövõrgustiku tihedat koostööd ( Tulva 1996,9 ). 

Sotsiaalse tõrjutuse puhul on tegemist olukorraga, kus inimene mingite heaoluks vajalike 

ressursside puudumise tõttu ei saa rahuldada oma vajadusi, ei saa midagi niisugust, mis 

teistel olemas on ja mida temalgi oleks õigus saada. See toob kaasa indiviidi ja ühiskonna 

vahelise sidemete katkemise (Kraav 1998). 



Mitte alati ei teki kahjulikes kasvutingimustes kasvanud lastel hilisemas elus probleeme, 

osad suudavad eluraskustega silmitsi olles hästi toime tulla ja seda nimetatakse 

säilnõtkuseks (Vanistendael 2002, 2). 

 

 

Empiirilises osas toetun tänavatöö vaatlusele ja intervjuudele,  

Empiirilise materjali moodustavad Männiku Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskuses käivate 

laste elukäik, Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus elavate endiste tänavalaste taust, 

elukogemused, tegevused, tervis ja suhted. 

 

 

Käesolevas töös kasutan järgmisi põhimõisteid: 

 

Tänavalaps-  alla 18aastane laps, kes lühemat või pikemat aega elab tänavamiljöös: hulgub 

sihitult ühest kohast teise, tema elukaaslased ning sotsiaalsed suhted on tänaval. Ametlikult 

võib nende laste aadressiks olla märgitud nende vanematekodu või sotsiaalhoolekandeasutuse 

aadress, kuid tegelikkuses on neil väga vähe, kui üldse kontakte nende täiskasvanute, 

vanemate, kooli, lastekaitse institutsioonide, sotsiaalteenustega, kellel tegelikult lasub 

vastutus nende laste suhtes (EN 1994). 

 

Projekt- on ühekordse iseloomuga ajaliselt piiratud töö, millel on kindel eesmärk ja ressursid 

(Allev 1998). 

 
Lastekaitse- lapse kaitse ja abi korraldamine ning järelvalve, mis tagatakse riiklike, 

omavalitsuse ja ühiskondlikke organite kaudu (EV Lastekaitseseadus, RT 1992) 

 

Lastekodu on orbude ja vanemliku hoolitsuseta laste asenduskoduks loodud 

hoolekandeasutus (Rääk 2003) 

 

Päevakeskus on asutus vähekindlustatud ja toimetulekuraskustes perede lastele (Rääk 2003) 

 

Turvakodu- hüljatud või vägivalla eest põgenenud laste ( ja naiste) ajutise hoolduse asutus 

(ÕS 1999).  

 



Kasupere- on ametlikult ühe või mitme lapse lühi- või pikaajaliseks hoolduseks ametlikult 

vormistatud pere, kes ei ole lapsele sugulased, kes saab kulutuste katteks toetust ning teeb 

vajadusel ka koostööd lapse bioloogiliste vanematega. (Siplane 2003). 

 

Töös kasutatavad lühendid: 

LOV- Linnaosa Valitsus; 

SHO- Sotsiaalhoolekande Osakond 

EN- Euroopa Nõukogu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. TEOREETILISI LÄHTEKOHTI LASTE KASVUKESKONNAST 

 

2.1. Sotsio-ökoloogiline teooria lapse arengust 

 

Lapse sünniga algab tema teekond läbi aja ja ruumi. Milliseks kujuneb see tee, oleneb paljuski 

ümbritsevast kasvukeskkonnast, kus laps viibib ja kes teda ümbritsevad. 

Bronfenbrenneri (1979) sotsio-ökoloogilise teooria aluseks on arusaam, et muutus 

ökoloogilise süsteemi mis tahes osas mõjutab süsteemi teisi osi, luues nõnda vajaduse 

tasakaalu saavutamiseks isiku ja teda ümbritseva keskkonna vahel. Ta liigitab erinevad 

keskkonnastruktuurid mikrosüsteemiks, mesosüsteemiks, eksosüsteemiks ja 

makrosüsteemiks. Mikrosüsteem on lapse lähikeskkonnaks, millega ta on otseses kontaktis, 

teised keskkonnastruktuurid mõjutavad lapse käitumist ja arengut varjatult. Last ja tema 

perekonda võivad mõjutada neist näiliselt kauged asjaolud või sündmused (katastroofid, 

ühiskonna sotsiaalprobleemid jne.). Peret tulebki mõista dünaamilise keskkonnast sõltuva 

institutsioonina, kus välisele survele aitab vastu seista pere tugevus ja kokkukuuluvustunne. 

Oma mudelis vaatleb Bronfenbrenner arenevat last ja keskkonda kui üksteist mõjutavaid 

süsteeme (Tulva, Viiralt  2001, 31). 

Mikrosüsteem on esmane keskkond (kodu, lasteaed, kool, mängu-ja koolikaaslased), milles 

laps või noor areneb, saab kogemusi ning loob isikliku reaalsuse. Kodu füüsiline vorm ja 

sisustus (nagu ka kooliklassi vorm ja sisustus) moodustab lapse tegemistele ja kogemustele 

teatava raamistiku. Need võivad olla innustavad ja avastamisvõimalusi pakkuvad, kuid need 

võivad samuti olla arengut pärssivad (Klefbeck, Ogden 2001, 28). Lapse individuaalse arengu 

tase sõltub ka vanemate taustast, sh nende lapsepõlvekogemustest, kasvuümbrusest, 

tervislikust seisundist, genofondist jne. (Tulva, Viiralt 2001, 31). Olulisem kvaliteedifaktor on 

kodus valitsev emotsionaalne kliima, kus laps saab normaalselt areneda, mängida, õppida, 

armastust pakkuda ja vastu võtta ning teisi põhivajadusi rahuldada (Klefbeck, Ogden 2001, 

30). Elus toimetulekuks tekib selleks vajalik kindlus ja turvatunne kodus omandatud 

suhtlemistavade baasil (Leppiman 2002, 26). 

Mesosüsteem kujutab endast lapse ja keskkonna laienenud seoseid: kodu seos lasteaiaga, 

kooliga. Mesosüsteemis laieneb lapse suhtlusring kodunt kaugemale, selles etendavad olulist 

osa sõbrad, tuttavad ning mõnevõrra naabridki. Siin algab ka osalemine harrastustegevustes 

(Tulva, Viiralt 2001, 31). Mesosüsteem tekib siis, kui laps liigub ühest mikrosüsteemist teise 



ning ökoloogilise ülemineku ajal on ta kergelt haavatav. Vahetatakse nii oma rolli kui 

keskkonda. Ülemineku sujuvuse määravad  lapse tunded, mida üleminek endaga kaasa toob, 

kaasosalised ja ülemineku toimumise kulg (Klefbeck, Ogden 2001, 30). 

Eksosüsteemi  moodustavad keskkonnastruktuurid, mis mõjutavad lapse arengut selles ise 

otseselt osalemata (ref. Klefbeck 2001, 31). Mõjutused toimuvad nende indiviidide kaudu, 

kellest laps sõltub, või nende sotsiaalsete institutsioonide kaudu, millega ta on kontaktis. 

Tähtsaimad ametlikud ja mitteametlikud ühiskonnainstitutsioonid kuuluvad eksosüsteemi 

(näiteks vanemate töökohad, kohalik sotsiaal- ja tervishoiusektori abinõude süsteem, 

haridussüsteem, meedia, jne). 

Makrosüsteem moodustub peret mõjutavatest etnilis-kultuurilistest, religioossetest ja 

sotsiaalmajanduslikest teguritest. Siin on olulisel kohal vanemate hoiakud ja 

väärtushinnangud, ideoloogilised suundumused, seadusandlus.( Tulva, Viiralt 2001, 31). 

 

Sotsio–ökokultuuriline teooria lähtub sellest, et probleemide teket mõjutavad mitmed tasandid 

nende vastastikuses koostoimes. Bronfenbrenneri teooriat on täiendatud kronosüsteemiga, 

milles on olulisel kohal ajafaktor. See tähendab ühiskonnas aset leidvate sündmuste mõju 

indiviidi elukaarele etnilis-kultuurilises ning ajaloolises perspektiivis (Tulva, Viiralt 2001, 

31). 

 

Tänapäeval leidub lastegruppe, kelle kasvukeskkonnas valitseb vaesus, puudub inimlik 

hoolitsus ja turvatunne. Need lapsed pärinevad multiprobleemsetest peredest, mida 

selgitatakse Jonssoni (ref. Forrsen 1991) sotsiaalse genotüübi teooria abil (vahel kasutatakse 

ka deprivatsiooniringi mõistet). Multiprobleemsetele peredele on tunnuslikud 

majandusraskused, võlad, tööpuudus, haigused, usaldamatus ümbritseva suhtes jne. 

Multiprobleemsus tekib pikema pideva protsessi tulemusena sotsiaalse genotüübi toimel    

(Tulva 1996, 12). 

 

Genotüübi kujunemisel omavad tähtsust järgmised asjaolud: 

• vanemate endi negatiivsed lapsepõlvekogemused (nt majanduslikud raskused, 

kodus esinenud psühhoemotsionaalsed vastuolud, lahutuskogemused jne.); 

• vanemate madal sotsiaalne staatus ühiskonnaliikmena (vähene haridus, tööpuudus, 

mis võib viia alkoholi ja teiste meelemürkide tarvitamiseni võ i koguni 

kuritegevuseni); 

• ebaõnnestumine elutähtsates rollides (abielu, vanemlikkus jne.); 



• pere nõrk eneseväärikustunne , millega kaasneb umbusklik, eitav suhtumine 

ümbritsevasse ja ametiisikutesse. 

 

Sotsiaalse genotüübi kohaselt rikub ebasoodne kasvatus lapsi just tundmuste ja emotsioonide, 

samuti sotsialiseerumise tasandil ning viib seega hilisemate probleemideni hilisematel 

eluperioodidel. Seoses sotsialiseerumisprotsessiga kandub sotsio-ökokultuuriline 

deprivatsioon (puudujääk) üle ühelt  põlvkonnalt teisele, juhul kui tekkinud sõlmi ei suudeta 

lahti harutada (Tulva 1996, 9). 

 

Kuna osa lapsi ei suuda kohaneda kõigi muutustega ühiskonnas ning ei suuda ühiskonna 

nõuetele vastata, siis lükatakse nad seetõttu eemale või tõmbuvad ise kõrvale. Sellised lapsed 

on ühiskonnast kõrvale jäänud, sest neil on  raskusi integreerumisel ühiskonda, on sotsiaalselt 

tõrjutud. 

 

Sotsiaalse tõrjutusena käsitletakse teatud indiviidide ja gruppide sotsiaalset eraldumist 

tulenevalt mingitest olulistest sotsiaalprobleemidest (töötus, vaesus, deprivatsioon, 

perifeersest elupiirkonnast tulenev eraldatus jms. (Strobel 1996). 

 

Sotsiaalset tõrjutust saab käsitleda kui seisundit, mis tekib, kui indiviidi põhivajadused on 

jäänud rahuldamata. Sotsiaalse tõrjutuse oht saab alguse varases lapsepõlves ja oleneb lapsele 

osaks saava koolituse ja materiaalse varustatuse määrast (Kraav 2001). 

 

Suurim risk on kujuneda sotsiaalselt tõrjutuks neil, kel puudub nii majanduslik heaolu kui ka 

piisav hoolitsus. Väiksem, aga siiski ilmne risk on neil, kelle eest küll hästi hoolitsetakse, aga 

kes elavad materiaalselt viletsates oludes; samuti neil, kelle puhul hoolitsus jätab soovida, aga 

majanduslikud tingimused on head. Kõige väiksem on tõrjutuse risk lastel, kes on 

materiaalselt heal järjel ja kelle eest hästi hoolitsetakse (Järventie 1998). 

 

Tõrjutusprotsessi juured on sageli sügaval lapsepõlves lapseea negatiivsetel kogemustel ja 

lapseea kaitsetusel on tihe seos hilisemate raskustega oma eluga toimetulekuks (Laurinkari 

2000). 

 

Kõige raskemini muudetav on lapseeast algav sotsiaalne tõrjutus, mis mõjutab inimest tema 

isiksuse kujunemise kõige tundlikumal perioodil. Sotsiaalne tõrjutus lapseeas ilmneb kaitse, 



hoolitsuse ja osaluse  puudujääkides. Kaitsetus, hoolitsuse ja hoolimise puudumine tekitavad 

lapses hirmu kohtuda üksi, abitu ja kaitsetuna endast tugevamatega- hirmu mitte toime tulla 

elu keerulistes situatsioonides (Kraav 1998). 

 

Lapseeas on oluline vajadus omada kaitset kõigi välismaailma ohtude ja kahjulike mõjude 

eest, vajadus kuuluda perekonda ja sõprade hulka, olla aktsepteeritud grupiliikmena, ilma 

ennast muutmata. Hoolitsuses sisaldub lapse jaoks sõnum, et ta on väärtuslik ja soovitud, see  

aga on tema arengu seisukohalt esmatähtis (Kraav 2001). 

 

Sotsiaalne tõrjutus võib välja kujuneda ka seoses õpiraskustega ja halvenenud suhetega 

klassikaaslastega, mis võib kergesti viia kooli poolelijätmiseni. Mida varasemas etapis on 

haridustee katkenud, seda halvem on positsioon tööturul (Kraav 1998). 

On väga raske kindlaks teha, kui paljud lapsed kannatavad kahjulike kasvutingimuste tõttu. 

On väär arvata, et kui laps on sirgunud üles multiprobleemses peres, siis alati tekivad ka temal 

hilisemas elus probleemid. Kui laps on saanud abi ja tuge ning on hea kohanemisvõimega, 

võib ta kasvada üles täisväärtusliku inimesena. 

 

Viimasel ajal on hakatud kasutama sõna säilnõtkus (resilience- inglise keeles), mis tähendab 

lühidalt inimese võimet eluraskustega silmitsi olles hästi toime tulla, ehk pikemalt: säilnõtkus 

on isikute või sotsiaalsete süsteemide võime hästi elada ja positiivselt areneda hoolimata 

rasketest elutingimustest ja teha seda sotsiaalselt vastuvõetaval viisil. See määratlus 

põhineb elementidel, mis on sõnastanud kaks inglise uurijat- Michael Rutter ja Albert  Osborn 

( ref.  Vanistendael 2002, 4).  Stefan Vanistendael toob ära viis omavahel ühendatud 

valdkonda, kuidas lastes toimetulekut kasvatada:  

1. sotsiaalsed tugivõrgustikud ja nende südames lapse kui isiku tingimusteta 

tunnustamine; 

2. võime avastada elu mõte; on seotud religiooni ja vaimse eluga; 

3. toimetulekuoskused ja tunne, et suudetakse mingil moel kontrollida seda, mis elus 

juhtub; 

4. enesest lugupidamine; 

5. huumorimeel. 

 

 

 



Säilnõtkus koosneb kahest komponendist, mis kirjeldab teda väärtusliku mõistena: 

• vastupanu hävingule- see tähendab võimet kaitsta surve all olles oma isiklikku 

terviklikkust; 

• peale pelga vastupanu on olemas võime üles ehitada kiiduväärne elu hoolimata 

rasketest elutingimustest 

 

S. Vanistendael võrdleb tänavalapse toimetulekut „casitaga“, mis tähendab hispaania keeles  

väikest maja, milles iga ruum kujutab endast ühte võimalust sekkuda lapse toimetuleku ehk 

resilience´i  kujunemisesse( Rääk 2003, 51 ). 

 

 Joonis 1. Toimetulekuoskuste kujundamine kui maja püstitamine (Vanistendael 2002, 27). 

                                                                             

 

Pinnas, millele casita on ehitatud kujutab elementaarseid vajadusi: toit, tervishoid jms. Pinnas 

peab olema piisavalt tugev, et püsti hoida kogu ehitist. Muude kogemuste all peab S. 

Vandistendael muuhulgas silmas suurlinnade laste loodusesse või maale viimist (suvelaagrid, 

matkad jms.) Ilu ja kunstimeele arendamine annab lastele tagasi elu mõtte. See, millise 

mööbliga; loe tegevusega, kõik ruumid sisustatakse sõltub kohapealsetest võimalustest ja 

sotsiaaltöötajate oskustest ja loomingulisusest. Tegevuste: sport, maalimine, muinasjuttude 

lugemine, muusika, tants, mängud, naljad, pidustused, külalised vms. valik on piiramatu. 



Toimetulekuoskuste kujunemine on võrreldav maja püstitamisega, paljudest erinevatest 

materjalidest ja detailidest ( Rääk 2003, 51,52). 

 

Nagu reaalne maja, vajab ka „casita” hooldamist: koristamist, parandamist või õnnetuse puhul 

ümberehitamist. See võrdlus näitab, et säilnõtkusele ei ole omane ettemääramatus või 

liikumatus, vaid see varieerub vastavalt igaühe elule, ja tema eest tuleb hoolt kanda. 

Säilnõtked isikud võivad muutuda vähem resilientseteks ja vastupidi. Eneseväärikus, 

tunnustus ja oskused on tavaliselt see tegelikkus, mis vajab toitu väikeste tegude ja sõnade 

kaudu. Kuid elus on ka „maavärinaid” ja „orkaane”: vanemate surm, haigus, 

mittetunnustamine, vägivald, sõda, tahtmine põgeneda.... . Need olukorrad võivad niivõrd 

„casitat” kahjustada, et on vajalik osaline uuendamine. (Vanistendael 2002, 29). 

                                                                                                                                                                                                    

Säilnõtkus isiku ja keskkonna vahel pole kunagi absoluutne või täiuslikult püsiv. Lapsed ei 

ole kunagi absoluutselt resilientsed, haavamatud. Ka kõige tugevamal lapsel on omad tõusud 

ja mõõnad ning liiga suure pinge all võib ta murduda. Seega peab säilnõtkust kasvatama ja 

toetama lähtudes lapse eriomastest kultuurilistest mõtteseostest (Vanistendael 2002, 19 ). 

 
 
2.2.  Kes on tänavalaps? 
 
Kui lugeda EV Lastekaitseseadust ja Statistikaameti erinevaid aruandeid, ei leia me  sellist 

sihtgruppi nagu tänavalapsed. Statistikaameti aastaaruannete selles osas, mis käsitleb 

vanemliku hoolitsuseta lapsi, on kasutusel järgmised mõisted: aruandeaastal arvele võetud 

laps; aruandeaastal paigutatud laps (varjupaika, perekonda, laste hoolekandeasutusse, 

bioloogilisse perre); peres kasvatada olnud laps (eestkostel, hooldamisel); lapsendatud laps; 

laps, kelle vanematelt on kohus vanemlikud õigused  ära võtnud. 

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet on oma aruannetes kasutanud järgmisi mõisteid: 

õigusrikkuja; koolikohustuse mittetäitja; sõltuvushäirega laps; hulkur; kerjus; vägivalla ohver; 

leidlaps (Enn 2001, 89). 

Seega näeme, milline segadus valitseb lastekaitse mõistetes ning et tänaseni ei ole riiklikult 

kinnitatud ühtset definitsiooni selle kohta , kes on tänavalaps. 

Millist definitsiooni siis kasutada tänavalaste puhul? Ülly Enn ja Anu Leppiman toovad ära 

definitsiooni, mis on Euroopa Nõukogu poolt pakutud: 

 



“Tänavalapsed on alla 18aastased lapsed, kes lühemat või pikemat aega elavad 

tänavamiljöös. Nad hulguvad sihitult ühest kohast teise, nende kaaslased ja sotsiaalsed 

suhted on tänaval. Ametlikult võib nende laste koduseks aadressiks olla märgitud nende 

vanemate kodu või sotsiaalhoolekandeasutuse aadress, kuid tegelikkuses on neil väga 

vähe kontakte või üldse mitte täiskasvanute, vanemate, kooli, lastekaitseinstitutsioonide, 

sotsiaalteenustega, kellel tegelikult lasub vastutus / kohustused nende laste ees.” (Enn, 

Leppiman 1999, 18). 

 

Tänavalastest rääkides on kasutatud erinevaid mõisteid: tänavalaps ja laps tänaval.  Mõistet 

tänavalast iseloomustab see, et lapsel puudub kodu ja kelle ainukeseks koduks on tänav. Isegi 

kui nad viibivad laste või noorte sotsiaalasutustes, peavad nad oma koduks ikkagi tänavat. 

Need on lapsed, kes saavad loota vaid iseendale. Elatist hankida on väga raske. Tihti teenivad 

tänavalapsed raha kerjates, äritsedes, varastades (seda ka mõne täiskasvanu või grupi surve l) 

ja prostitutsiooniga. Süstemaatiliselt koolis käivad neist vähesed, paljud üldse mitte.  Nad 

ööbivad üksi või kogu perega juhuslikes ööbimispaikades (maha jäetud lagunenud hooned, 

keldrid) (Enn, Leppiman 1999, 20). Tihti elavad lapsed eemal perest või peret ei ole. 

Enamasti  on neil täiskasvanute poolt elus vähe abi. Sellised lapsed elavad näiteks Põhja- 

Tallinnas Koplis, keda sageli nimetatakse ka liinide lasteks (tänava nimetuste järgi). 

Laps tänaval- need on lapsed, kes on regulaarselt oma pere või vanematega koos. Päeval 

veedavad nad enamus ajast tänaval, aga võib-olla isegi igal õhtul lähevad vanemate koju 

magama. Neil on säilinud suhted perega. Peamiseks põhjuseks tänaval olemiseks peetakse 

emotsionaalseid ebakõlasid lähedussuhetes ja talumatut olukorda kodus (joomapeod, 

vaimne/füüsiline/seksuaalne vägivald jms.) (Enn, Leppiman 1999, 20). Neid lapsi on Eestis 

kõige rohkem. 

 
Kui palju Eesti riigis selliseid lapsi on, ei oska keegi vastata. Pakutakse erinevaid numbreid, 

mis on kasvanud hirmuäratavalt suureks. Paljud lapsed on jäänud välja registritest. 

Vahetatakse sageli elukohta, mis tihti seisneb selles, et kolitakse viletsamatesse oludesse. 

Sagedaste kolimiste käigus kaovad dokumendid, lõpuks jäädakse ilma sissekirjutustest ning 

ühes sellega ka viimasest legaalsest sissetulekuallikast- kõikvõimalikest sotsiaaltoetustest 

(Enn, Leppiman 1999, 26). 

 



Rehabilitatsioonikeskuse Tootsi Tuba andmebaasis on ligi 700 vähemat või rohkemat aega 

tänaval viibinud lapse nimed. Tänavalastele Peeteli koguduse juurde la stekodu rajanud Inge 

Ojala hinnangul uitab ainuüksi Kopli liinidel kümneid heidiklapsi. 

«Tallinnas on väga palju tänavalapsi, võib-olla koguni tuhat,» kostab aastaid tänaval elanud 

14-aastane Aleksei. «Neid on harva näha, aga nad on olemas.» (Aasmäe 2004). 

Olukord läheb hullemaks 

Kahekorruselisest puumajast on alles vaid seinad, akende asemel mustavad tontlikud augud. 

Mõnikord istub lastekamp seinte vahele kogutud laga keskel ja nuusutab liimi. 

«Olukord läheb järjest hullemaks,» nendib Rääk. «Vanemliku hoolitsuseta laste arv kasvab 

iga aastaga. Vaeste perede hulk suureneb ja vaesusega kaasnevad muud probleemid.» 

Toimetulekupiiril ja sellest allpool elab veerand pealinna lastest. Järjest tihemini on hakatud 

sellistest lastest rääkima kui riskilastest. Tänavalastest räägitakse viimasel ajal väga vähe. 

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti peaspetsialist Reet Rääk väidab, et klassikaliste 

tänavalaste üleslugemiseks piisab kahe käe sõrmedest. Aeg-ajalt hulkuvaid, halvasti 

hooldatud lapsi võib tema sõnul olla umbes 500.  

Laste tänavale jõudmise põhjustes korduvad samad märksõnad – vanemate töökaotus, 

alkoholism, üürivõlad, halvad sõbrad, koolist puudumine, suitsetamine, vargused. (Aasmäe 

2004). 

 

Kolm tänavalast iseloomustavat tunnust: 

 

1. Riietus- selle lapse tunneb ära räpastest riietest, tema riided on pesemata. Lapse     

riietus ja jalanõud on sageli ka ilmale mittevastavad: on tavaline, et kui laps on 

soojadest riietest välja kasvanud, siis on ta sügisel-talvel sunnitud oma elukohta/koju 

(milline see siis ka iganes ei oleks) jääma. Kevadel ilmuvad esimeste soojade 

ilmadega välja ka tänavalapsed. 

2. Kodutus- Eesti kliima tingimusi arvestades on neil peredel ja lastel küll elukoht, mida 

nad ehk koduks nimetavad. Tavatähenduses on sisuliselt asi kodust kaugel. Nende 

laste jaoks võib kodu olla näiteks paneelelamu kelder, mahajäetud lagunenud majaosa 

või kuur. Just sellistesse n.ö. barakkidesse varjumine on ka üheks põhjuseks, mis võib 

tingida lapse kõrvalejäämise sotsiaaltöötajate või politsei vaatevinklist, kuivõrd 

enamasti hakkavad sellised lapsed silma just avalikes kohtades (tänav, kauplused, 

öised müügikohad jms.) tegutsemise läbi. 



3. Puudulik toitumine, mis sisuliselt tähendab seda, et laps on näljas. Väiksemad lapsed 

küsivad süüa naabritelt ja möödakäijatelt, vanemaks saades hakkavad lapsed toidu 

asemel juba pigem raha küsima. Kui õnnestubki raha teenida, kulutab ta seda enamasti 

saiakeste ja maiustuste peale, kuna sellisel lapsel puudub sooja toidu söömise 

harjumus (Enn, Leppiman 1999, 17). 

 

 
 

Mitmete artiklitega tutvumisel tuleb välja ikkagi peamine põhjus, miks kodunt ära tullakse, 

see on pere olukord: konfliktid vanematega ning vanemate toimetulematus elus (vaesus, 

tööpuudus, alkoholism, narkomaania jt.). 

 
 
 
2.2.1. Tänavalapse elu maailmas 

 

Iga laps on individuaalne, seega igal lapsel on erinev elu. Oluline on keskkond, milles ta elab, 

töötab, milliste sõpradega suhtleb jne. 

 

Maailmapanga tänavalaste teemalisest uurimistööst kümnes Ida-ja Kesk-Euroopa riigis, mis 

leidis aset 1999nda aasta mais ja juunis, selgus, et erinevate maade lapsi ühendavad mitmed 

tunnusjooned: 

 

1. Tänavalaps teenib elamiseks raha. 

Raha teenimine on tihti prioriteediks, kuna laps vajab süüa, esemeid jne. Tihti lapsed teenivad 

oma pere jaoks, keda nad toetavad ja kellest hoolivad. 

Mõnedes maades töötavad nad väga rasketes olukordades, väga püüdlikult, tihti ületunde 

tehes ning ohtlikes olukordades. Levinud töödeks on saabaste puhastamine, autode pesemine, 

kerjamine, meelelahutuse pakkumine. 

 

2. Prostitutsioon. 

Paljud tänavalapsed on seotud prostitutsiooniga ja enamus riikides tegelevad sellega tüdrukud. 

Kuid mõnel maal toimib see nii tüdrukute kui poiste seas. 

Lasteprostitutsioon on suureks probleemiks. Samuti levivad seksuaalsete vahekordadega 

erinevad suguhaigused, sealhulgas Aids. 



Kuid on ka selliseid maid, kus pered toetavad prostitutsiooni, kuna sellega saadakse elamiseks 

raha. 

 

3. Kuritegevus. 

Tänavalaste põhilisteks tegevusteks on taskute tühjendamine ja väikeste esemete varastamine 

autodest ja majadest. 

Osades riikides kasutatakse tänavalapsi ära narkoäris. 

 

4. Tänaval elamine. 

Tänaval elades on eriti tähtis leida endale turvaline magamiskoht. 

Osades riikides saavad lapsed magada kõnniteel, kuid mõnes riigis ei ole see turvaline ning 

nad otsivad endale peidetud kohti ööbimiseks. 

Kesk- ja Ida Euroopas ning endises Nõukogude Liidus on talvel raske leida sooja kohta. Tihti 

viibivad nad raudteejaamades või elavad lausa kanalisatsioonis. 

 

5. Gruppide moodustamine. 

Tavaliselt kogunevad tänavalapsed gruppidesse, hõivates kindla territooriumi mõnes 

linnaosas. Sellistes gruppides  vanemad poisid ja tüdrukud vaatavad väiksemate järele, vahel 

kasutatakse neid ära, pannes kerjama. 

 

6. Toksiliste ainete kasutamine. 

Erinevates maades kasutavad tänavalapsed erinevaid toksilisi aineid, et tulla toime 

tänavaeluga. Näiteks liimi sissehingates unustavad nad külma, nälja ja üksinduse. Lapsed 

kaotavad kontakti reaalsusega, näevad hallutsinatsioone. 

Kasutatakse ka sigarette, alkoholi, narkootikume (Penton 2000). 

 

 

2.2.2. Tänavalastega tehtav tänavatöö mujal maailmas 
 
Käesoleva alapeatüki koostamisel  toetun Maailmapanga uurimistööle kümnes Ida-ja Kesk-

Euroopa riigis ja  Lastekaitse Liidu Konverentsil osalenud Win Schickle poolt esitatud 

ettekandele „Tõde ja õigus.Ühiskonna erinevate sotsiaalmajanduslike tasandite/kultuur ide 

hoiakud ja uskumused tänavalaste appikarjetele vastates.” (Schickle 1997). 

 



Tänavatöö tegemiseks  tuleb arvestada kättesaadavate ressurssidega. Mida vaja läheb? 

• Raha 

• Oskused 

• Inimesed 

• Vajalikud materjalid, sõiduauto 

• Hoone 

• Koostöö kontaktinimestega teistest piirkondadest 

 

 Tavaliselt  on  ressursid limiteeritud ja tuleb valida parimad kättesaadavad vahendid. (Penton 

2000, 2) 

 

Oluline on meeles pidada, et noored võivad tänavaeluga kiiresti kohaneda omandades ka 

ebasoovitava käitumise (alkohol, narkootikumid, prostitutsioon, kuritegevus), mis panevad 

aluse allakäigule. Seetõttu tuleb kiiresti reageerida ning protsessile vahele segada, andes 

inimesele koha, kus ta tunneb end kindlalt ja turvaliselt. 

Lähenemine peab olema lapsekeskne-nendepoolse loo ärakuulamine, nende kaasamine otsuste 

tegemisse, nendega konsulteerimine, nende eest kostmine ning nende huvide võimalikult 

parem esindamine. 

 

Tänavatööd tehakse kahe-kolmekesi, kusjuures üks peaks olema meesterahvas. Noortel 

tänaval on tekkinud umbusaldus inimeste ja elu vastu. Seetõttu tuleb lastega kohtuda nende 

enda territooriumil. Hinnatakse igat olukorda, ilma, et püütakse sisse tungida noore inimese 

isiklikku ruumi. Tunnustatakse ja austatakse piire. Otsitakse inimene või inimesed, kellele on 

kõige õigem läheneda (Schickle 1997, 21). 

 

 

Tänavatöö eesmärgid: 

 

1. luua kontakt kodust ära jooksnud ning ohus olevate noorte inimestega; 

2. saada noorte inimestega sõbraks ning aidata neil ennast sisse seada; 

3. luua usaldusel põhinevaid suhteid noorte inimestega; 

4. pakkuda informatsioonilist nõustamist, nõuandeid ning juhatusi; 

5. juhatada noori inimesi vastavate teenuste juurde; 



6. teha koostööd erinevate asutustega; 

7. saada ülevaade noortest tänaval elavatest kodututest ning kõigist teistest noorte 

inimese gruppidest; 

8. dokumenteerida tänavatöö protsess; 

9. aidata kaasa selliste teenuste väljatöötamisele, mis on vajalikud tänaval olevatele 

noortele inimestele. (Schickle 1997, 22,23). 

 

 

 

Reageerimine tänavalaste vajadustele 

 

1. Pakutavad teenused 

Projektitöös on oluline mõelda, milliseid teenuseid vajavad tänavalapsed. Lapsed kasutavad 

neid teenuseid vabatahtlikult. Teenustega on võimalik teada saada tänavalaste vajadustest, 

nende psüühilise ja isiksusliku arengu suurendamisest. 

 

Teenused võivad sisaldada: 

• Sõprust ja tuge 

• Nõustamist ja sotsiaaltööalast sekkumist 

• Informatsiooni toimetulekuks 

• Pakkuda tänavalt äratulemise võimalusi 

• Arstiabi, terviseõpetust ja seksuaalkasvatust 

• Toitu ja toitumiseõpetust 

• Haridust  ja kasvatust 

• Meelelahutust 

 

 

2. Vajalikud teenused 

Tänavalastele suunatud teenused peavad lähtuma laste vajadustest. Kõigepealt on vajalik leida 

laste asukoht, kohtuda, võita usaldus ning seejärel tutvuda vajadustega, mida lastele osutada 

 

3. Teenuste pakkumine erinevates keskkondades 



Teenuseid pakutakse tänaval, varjupaikades, päevakeskustes ja ümbruskonnas, kust lapsed 

tulevad. Asukohast sõltub, millist teenust vajatakse/pakutakse.  Tänaval näiteks on rõhk 

suunatud informatsiooni pakkumisele, kuidas toime tulla, varjupaigas aga õpetatakse 

kirjaoskust toetades laste tagasipöördumist kooli. 

 

4. Sõprus ja tugi 

Tänavatöös on oluline lastega tutvuda ja seda tehakse tänaval, kus nad liiguvad.  

Päevakeskuse töötajad ja varjupaigatöötajad tutvuvad lastega, keda liidetakse projektitööga. 

Sõpruse ehitamine nõuab aega ja kannatust, mis põhineb usaldusele personali ja laste vahel. 

Hea sõprus personali ja tänavalaste vahel rajaneb edukale tööle tänavalastega, aidatakse neid 

tänavalt ära tulla, soovitades kohti, kuhu minna ning  pakutakse erinevaid teenuseid. 

Positiivne, soe ja hoolitsev sõprus aitab lastel taastada eneseväärikust 

Paljudel tänavalastel on negatiivne enesehinnang. Kui lastel on kogemus neist hoolivatest 

inimestest, hakkavad nad enda eest rohkem hoolitsema 

Lastega tegelevad töötajad peavad tundma laste tausta ja praegust olukorda. Antud 

informatsioonile toetudes on võimalik teada saada, milliseid teenuseid lapsed vajavad ja 

milliseid soovitusi anda lastele edaspidiseks (tulevikuks) 

 

5. Nõustamine ja sotsiaaltöö alane sekkumine  

Sõpruse ehitamine on esimeseks sammuks nõustamisel. Vestlused ja tegevused lastega 

aitavad lastes jõuda paremale arusaamisele endast ning leida tänavalastes ressursse 

edaspidiseks tööks. Töötajad võivad aidata lapsi halbadest kogemustest üle saada ning 

positiivsemalt tuleviku suunas vaadata. 

Nõustamine sisaldab tihti tööd ka laste vanematega. 

Sotsiaaltööalane sekkumine sisaldab laste lülitamist protsessi, mis pakuvad teisi 

kättesaadavaid teenuseid, mis on kohaldatud nende jaoks. See protsess abistab lastel teha 

otsuseid, mis puudutavad nende enda elu ja mis sisaldavad teisi abistavaid teenuseid, ka 

spetsialistide konsultatsioone laste huvides. 

 

6. Tänavalaste perega töötamine  

Lapse jaoks on kõige olulisem pere. Paralleelselt lastega töötades, tuleb teha ka tööd 

vanematega. Vanematele pakutakse nõustamist, materiaalset abi, erinevaid treening 

programme, abi töö otsimisel jne. Oluline on koostöö teiste organisatsioonidega, kes võiksid 

peresid aidata.. Projektitöö eesmärgiks on korraldada kokkusaamisi laste ja perede vahel. 



Kui laps on tagasi läinud pere juurde, siis hoitakse ka edaspidi kontakte ja toetatakse. 

Külastatakse  kodusid. 

 
 
Tänavatöö positiivsed küljed 
 

• Jõutakse paljude tänavalasteni, kellega muidu kontakti ei saa 

• Lasteni jõuavad teenused, millest muidu jäävad ilma 

• Läbi projekti õpitakse laste maailma tundma ning nende vajadusi 

• Projekti kaudu hoitakse kontakte tänavalastega nende keskkonnas 

• Kaitstakse tänavalapsi avaliku vägivalla eest 

• Antakse võimalus ja toetatakse laste ära tulemist tänavalt (Penton 2000) 

 

 
2.2.3. Kopli liinide tänavalapsed 
 

Lapsed liinidel elavad Põhja-Tallinna kõige hullemas rajoonis- Koplis. Aadressiks on neil 

vaid Liin 1, Liin 2 jne. Sellisesse piirkonda on kogunenud kõige kriminaalsem kontingent, 

mistõttu peetakse Koplit väga ohtlikuks piirkonnaks. Põhiliselt asub seal venekeelne 

seltskond. Pärast vene armee lahkumist jäid osadel meestel naised- lapsed maha. Neil puudub 

kodakondsus ja sissekirjutus. Nende olemasolu ei ole fikseeritud üheski andmebaasis. 

Koplisse minnes on pilt trööstitu: räämas puulobudikud ilma uste ja akendeta, aknad on kinni 

löödud vineeriga. Lapsed elavad nendes barakkides, mis eemalt vaadates tunduvad 

mahajäetuna. Osa barakkidest on poolpõlenud. Mõned elavad garaaþides või keldrites. 

Täiskasvanuid võib leida eraldi mõnest teisest barakist. Reeglina on nad asotsiaalsed töötud, 

joovad alkoholi, tarvitavad narkootikume, tegelevad prostitutsiooniga, varastavad jne. Nad ei 

tule oma eluga toime ning ei suuda oma laste eest hoolitseda. 

Osa lapsi elavad koos joodikutest ja narkomaanidest vägivaldsete vanematega, barakid on 

kütmata ja elektrita, sanitaartingimusi ei ole, ka süüa ei ole. 

Mõningad kirjeldused laste “ kodust” Koplis ajalehe artiklite põhjal: Nelli Vahter  kirjeldab: “ 

Maja I liinil- esimest korrust sellel majal praktiliselt pole, sest sealt võetakse kütet. Teisel 

korrusel on laste kasutada kaks kitsukest kööktuba, ühes kööktoas elatakse veel, muidu on 

maja tühi. Suvel tuleb kraanist vett, talvel külmuvad torud kinni. Üht tuba köetakse 

elektripliidiga, kusjuures juhtmed on seinal lausa paljad, ühendused ajavad sinist suitsu välja. 



Teise tuppa on poisid ehitanud tellistest ja raudtorust mingi ahjutaolise monstrumi, mis annab 

sooja vaid siis, kui tuli on kogu aeg all…”(Villandi 1997). 

Teine kirjeldus Kaido Liivalt: “Seinalauad on vihmas ja päikeses ammu värvi kaotanud, 

aknad on laudadega kinni löödud. Ukse ees peesitavad soojas hommikupäikeses kaks lahjat 

koera. Eemal sinetab meri, aga vahepeal on lage, põõsastesse ja kõrkjatesse kasvanud 

jäätmaa. Mõlemad aknapooled on vineeriga üle löödud, aga lahti käib neist üks. Seda 

kasutatakse uksena. Tuleb pingutada, et majja pääseda. Aknalaud on kõrgel ja lahtikäiv 

aknapool kitsas. Toas, mis kunagi on ilmselt olnud köök, lööb ninna paks läppunud hais. 

Tapeet on seintelt maha rebitud. Elektrijuhtmed ripuvad seintelt alla nagu hiiglasuure 

ämblikuvõrgu tükid. Tagumise ruumi poolitab mööblijäänus, mis on olnud kunagi kapp. 

Sealpool on kaks koikut, siinpool reformpõhjaga voodi ja kulunud vakstuga söögilaud. Laes 

ripub pirn.” (Liiva 1999). 

Inge Ojala kirjutab oma raamatus “Andesta-ma kasvasin tänaval”, kuidas ta juhatati Kopli 

punkrisse lastele süüa ja riideid viima: ” Astusime koos läbi lagunenud majade kadalipu kõige 

viimase lobudiku juurde. Kui jõuame teisele korrusele, lööb vastu hingemattev mustuse lehk. 

Põrandal vedelevad haisvad kaltsud. Ühte tubadest on keegi lihtsalt käimlana kasutanud. 

Järgmises toas avaneb võigas vaatepilt. Lapsed annavad üksteisele edasi liimikotti. Osa on 

juba niigi kaifis, et ei näegi mind, mõni mõmiseb vaid omaette. Ärksamad ja lõbusamad 

piiravad sisse toidukoti.” (Ojala 2001, 12). 

Õiget peret ja kodu pole sellistel lastel olnudki. Need on poisid ja tüdrukud, kelle vanemad ei 

hoolitse nende eest. Tavaliselt on need pered lagunenud ja asotsiaalsed. Mõningatel juhtudel 

on vanemad kadunud või nende asukohta ei teata Lapsed on pealtnäha väikesekasvulised ja 

kidurad. Tihti on tüdrukud poiste välimusega, sageli on tüdrukute käitumine poiste omast 

julmem: nad peavad ennast olelusvõitluses kõvasti maksma panema.  

Enamus lastel puuduvad dokumendid, vahel ei tea lapsed oma sünnipäevagi. Lapsed pelgavad 

võõraid inimesi, kuid kirikut nad usaldavad. 

Lapsed hakkavad suitsetama juba 5-6 aastaselt, hiljem nuusutavad aurusid või hakkavad 

narkootikume tarvitama. Kõige populaarsemaks mõnuaineks on liim. Enamus lastest on 

alatoitunud, kõikvõimalikke söödikuid täis ning vägivalla ohvrid. Tavaliselt nad koolis ei käi, 

mõni pole kooli jõudnudki. Kuid need, kes on kooli läinud, nendel tekivad tihti probleemid 

teiste õpilastega. Nad näevad välja teistsugusena, kuna riided on mustad ja räpased, nad 

haisevad. Puuduvad kooliasjad jne., millest saab alguse narrimine ja koolivägivald. See on 

paljudele põhjuseks, miks nad koolis ei käi. Kuid on ka selliseid lapsi, kellel läheb koolis väga 

hästi. 



Lapsed kogunevad kampadesse: väikeste tüdrukute, suurte tüdrukute, väikeste poiste, suurte 

poiste kampadeks. Igal kambal on pealik, kelle käsku täidetakse. Koos röövitakse, tavaliselt 

liimiuimas, nii on kergem olla ükskõikne ja julm. Varitsetakse trammi lõpppeatuses, 

kaupluste juures. Eriti lihtne on varastada vanuritelt, kuna neil ei ole jõudu vastu hakata. 

Tänavapoiss Valeri räägib: ”Alguses joostakse inimene pikali, siis võetakse ära kott, 

sobratakse taskutes ja lüüakse ohver uimaseks, et ta ei mäletaks varaste nägusid. Vanemate 

poiste kambad tegutsevad veel jõhkramal moel. Valitakse välja kallilt riietunud mees või 

naine. Ohvrilt röövitakse kõik, ka riided. Head asjad müüakse turul maha. Saaki ei jagata 

võrdselt, vaid ametipostide ja teenete järgi kambas. Jõugupealiku sõna on seadus. Tema valib 

ka esimesena, mida soovib.” (Ojala 2001, 43).  

Tänaval kehtivad omad reeglid. Enamus tegevusest toimub öösel, punkrites ja urgastes. 

Päeval on üpris vaikne, öised möllajad magavad (Ojala 2001, 83). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. TÄNAVALASTE AITAMISE VÕIMALUSTEST TÄNASES EESTIS 

 

3.1. Lastekaitsesüsteemi võimalused tänavalaste probleemide lahendamisel või 

leevendamisel 

 

Lastekaitseseadusest tulenevalt tuleb lapsesse puutuvate otsuste tegemisel lähtuda alati lapse 

huvist. 

Lastekaitsetöö hõlmab perekonna ja laste nõustamist, laste eestkostet ja hooldust. 

Lapse arengu ja kasvu loomulikuks keskkonnaks on perekond, seetõttu on lastekaitsetöös 

oluline töö perekonnaga. Parim viis last aidata, on aidata perekonda, aidates kaasa normaalse 

peresituatsiooni kujunemisel. Eesmärgiks on vanemate nõustamine, suunamine ja vajadusel 

materiaalne toetamine, luues lapse arenguks soodsamad tingimused (Rääk, Allev 1999). Kuid 

sageli on probleeme palju ja keerulised, siis on oluline osa võrgustikutööl, millega suurenevad 

võimalused koostööks ning informatsiooni levikuks erinevate spetsialistide vahel. Töös 

tänavalastega on oluline roll nii noorsoopolitseil, lastekaitsetöötajail, erinevatel 

organisatsioonidel. Ülly Enn peab oma bakalaureusetöös oluliseks era-ja avaliku sektori 

koostööd, milles on tagatud laste võimalus rahuldada nii primaarseid, füüsilisi vajadusi 

(öömaja, toidlustamist) kui saada ka kõrgema tasandi vajaduste rahuldamist toetavat 

sotsiaalnõustamist (Enn 2000). 

 

Juhul kui ei ole võimalik jätta last koju, rakendatakse asendushooldust, mis on õigustatud kui: 

1. puudujäägid lapse kodusel hooldamisel ohustavad lapse arengut; 

2. avahoolduse võimalused puuduvad või see ei ole andnud positiivseid tulemusi;  

3. asendushooldus on lapse huvides (Rääk1999,44) 

 

 Lapse asendushooldusele paigutamisel soovitatakse lähtuda  järgmistest põhimõtetest: 

• võimaluse korral tuleb eelistada asendushooldust lähedaste või tuttavate inimeste 

juures, lapsele tuttavas keskkonnas; 

• väikelaste puhul peab olema võimalus asendushoolduseks varjupaigas koos vanemaga; 

• asendushoolduse vältel peab jätkuma töö perega; 

• asendushooldus peab olema võimalikult lühiajaline (Rääk, Allev 1999, 44-45). 

 



 Asendushoolduse erinevad võimalused: 

 

Lühiajaline asendushooldus:                                               Pikaajaline asendushooldus: 

- turvakodu                                                                          - kasupere 

- kasupere                                                                            - eestkoste 

- kriisikodu emale ja lapsele                                               - lastekodu, koolkodu,  

                                                                                              noortekodu 

                                                                                           - lapsendamine 

 

Tabel 1 annab ülevaate laste esmakordselt arvele võtmisest ja paigutamisest aastatel 1998-

2002. Tabelist näeme, et 1999ndal aastal võeti lapsi kõige rohkem arvele-1 752 last. 2002ndal 

aastal on see arv vähenenud 1 249-le. 

Arvelevõetud lastest paigutati  2002. aastal bioloogilistesse perekondadesse 411, 

perekondadesse 392 last ning hoolekandeasutustesse 238 ja varjupaikadesse 230 last. 

Võrreldes 1998nda aastaga  on laste paigutamine institutsioonidesse vähenenud. 1998- ndal 

aastal paigutati hoolekandeasutustesse 252 ja varjupaikadesse 463 last. 

                                                                      

Tabel 1.   Vanemliku hoolitsuseta laste esmakordselt arvele võtmine ja paigutamine  

(„Sotsiaalsektor arvudes 2003”) 

      1998        1999            2000                2001          2002 

Aasta jooksul arvele võetud      1 671       1 752           1 227`             1 255`       1 249` 

Poisid        905          942              659                  703`          703 

Tüdrukud         766          810              568                 552           546 

Arvelevõetud lastest paigutati      1 595       1 749          1 305`             1 288`         1 301` 

Laste hoolekandeasutustesse         252          188             157                 202             238 

Perekondadesse         479          671             597                455              392 

Bioloogilistesse perekondadesse          401         383              320               411              411 

Varjupaikadesse          463          507             231                220             230 

`Paigutatud laste arv on arvelevõetustest suurem eelmisel aastal paigutamata jäänud laste tõttu  

Järgnevalt tutvustan lähemalt laste paigutamise erinevaid võimalusi: 

 

Varjupaik  ehk turvakodu on isikutele ajutist ööpäevast abi, tuge ning kaitset pakkuv asutus, 

mis võtab vastu ohtu sattunud lapsi sõltumata nende elukohast. 



Kohe pärast  lapse saabumist varjupaika tuleb sellest informeerida lapse elukohajärgset 

eestkosteasutust, kes on kohustatud välja selgitama lapse koduse olukorra ja võtma kasutusele 

abinõud lapse võimalikult kiireks tagasipöördumiseks koju. 

Varjupaigas tagatakse lapse eale vastav hooldus ja vajadusel korraldatakse 

meditsiiniline  ja psühholoogiline abi. Laste varjupaiga põhimäärusest tulenevalt võib laps 

viibida varjupaigas korraga kuni kaks kuud, erandjuhtudel ka kauem (Rääk 2003, 72-73). 

 

Lastekodu on orbude ja vanemliku hoolitsuseta laste asenduskoduks loodud 

hoolekandeasutus (Rääk 2003, 80). 

 

Koolkodu on puuetega kooliealistele lastele elamiseks, hooldamiseks, arendamiseks ja 

õpetamiseks loodud asutus. Nii lastekodus  kui ka koolkodus tagatakse lastele nende eale ja 

seisundile vastav hooldamine, rehabilitatsioon, meditsiinilise abi korraldamine, kasvatamine 

ja arendamine (Rääk 2003, 80). 

 

Noortekodu  on lastekodust, hälvikute erikoolist, koolkodust pärit ja vanemliku hoolitsuseta 

jäänud üle 15-aastastele noortele elamiseks ja rehabilitatsiooniks loodud asutus (Enn 2000). 

 

Kasupereks loetakse perekonda, kes vabatahtlikult võtab ülal pidada ja kasvatada vanemliku 

hoolitsuseta jäänud lapse kuni tema tagasipöördumiseni oma bioloogiliste vanemate juurde, 

eestkoste või lapsendamise vormistamiseni (Enn 2000). 

 

Eestkoste seatakse lapse üle, kelle vanemad on surnud, tunnistatud teadmata kadunuks või 

teovõimetuks või kelle vanematelt on vanema õigused ära võetud. Eestkoste võidakse seada 

ka lapse üle, kes on muudel põhjustel jäänud ilma vanemlikust hoolitsusest (Rääk 2003, 78). 

Eestkostja määrab kohus. Eestkostjal on kohustus last kasvatada ja kaitsta tema isiklikke ja 

varalisi õigusi ja huve (Grossmann-Loot 2000). 

 

Lapsendamine  on protsess, mille tulemusena saab laps perekonna alaliseks  liikmeks ning 

seetõttu tekivad nii vanematel lapse suhtes kui vastupidiselt kõik õigused ja kohustused, mis 

kehtivad bioloogilise pere puhul (Enn 2000). 

 

 

 



Tabel 2.   Lapsendamine ja eestkoste  („Sotsiaalsektor arvudes 2003“.) 

 

       1998 1999 2000 2001 2002 

Lapsendatud lapsed kokku 193 168 164 200 131 

Vanema abikaasa poolt 106 92 77 99 53 

Uude perekonda Eestis 57 39 60 81 46 

Uude perekonda välismaal 30 37 27 20 32 

Eestkostele  võetud lapsed 319 314 275 247 272 

 

Aastatel 1998-2002 on lapsendatud 131-200 last aastas, eestkoste on seatud 247-319 lapsele. 

Kasuvanemad on lapsendanud umbes pooled lapsendatud lastest (laps elab ühe bioloogilise 

vanemaga ja kasuvanemaga). Välismaale on lapsendatud 20-37 last aastas.  

 

Mittetulundussektori töö tänavalastega 

 

Viimastel aastatel on hoogustunud mittetulundussektori töö tänavalastega läbi projektide. 

Mittetulundussektori poolt tänavalastele suunatud projekte ja programme võib liigitada: 

• tänavatöö projektid, mille raames otsitakse kontakte tänavalastega viimaste 

igapäevases elukeskkonnas-tänaval. Käesolevasse kategooriasse kuuluvate projektide 

eesmärgiks on tänavalaste kogunemispaikade  identifitseerimine, lastega kontakti 

saavutamine ning selle teadmise kasutamine, motiveerimaks neid pöörduma teiste , 

selliste laste elu-olu parandamiseks ellukutsutud projektidesse; 

• tänavalastele suunatud päevakeskused. Ehkki seda tüüpi projekti vormiks on 

päevakeskus, hõlmavad projektid sageli täiendavat abi toidlustamise, meditsiinilise 

teenindamise või muu abi näol. Lapse kaasatus projekti tegevustesse peab tagama 

esmatasandi  vajaduste rahuldamise, sisuka vaba aja veetmise, õpiabi jms., kusjuures 

see võib toimuda kas sellesama projekti raames või korraldatuna  koostöös teiste 

organisatsioonidega; 

• varjupaigad, mis pakuvad tänavalastele ajutist elamispaika. Hädavajalikuks osutub 

teenus nende laste puhul, kes on kodutud või ei saa vanemate kodus elada sealse 

olukorra tõttu (Enn 2000). 

 

 



 

3.2.  Peeteli kiriku esimesed projektid tänavalaste aitamiseks 

 

Kuidas kõik algas? 

Peeteli koguduse juhatuse praeguse esimehe Mati Sinisaare elus oli mõne aasta eest keeruline 

ajajärk (1997.aastal), mis sundis teda, ettevõtjat ja ärimeest, kel kirikuga erilisi suhteid 

polnud, elu väärtusi vaagima ja ümber hindama. Ühel ööl, seletamatul sunnil, linnas autoga 

ringi sõites sattus ta kõige mahajäetumasse Kopli kanti ja nägi pimedal tänaval karjakaupa 

hulkuvaid lapsi. Veel samal ööl käis ta neile, räpastele ja näljastele, toitu hankimas, hakkas 

nendega kokku saama ja edaspidigi toitma, saades peagi aru, et üksinda ei suuda ta kuidagi 

aidata. Abiliste otsingul viis saatus teda kokku EELK kriminaaltöö keskuse juhataja ja Peeteli 

koguduse õpetaja Avo Üprusega. Toidupakke hakati kokku panema väikese Peeteli koguduse 

liikmete vabatahtlike annetuste abil (Karm 1999). 

Alguses oli 10-12 tänavalast, keda Peeteli koguduse liikmed Kopli liinidel üks kord nädalas 

vaatamas käisid ja neile toidupaki viisid. Lastega kontakti loomiseks kulus terve aasta. 

Edaspidi nende arv suurenes omataoliste laste informatsiooni kaudu. Nad usaldasid 

kirikutöötajaid ning said aru, et neist hooliti. Anti neile süüa, riideid, õpetati sotsiaalseid 

oskusi ning käituti nagu võrdne võrdsega. Kuna rahalistest vahenditest tuli puudu, valmis 

ühistööna projekt “NAD ON OLEMAS”, mille juhiks sai diakooniatöö tegija Nelli Vahter, 

kes aga peadselt läks USA-sse õppima. Tema asemele asus Inge Ojala, kes on praegu 

lastekodu juhataja.  Inge meenutab, et kui ta abikaasaga kirikusse tuli, nägi, kui halvas korras 

kirik oli, remont oli pooleli, ilma akendeta. Teda kutsuti kaasa Kopli liinidele, kus avanes 

veelgi masendavam pilt- mustus, täid, sügelised, elukõlbmatud urkad, lämmatav hais- ja siis 

see valu, viha, umbusk, mis laste silmades vastu vaatas. Inge tundis siirast soovi neid aidata.  

Projekti “Nad on olemas” eesmärgiks oli tänavalaste olukorra teadvustamine avalikkusele. 

Oluline oli ka kontakti ja usalduse saavutamine tänavalastega. 

Varsti sai selgeks, et sellisest abist lastele ei piisanud. Oli vaja leida võimalus, et lapsed ära 

tuua sellisest mittesobivast keskkonnast, pakkuda neile normaalset kodu ja saata kooli. 

1998. aastal jätkus töö projektiga “LAPSED LIINIDEL”. Lapsed õpetati tulema kirikusse, 

kus õpetaja korter oli ümber ehitatud päevakeskuseks (Raha saadi põhiliselt välismaisetest 

fondidest ja annetustest) See oli samm edasi laste aitamiseks. Neil oli võimalus viibida 

päevakeskuses õhtuni: saada sooja toitu, riideid ja esmaabi, sügeliste ja põletike ravi, pesta, 

mängida jne., kuid seejärel tuli nad uuesti saata tänavale. Lapsed, keda Inge aitas, olid tõsiselt 



haiged: närvisüsteemi häired, allergiad, kahjustatud maod ja maksad, mida oli mürgitanud 

liimi nuusutamine, riknenud prügikastitoit ja suitsetamine juba kolmandast-neljandast 

eluaastast. Tänaval külmetamistest, ööbimistest kanalisatsioonikaevudes ja mahajäetud 

vagunites olid tekkinud liigesepõletikud, mitmete vitamiinide puudus nõrgestanud organismi 

ja hävitanud hambad. Ühel lapsel on isegi üks neer opereeritud, teinegi neer töötab 

puudulikult. Sügelisi oldi nii täis, et nahad mädanesid.  Laste ravimine ning liimist 

võõrutamine käis läbi raskuste ja valude. Õnneks andsid pingutused tulemusi. Lapsed õppisid 

puhtust hoidma ning lõpetasid liimi nuusutamise. 

 Keskus korraldas ka laagreid ja päevaseid väljasõite. Projekti töötajad pidid lahendama 

erinevaid probleeme: lastel ei olnud dokumente, koolis ei käidud, vanematega ei läbitud, 

suitsetati, tarvitati alkoholi, narkootikume ja nuusutati liimi. Sellest raskest perioodist kirjutab 

Inge Ojala oma esimeses raamatus “Andesta- ma kasvasin tänaval” (2001). 

1998.a. renoveeriti kiriku kelder kasutamiseks varjupaigana vanematele tänavalastele. Edasi 

hakkas Inge Ojala otsima sponsoreid kuna ta ei tahtnud pakkuda ainult päevateenust ning 

saata õhtuks lapsed jälle Kopli. Ta soovis pakkuda tänavalastele õiget kodu, kus elatakse 

perena. 

1.01.1999.a. avati välisabiga lastekodu, mis oli mõeldud kuni 20- le lapsele. Kõigepealt tuli 

sinna elama 10 last, kuna kõik ei olnud veel valmis tänavalt ära tulema ja kirikusse elama 

tulemise eelduseks oli kooli minek. Samuti peavad lapsed ise tunnetama, et on elu muutuseks 

valmis ja tahavad oma elu muuta. Tänaseks on soovijaid rohkemgi kui ruumi on. 

31.03.2001 avati euroremondiga keldrisse ehitatud  uus päevakeskus ja turvakodu, mille 

juhatajaks on Fea Üprus. Turvakodus on praegu 8 last ja päevakeskus on lahti 14-17, kus 

käivad pidevalt umbes 10-30 last. Kristlik Sotsiaalkeskus müüs teenust linnale (praegu vaid 

lastekodu) ja palgal tegutseb 7 töötegijat, lisaks vabatahtlikud töötajad. 

 

 

3.3. Peeteli kiriku lastekodu loomine  

 

1997ndal aastal andis koguduse õpetaja Avo Üprus tänavalaste tarbeks õpetaja eluruumid 

kiriku teisel korrusel. Sama aasta septembris alustati ruumide remondiga, et oleks kuhu lapsi 

talvel sooja suppigi sööma kutsuda. 4 remonditud ruumi õnnistati tänavalaste päevakeskusena 

23ndal detsembril 1997. aastal. 



Jaanuaris 1999. aastal loodi Päevakeskuse ruumides tänavalaste jaoks Kristlik Lastekodu, kus 

tuli alluda kindlale päevakorrale- korralikult koolis käia, loobuda suitsetamisest, liimi 

nuusutamisest, tunnistada kodukorda jne. Lapsed, kes ei tahtnud nendele nõudmistele alluda, 

võisid edasi käia päevakeskuses (tegutses koguduse ruumides), ka viidi neile kord nädalas 

Koplisse toidupakke. 

Jaanuaris 2000 loodi Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus, mille visiooniks on eetiline, terve ja 

turvaline ühiskond, kus kirikul on selge sotsiaalne orientatsioon, väärtus ja tähendus. 

Missiooniks on Peeteli kiriku renoveerimine, laste päevahool, töötute toetamine, Kristlik 

Lastekodu, Tänavalaste Päevakeskus ja Turvakodu, tänavanoorte sotsialiseerimine, hingehoid 

ja jumalateenistused. 

Tänavalastetöö eesmärgiks on päevakeskuse, lastekodu ja turvakodu teenuseid osutades lapsi 

aidata, et nad ei peaks jääma tänavale ning integreerida nad meie ühiskonna ellu selle 

täieõiguslike kodanikena (Hmelnitski 2003). 

Alates 1. aprillist 2000.aastast ostab Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuamet Peeteli Kiriku 

Sotsiaalkeskuselt lastekoduteenust. 

Lastekodu jaoks on kiriku ülemisel korrusel 14 remonditud tuba. Lastekodu alustas tööd 

1999ndal aastal ja ametlik luba saadi 2000ndal aastal. 

Hetkel elab lastekodus 15 last, kõige noorem on 4aastane ja kõige vanem 16aastane. 13 last 

on pärit Kopli liinidelt,  1 laps on toodud Lõuna Eestist, 1 laps Haapsalust. Enamus lastest on 

venelased, 3 eestlast, 2 armeenlast ja 1 mustlane.  Pooltel neist tänavalastest ei ole vanemaid 

ega sugulasi ja alla pooltel on kas vanaema, vanaisa, tädi, ema või isa. Vanemad on reeglina 

asotsiaalsed, töötud, alkohoolikud, kes ei suuda endaga toime tulla, veel vähem oma lastega. 

Neil puuduvad normaalsed elamistingimused ja paljud on kasutanud oma laste peal vägivalda.  

Inge Ojala on lastele uueks emaks ja tütar Kerlit peetakse vanemaks õeks. Inge abikaasat 

kutsuvad mõned lapsed isaks. Nad elasid koos suure perena. Hetkel elab tütar Rootsis ja Inge 

abikaasast lahus. 

Kõik lapsed on lastekodusse tulnud omal vabal tahtel. Nad käivad koolis ja väiksemad 

lasteaias ning tunnistavad kodukorda, mille nad kõik koos koostasid. Ükski laps ei nuusuta 

ammu enam liimi ja enamus on loobunud ka suitsetamisest (kaks suuremat tüdrukut püüavad 

veel vabaneda halvast harjumusest piirdudes kolme suitsuga päevas). 

Enamus lastest läks abikooli, kuna nad olid teistest maha jäänud ja liimi nuusutamisest oli 

mälu nõrk. Inge Ojala käivitas välisfondide abiga  projekti “ABIKOOLIST TAVAKOOLI”, 

mis aitab lastel teistele järgi jõuda ning üle minna eesti tavakooli, kuhu neli last on juba 



läinud.  Projekt koosneb kolmest etapist. Esimeses etapis õpetatakse lastele eesti keelt, teises 

ja kolmandas etapis  lisaks eesti keelele veel teisi õppeaineid. 

Selle projekti teiseks osaks on töö noorukitega, kel pole elukohta ja kes vajavad enda kõrvale 

tugiisikut. Eesmärgiks on Taani abiga üürida kortereid, kus elaksid 2-3 noorukit koos 

tugiisikuga, kes õpetavad lastele sotsiaalseid oskusi läbi oma käitumise. 

Koolist tulles süüakse, arutletakse, kuidas koolis läks, puhatakse ja õpitakse. Lastele meeldib 

vaadata televiisorit ja mängida arvutimänge. Õhtuti istutakse koos ja juuakse teed. Siis 

arutletakse mitmesuguseid teemasid. Mõni soovib ka rääkida minevikust, millest on kaua 

vaikinud.  Sellistel puhkudel pannakse ka küünal põlema. 

Reede õhtuti on lastel kunstitunnid. Osa lastest on väga andekad joonistajad. Neid õpetab 

kunstnik. Laste pildid on olnud ka näitustel. 

Laupäeval käiakse ujumas, mis lastele väga meeldib. Vesi mõjub positiivselt närvisüsteemile. 

Peale ujumist lapsed söövad ja lähevad tantsima. 

Pühapäev on ainukene päev, kui saab kaua magada. Pärast lõunat on piibli tund. 

Kõik koolivaheajad veedetakse üheskoos erinevates looduskaunites maakohtades, kuna need 

lapsed vajavad eriti vabadust looduses. 

Igal suvel sõidetakse ka välissõpradele külla, kas siis Soome, Norrasse või mujale. 

Laste sünnipäevade pidamised on jäänud kõige toredamaks traditsiooniks, peetakse ka teisi 

tähtpäevi. 

Lapsed tegelevad ka heategevusega. Projekt “KODUTUTE ABISTAMINE”. Selle mõtte 

algatajateks ja läbiviijateks olid lapsed ise, mis näitab seda, et nad oskavad märgata teisi 

inimesi enda ümber, neid, kes va javad abi. Kaks aastat käisid suuremad lastekodu tüdrukud 

Balti Jaamas misjonibussiga kodututele suppi ja riideid jagamas. Nii mõnigi laps sai sellega 

oma vanematele süüa anda. Praeguseks on toidu jagamine toodud kiriku juurde, kus üks kord 

nädalas saavad suppi suuremad hädalised. Teised abivajajad on ära jaotatud teiste 

täiskasvanute varjupaikade vahel. 

Kontakte hoitakse ka laste vanematega, kellel nad olemas on. Inge Ojala käib igal nädalal 

Kopli liinidel süüa ja vahel ka riideabi viimas. Vanematele korraldatakse kord kuus teeõhtuid, 

kus räägitakse, mida lapsed on teinud ja vaadatakse pilte. Lapse armastavad oma vanemaid ja 

sugulasi ikkagi, ükskõik, millised nad ka ei oleks. Nad on ju õnnetud inimesed, kes ei tule 

enam oma eluga toime. 

Inge Ojalal on  käsil uus projekt. Nimelt otsib ta lastekodulastele kasuvanemaid, sest lastel on 

ikkagi parem elada perekonnas.  

 



 

3.4. Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskuse Päevakeskus ja Turvakodu 

 

Juulis 2000 alustati remondiga kiriku keldris. Tööde käigus lõhkusid endised tänavanoorukid 

430 m2 betoonipõrandat, süvendasid pinnast ca 60 cm ning tegid palju muidki eeltöid ehituse 

alustamiseks. Kaheksa kuuga rajati keldrikorrusele ajakohase sisustusega päevakeskus. 

Keldris on suur saal, söökla, köök (4 kokka töötavad kahes vahetuses), saun, 6 dušši, 

professionaalne pesumasin ja –kuivati, töötajate toad, klassiruum, 2 turvatuba. 

Tänavalaste Päevakeskus ja Turvakodu avati 31.märtsil 2001.aastal. 

Alates 1. aprillist 2001.a. ostis Tallinna Tervishoiu- ja Sotsiaalamet Peeteli  Sotsiaalkeskuselt 

päevakeskuse ja turvakodu-teenust. Teenuse ostmine kestis umbes aasta, kuid lõppes 

lastekaitse töötajate sõnul vähese koostöö ning vähese töö tulemuslikkuse pärast. 

Päevakeskuse töötajate ülesandeks on leida vanemliku hoolitsuseta lapsi, kes ei käi koolis, 

hulguvad tänavatel, näppavad; luua usalduslikud kontaktid ning need säilitada; pakkuda 

lastele tuge ja hoolitsust. Keskuses saavad lapsed iga päev sooja lõunat, pesta ennast ja oma 

riideid, vajadusel saavad ka uusi rõivaid. Lapsi aidatakse igati sidemete taastamisel kooliga, 

aidatakse teha koduseid töid (päevakeskuses töötab ka õpetaja, kes aitab lastel tundideks 

valmistuda või järele õppida). Mitmed lapsed pole käinud aasta või poolteist koolis. Samuti 

püütakse taastada või korrastada sidemeid koduga. 

Suvel olid kõik turvakodu lapsed koos kasvatajatega Eesti Sõjaväe kaplanite poolt korraldatud 

kristlikus sõjaväelaagris. Norra kristlased on juba kolmandat suve korraldanud tänavalastele 

kahenädalase laagri. 

Päevakeskuse ja Turvakodu juhataja on Fea Üprus. Päevakeskuses töötab ka 4 kasvatajat. Iga 

päev käib Peeteli Päevakeskuses ca 15-20 last. Hetkel elab turvakodus 8 last. Siin on elanud 

veel teisigi lapsi, kellest osa on läinud tagasi koju, osa mõnda teise turvakodusse (Hmelnitski 

2002). 

Keskuse visiooniks on eetiline, terve ja turvaline ühiskond, kus kirikul on kindel sotsiaalne 

orientatsioon, visioon ja tähendus. Kiriku ühiseks missiooniks on tänavanoorte 

sotsialiseerumine, hingehoid ja jumalateenistused. 

 

Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskuse kontseptsioon aastateks 2003-2004 

Peeteli Lastekodu ning tänavalaste Päevakeskus ja Turvakodu jätkavad tööd samadel alustel 

2004ndal aastal on kavandatud Lastekodu laiendamine. Tallinnas on veel palju tänava-ja 

riskilapsi. Keskusel ei ole piisavalt kohti lastele, kes nende juurest abi ja tuge otsivad. 



Linnavalitsus on rõhutanud, et peeteli Lastekodu on  ülerahvastatud ning Turvakodu ei tohiks 

asuda keldrikorrusel. Kuid turvakodu lapsed ei taha kirikust lahkuda. Seetõttu on otsustatud 

ehitada uus lastekoduhoone 20-30 lapse jaoks. Kavas on ehitada 4-korruseline hoone. Majasse 

on planeeritud lisaks magamistubadele, söögisaalile, köögile jne. puutöökoda ja 

käsitööklassid, kus nii poisid kui tüdrukud saaksid esmaseid töövilumusi omandada. 

 

 

3.5. Männiku Sotsiaalse Rahabilitatsiooni Keskus  

 

Lastega on tööd tehtud alates 1999.aastast, partneriks on olnud Tallinna Sotsiaal-  ja 

Tervishoiuamet. Tegutsetakse projektide raames, tavaliselt ühe-aastased projektid. Alates 

14.dets.2000.a. ollakse partnerlusprogrammi “Riskilaps” liige (algselt “Tänavalaste 

ümarlaud”). 

 

Laste arv on alati olnud piiratud kuna on ruumi puudus.  Korraga on tavaliselt 10-12 last. 

Praegu on projektis ette nähtud min.15 – max 20 last. Oodatakse eelkõige neid lapsi: 

• kes on kooliealised, aidatakse õppida. Kuid käib ka päris väikeseid lapsi; 

• kes huvialaringides ei käi (vanematel puudub huvi või raha laste huviringidesse 

panekuks) – sisustatakse lapse vaba aega (käelised tegevused); 

• kes elavad sellistes tingimustes, et ei ole võimalik ennast või oma riideid pesta (dušš ja 

pesumasin) 

• kelle vanemad ei pööra tähelepanu lapse tervisele, sageli on lapsel mõni tervisehäda 

(ajutine või krooniline), mis segab lapsel kooliskäimist, kuid perearsti poole 

pöördumisel ja ravimite ostmisel on võimalik paranemine 

• lapsi, kes on koolis kaaslaste poolt tõrjutud, lapsed, kelle vanemad joovad, ei hoolitse 

laste eest, on sageli teiste poolt tõrjutud ka koolis ja tihti on nad ka ise kergesti 

ägestuvad, tasakaalutud 

• lapsi, kes ei käi järjepidevalt koolis 

 

Kõigi ülalloetletud probleemidega püütaksegi tegeleda. Keskus on avatud kella 13-18ni. 

Oodatakse, et lapsed ise tuleksid, harjuksid peale kooli vanemate nõusolekul keskusesse 

tulema. Eesmärgiks on suhtlemine kasvatajatega ja kaaslastega. Et nad harjuksid rääkima oma 

õppetööst, koolist. Soovitakse, et nad valmistaksid ette järgmise päeva kodused tööd. Nende 



tegevuste käigus selgub  kui lapsel on probleeme koolis või kodus. Lapsed harjuvad sellega, 

et keegi on nende tegemistest huvitatud. Et lapsed on enamasti  Männiku piirkonnast või 

käivad ühes koolis, siis räägivad nad ka kaaslaste tegemistest. Ka sellest, kui kellelgi on 

koolis probleemid, millest ta ise ei taha kõneleda.  

 

Lapsed, kes keskuses käivad, on vanuses kuni 14. Vanemad lapsed on juba teiste huvidega  ja 

vajaksid teistsugust lähemist ja toetamist. 

Lapsed käivad keskuse juures enamasti seni, kuni see neile huvi pakub. Kui on olnud vajadus 

laps kodust eelmaldada, siis kuni kasuperesse või lastekodusse minekuni on ta keskuses. See 

on pikk protsess ja püütakse sellel ajal lapsele tuge pakkuda ja jälgida, et kõik laabuks lapse 

seisukohalt ohutult. Kui märgatakse ohtu lapsele, siis on viidud ka ööseks laps turvakodusse, 

kus siis temaga edasi tegeldakse.  

 

Laste viibimise kohta Männikul on range statistika. Edastatakse ülevaade igal kuul Sotsiaal- ja 

Tervishoiuametile. Märgitakse üles päevade viisi laste külastused, kõik vanemad peavad 

teadma, et lapsed  keskust külastavad. Kui tuleb uus laps, siis võetakse ühendust kohe ka 

vanematega. Ilma vanema teadmata ei saa laps keskuses  käia. Koostöö toimub eelkõige 

kooliga (klassijuhataja), lastekaitsega ja muidugi lapsevanematega või inimestega, kelle 

juures laps elab. Aidatakse vanemaid  (nõustamine, riideabi), kui nad seda vajavad ja 

soovivad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. UURIMISPROBLEEMI ASETUS JA METOODIKA. 

 

4.1. Uurimisprobleemi asetus. 

 

Magistritöö põhieesmärgiks on saada ülevaade Männiku ja Kopli liinide tänavalaste 

elukäigust nii tänaval, kui ka Männiku Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskuses ning Peeteli 

Kiriku  Sotsiaalkeskuses, nende aitamise võimalustest. 

 

Sellest tulenevalt keskendun kuuele ülesandele: 

1. Kajastada kirjanduses ilmunut informatsiooni tänavalaste elust Kopli liinidel; 

kirikutöötajate tänavatööd lastega, millega suudeti tuua osad lapsed välja 

probleemsest keskkonnast, pakkudes neile võimalust elama asuda Peeteli kiriku 

lastekodusse. Osad lapsed saavad kasutada tugikodu teenust ning on võimalus olla 

päevakeskuses. 

2. Saada ülevaade tänavalastega tehtavast tänavatööst. 

3. Saada ülevaade Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskuse Lastekodus elavatest lastest ja 

lastekodust lahkunud lastest ning nende peretaustast. 

4. Saada ülevaade Männiku Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskuses käivatest lastest ja 

nende peretaustast. 

5. Saada ülevaade Männiku Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskuse tööst lastega. 

6. Uurida tänavalastega tehtavat tööd ja aitamisvõimalusi. 

 

Uurimustöö käsitleb mittetulundussektorite poolt tehtavat tänuväärset tööd, millel on 

selged positiivsed tulemused ning mis toetuvad põhiliselt välisabile. 

 

 

4.2. Uurimuse metoodika. 

 

Käesolev uurimustöö põhineb kvalitatiivsele uurimismeetodile (teemaintervjuud ja lülitatud 

vaatlus).  

 



Uurimustöö teises osas toetun põhiliselt intervjuudele (laste toimikutega tutvumisest 

keelduti juba 2002-sel aastal) ja vaatlusele tänaval tehtavast tööst tänavalastega.  

Minu intervjuud toimusid: Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskuse direktori Mati Sinisaarega Peeteli 

kirikus 31.märtsil. 2004.a. ning lastekodu juhataja Inge Ojalaga 29. märtsil 2004.a. 

Intervjuul lubati kasutada diktofoni. Männiku Sotsiaalse Rehabilitatsiooni  Keskuse 

sotsiaaltöötajaga vestlesin 11. märtsil, mille käigus sain ülevaate keskuses käivatest lastest, 

mille põhjal kirjutasin andmed tabelisse. Kuna aja puuduse tõttu (minule oli antud aega 1 

tund) ei jõudnud keskuse juhatajat Siiri Pladot intervjueerida, jätsin oma küsimused, millele 

juhataja lubas interneti teel vastata. Esimese osa vastustest sain 23ndal märtsil, teise osa 

21sel märtsil. Intervjuude käigus soovitati mul pöörduda ka Lastekeskuse „Tähetorn” ( 

Kopli 30 a)  poole, kus  tegeletakse Kopli riski- ja tänavalastega. Sinna  helistades aga 

selgus, et lapsi ma kaardistada ei saa ning juhataja Kersti Raudsepp palus küsimused 

interneti teel saata. Vastused oma küsimustele sain 30ndal märtsil 2004.a. 

 

Tänavatöö vaatlus toimus 29ndal veebruaril Kopli Liinidel ja Vasara tänaval, kuhu läksin 

koos Peeteli kiriku töötajatega, kahe päevakeskuses käiva riskilapse ja Norra 

vabatahtlikega. 

 

Intervjuude põhjal tegin töösse kokkuvõtlikud tabelid Peeteli Kiriku lastekodus elavate 

laste, lastekodust lahkunud laste ja Männiku Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskuses käivate 

laste kohta. 

Intervjuude põhjal soovisin teada saada: 

 

1. Keda nimetatakse tänavalasteks antud hetkel? 

2. Keda nimetatakse riskilasteks? 

3. Kas tänavatööd tehakse ja milles see seisneb? 

4. Milliseid teenuseid lastele pakutakse, nende aitamisvõimalused? 

5. Kellega tehakse koostööd? 

6. Milline peaks olema töötajate arvates riigi (linna) töö tänavalastega? 

7. Millised institutsioonid tegelevad tänavalastega? 

 

 

 

 



 

Uuritav kontingent: 

 

Tänavalapsed Peeteli kiriku lastekodus vanuses 4-16. aastat, kokku 15 last; 

Lastekodust lahkunud tänavalapsed vanuses 3-23 aastat, kokku 16 last; 

Männiku Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskuse tänava- ja riskilapsed vanuses 3-11 aastat, 

kokku 15 last. 

 

Intervjuud on ära toodud lisas 1: 

 

1. Peeteli Sotsiaalkeskuse direktor Mati Sinisaar; 

2. Peeteli Sotsiaalkeskuse Lastekodu juhataja Inge Ojala; 

3. Männiku Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskuse juhataja Siiri Plado; 

4. Lastekeskus „Tähetorn”juhataja Kersti Raudsepp. 

 

Laste andmed lisas 2-4: 

• Lisa 2 . Tabel 3. Lastekodus elavad lapsed; 

• Lisa 3 . Tabel 4. Lastekodust lahkunud lapsed; 

• Lisa 4 . Tabel 5. Männiku Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskuses käivad lapsed 

 

 

 

Viimase kahe aasta jooksul on hakatud rääkima, et Eestis tänavalapsi ei ole või on väga vähe. 

Probleemsed lapsed liigitatakse riskilaste mõiste alla. 

Intervjuude käigus soovisin selgusele jõuda, milliseid lapsi liigitavad töötajad mõiste 

tänavalaps ja riskilaps alla, kuidas neid aidatakse, milles seisneb tänavatöö ja kas seda 

tehakse. 

 

 

 

 

 

 



 

5. UURIMISTULEMUSTE ANALÜÜS JA ARUTELU. 

 

5.1. Tänavatöö Koplis 

 

29ndal veebruaril kell 10.45 kogunesid tänavatööle minekuks: 

Peeteli Kiriki Sotsiaalkeskuse direktor Mati Sinissaar 

Peeteli Kiriku sekretär Mirjam  

Päevakeskuse 2 riskilast 

Tänavatöö vaatleja Eve Kraanvelt 

8 vabatahtlikku töötajat Norrast. Nende hulgas Norra kirikuõpetaja abikaasa Solveig 

Bergsland, kes  on juba seitse aastat Eesti lapsi toetanud nii rahaliselt kui ka organiseerinud 

riski-ja tänavalapsi Norra lastelaagrisse. 

 

Kopli Liinidele sõideti kahe kaubikuga, eesmärgiga viia riski- ja tänavalastele ning nende 

vanematele toitu ja jalanõusid. Norrakad  filmisid kaameraga eesmärgiga näidata Eesti 

tänavaelu ameeriklastele. 

Kõigepealt saabusime Liinidele 1. Sõitsime ühe maja juurde, kuhu hakkasid saabuma  lapsed 

ja asotsiaalid. Sisenesime majja, kus tutvusime ühe „korteriga”. Kõigepealt majja sisenedes 

tundsime ebameeldivat haisu. Seepeale ütles Mati Sinisaar, et neil ei ole WC-d. 

Elektrijuhtmed rippusid seintel. Lambi asemel rippus üks pirn. Tuppa vaadates nägin ainult 

madratseid maas ning üldist mustust. Majas (barakis) pidi elama umbes 20 elanikku. Akende 

asemele oli pandud vineerid. Osa akendest olid lihtsalt katki ja nende ees rippusid kaltsud või 

kiled. 

Kogunesime õue maja ette. Mati Sinissaar luges jumalasõna, mille tõlkis vene keelde Peeteli 

kiriku päevakeskuse üks noormeestest. Seejärel laulsid kaks norralast laulu, mis kõneles 

jumalast ja armastusest (laul tõlgiti). Refrääni lauldi koos. 

Algas toidupakkide jagamine, esimesena said väiksemad lapse(4), seejärel suuremad (5) ning 

siis vanemate kord.  

Järgmine peatuskoht oli Vasara tänaval, kus käisime kahes majas. Sealne olukord tundus 

veelgi jubedam. Lagunenud trepikojad, madratsid maas, ühes korteris ka 2 kehva tugitooli. 

Toidupakid said 6 last. Kõige väiksem laps oli 1 kuune, teine 1,3 kuud,  kõige vanem 18 



aastane, keda kutsuti ka Norra laagrisse, kui õpib iga päev  inglise keelt. Teised lapsed olid 

eelkooliealised. Kõik lapsed olid vene rahvusest. 

Kui majades olid toidupakid lastele jagatud, anti ülejäänud õues ootavatele kodututele. 

Kokku jagati toidukraami 7000 krooni eest, mis osteti eelmisel päeval ning olid korralikult 

kilekotidesse pakitud. Annetused olid kogutud Norra kiriku poolt. 

Peeteli Kiriku töötajad käivad tänaval võimaluse korral 2 korda nädalas, vahel 1 kord, 

olenevalt võ imalustest. 

Praegune tänavatöö toimub kindlates kohtades, kuhu viiakse jumalasõna, süüa ja riideid. 

Aktiivset tänavalaste otsimist ei tehta rahaliste ressursside ja paigutamisvõimaluste 

puuduste tõttu. 

  

5.2. Intervjuude  analüüs 

 

Tänavalapse mõiste seletus. 

Tänavalast iseloomustatakse järgnevalt: 

• Laps, kes on sattunud tänavale ja tal on seal kontaktid, satub kampa, osa neist elab 

keldris ja üldse koolis ei käi; teised lähevad koju magama, kuid koolikohustust ei 

täida. Tarvitavad narkootikume, satuvad valesse seltskonda ja sealt kuritegelikule 

teele.  (vastaja 1); 

• Tänavalapse definitsioon on laienenud. Puhas tänavalaps on meie tänavapildist 

kadunud, kuid on kusagil peidus. Nende leidmiseks on vaja luua spetsiaalne 

tänavatööd tegev grupp. Ennem pruukisid tänavalapsed liimi ja alkoholi, nüüd 

narkootikume. Tänavalapsed tegelevad prostitutsiooniga (vastaja 2); 

• Tänavalaste alla liigitatakse tänaval hulkuvad/aegaveetvad lapsed, kes raha teenimise 

mõttes kerjavad, varastavad, kuid politseile enamasti vahele ei jää.  Lapsed Kopli 

liinidel, kes elavad omaette ilma vanemateta suuremates või väiksemates 

seltskondades. Lapsed, kes ei käi koolis. (vastaja 3); 

• Lapsed, kes lausa elavad tänaval, ei ööbi kodus. (vastaja 4). 

 

Riskilapse mõiste seletus  

Riskilast kirjeldatakse järgnevalt: 

• Lapsed, kes on vaesetest peredest, kes on korteritest väljatõstmise ohus, kuna ei jõua 

maksta, edukad inimesed, kes on end lõhki laenanud; lahutatud vanemad, lapsed, kes 



ei saa kasuisadega läbi –vägivald. Seejärel läheb laps tänavale otsima saamata jäänud 

tähelepanu/armastust/soojust. Siis on laps piiri peal, kas temast saab tänavalaps või 

mitte, kas kool jääb pooleli või ei. Tihti on kaklemised koolis, ükskord kooli ei jõua, 

teinekord ei jõua, katkised riided, tossud ja laps enam kooli ei lähe. Kui kooli ei lähe, 

kakerdab niisama ringi, satub kampa. Riskigruppe on veel teisigi (vastaja 1); 

• Riskilastel on mingi katus pea kohal. Lastekaitsetöötajate sõnul ei ole need 

tänavalapsed, kellel on mingi elamise koht, vaatamata sellele, kas vanemad on 

suutelised last kasvatama või mitte. Praegune mõistete piir on hägune (vastaja 2); 

• Lapsed, kes elavad emaga koos, ei saa öelda, et emad nende eest ei hoolitse. See, et 

emadel puudub oskus ja teadmised ema olla, et neil ei ole tööd ega sissetulekut, on 

riskifaktorid nende laste jaoks. Riskilapsed on ka need, kelle vanemad käivad tööl, 

kuid neil puudub aeg ja raha lapse vaba aja sisustamiseks. Siin on risk, et lapsed 

lähevad vaba aja veetmiseks tänavale, satuvad kampadesse, kaotavad huvi koolis 

käimise vastu (tihti ei saa nad ka õppimisega ise hakkama ja ilma abita jäävad teistest 

maha, lõpuks kaotavad õppimise vastu huvi.) (vastaja 3); 

• Riskilapsed on vanemate oskamatuse või tahtmatuse pärast sattunud viletsuse ja 

vaesuse nõiaringi, lapsed, kel puudub  positiivne ja ülesehitav kontakt tema eest 

hoolitseva täiskasvanuga. (vastaja 4). 

 

Tänavatöö kirjeldus  

• Praegune tänavatöö on ennetada püüdev, kodututega töö, noorukitega töö. Tänavatöös 

on oluline võita usaldus, jõuda inimeseni. Antud hetkel aktiivselt otsida selliseid lapsi, 

keda tahaks aidata, ei saa, kuna kirik on täis. Seetõttu ei saa väga suureks sõbraks 

saada. Ei saa ju pärast öelda, et mida ma sinuga peale hakkan.  Praegu taotletakse 

kolmelapselisele perele dokumente, et lapsed saaksid sõita Norra laagrisse. Oluline on 

saada välja sellest keskkonnast, kus nad praegu elavad. Kuid see on raske, kuna neil ei 

ole sotsiaalseid oskusi, raha kuna on töötud või teevad juhutöid. Praegune olukord 

tänaval on läinud tegelikult hullemaks, sest kuritegevus on läinud vägivaldsemaks. 

Nüüd kasutatakse narkootikume, koolis ei käida ning doosi saamiseks ollakse nõus 

tegema kõike. (vastaja 1); 

• On vaja luua spetsiaalne tänavatööd tegev grupp, kes teeb tänavatööd pidevalt. Peeteli 

kirik  käib praegu kord nädalas vastavalt võimalustele. Viiakse süüa ja riideid, kuid 

see ei päästa olukorda. Side tänavalastega on läinud hapramaks, kuna kirikus ei ole 



enam kohti. Kuna pidevat tänavatööd ei tehta ja tänavalapsi kätte ei saada, sellepärast 

räägitaksegi, et tänavalapsi ei ole. Tänavatöö tegemiseks on vaja teha projekt, 

vajatakse autot, bensiini, 3-4 inimest. Nende hulgas peaks olema ka meesterahvas. Töö 

peab olema järjepidev. Lapsed vajavad süüa ja muid vahendeid, töötajad palka. 

Oluline on võita usaldus, seejärel kutsuda tänavalt ära. Praegu ei ole tänavalapsi 

kuhugile panna, ei ole, kes nendega tegeleks. Lastekodusid me ju juurde ei taha. 

Sellepärast soovitaksegi praegused lapsed saada kasuperre ja need raskemad lapsed, 

kelle pärast kirik tööd alustas, tuleksid kirikusse. Tänavalaste aitamistöö on 

teistsugune kui töö teiste lastega, kuna nende käitumine, mõtlemine ja vajadused on 

erinevad. (vastaja 2); 

• Tähetorni  keskus käib Kopli liinidel ja Vasara tänaval, räägitakse peredega, 

kutsutakse lapsi keskusesse. Motiveeritakse nii lapsi kui ka vanemaid muutusteks. 

Vanematele antakse nõu töö otsimisel, materiaalset abi riiete ja kaasapandud toidu 

näol, vahest harva ka rahaliselt. (vastaja 4). 

 

Koostöö 

• Peeteli kirik teeb koostööd Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuametiga, Tallinna 

Linnaosade Valitsustega, noorsoopolitseiga, koolidega ja teiste lastekodudega.(vastaja 

1); 

• Männiku Sotsiaalne Rehabilitatsiooni Keskus teeb koostööd Tallinna Sotsiaal-ja 

Tervishoiuametiga, koolidega, lastekaitsega, vanematega või inimestega, kelle juures 

laps elab, Tallinna lasteturvakodudega, lastekodudega ja erinevate MTÜdega (vastaja 

3); 

• Lastekeskus „Tähetorn” teeb koostööd põhiliselt telefonitsi lastekaitsega, turvakoduga, 

politseiga, koolidega, Päästearmeega (vastaja 4). 

 

Milline peaks olema töötajate arvates riigi (linna) töö tänavalastega? 

• Sooviks, et toimiks MTÜ-de ja riigi vaheline koostöö. Kui inimesel tekib probleem, 

läheb omavalitsusse, kus küsitakse, millist ja millises organisatsioonis abi tahetakse 

(kas omavalitsuslikus, eraettevõttes või kristlikus). Vastavalt sellele ostab omavalitsus 

teenust kuhu inimene suunatakse. (vastaja 1); 

• Projekt ja spetsiaalne grupp. Koostöö kindlasti. Praegu on kord kuus ümarlaud, sellest 

on vähe, elatakse üks  päev korraga. (vastaja 2); 



• Tänaseks on välja kujunenud süsteem KOV tasandil, milles laps leiab oma koha 

vastavalt tema probleemile. Tänavalastega tegelevad turvakodud ja sealt edasi juba 

lastekaitse. (vastaja 3); 

• Riik peaks finantseerima seda tegevust, korraldades riigihankeid. Samas peaks riik 

olema huvitatud töö kvaliteedist ja kontrollima, mis toimub nende rahaga (vastaja 4) 

Tänavalastega tegelevad institutsioonidest nimetatakse Tootsi tuba, Peeteli kogudus, 

Sõbra Käsi, Caritas, Päästearmee, Tähetorn. 

 

Tänavalapse mõiste on laienenud ja hägune. Puhas tänavalaps on tänavapildist küll kadunud, 

kuid on kusagil peidus. Nende leidmiseks on vaja luua spetsiaalne tänavatööd tegev grupp. 

Tänavalasteks nimetatakse lapsi, kes lausa elavad tänaval ja koolis ei käi. Nad pruugivad 

narkootikume, liiguvad kampades ning on sattunud kuritegelikule teele. 

 

Risklasteks nimetatakse erineva riskifaktoriga lapsi: vaesetest peredest lapsed, perekonnas 

üksikema, peres vägivaldne kasuisa, vanemate töötus, alkoholiprobleemid, koolikohustuse 

mittetäitmine jne. Riskilasteks nimetatakse ka selliseid lapsi, kelle vanemad käivad tööl, kuid 

ei ole aega ja/või tahtmist lastega tegeleda. Kuid neil on kodu, kus öösel viibida. 

 

Tänane tänavatöö on ennetada püüdev, nõuandev, toetav. Tänavatööd tehakse kindlates 

piirkondades- Kopli liinidel ja Vasara tänaval. Puudub spetsiaalne aktiivselt tegutsev 

tänavatöögrupp, kuna puuduvad rahalised ressursid ning võimalused laste paigutamiseks teise 

keskkonda. Seetõttu ei räägita enam tänavalastest vaid riskilastest.  

 

5.3. Peeteli kiriku lastekodus elavad lapsed 

 

Lastekodus elavate laste kokkuvõtlikud andmed on ära toodud lisas 2,  tabel  3. 

Lastekodus elab antud hetkel 15 last, kellest noorim on 4-aastane eesti poiss ja kõige vanem 

on 16-aastane vene tüdruk. Neist eesti lapsi on 3 last,  10 vene last ja 2 last on armeenlased. 

 

 

Pere ja kasvutingimused. 

Tabelist  näeme, et õiget  peret ja korralikku  kodu ei ole ühelgi lapsel olnud. Nad on pärit 

multiprobleemsetest peredest.  



Lapsed on elanud põhiliselt tänaval, koduks on olnud lagunenud barakid, garaaþid, keldrid. 

Tihti elasid lapsed vanematest eraldi, kuna vanemad pidasid joominguid ja lapsed olid neile 

ees. Enamus lapsi on tundnud ka vägivalda ja nälga. Nad on elanud mustuses, kubisedes 

täidest ja kirpudest, kannatanud külma, üksindust, hirmu jne. Nad on pidanud enda elus 

hoidmiseks kaklema, varastama ja söögi eest taluma seksuaalset ärakasutamist. Ka kooli ei 

saanud paljud minna mustuse ja riiete ning kooliasjade puudumise tõttu. Suurem osa lastest 

nuusutas liimi, kuna reaalsus oli rohkem kui õudne. 

8 last ei tunne üldse oma isa, 2- l lapsel on isa surnud, 1- l lapsel on isa vangis, 2-e. lapse isal 

on uus pere ja oma lapse vastu huvi ei tunne.  2-e lapse isad on kroonilised alkohoolikud. 

Ühel lapsel teeb isa juhutöid kui on kaine.  Teisel on isa töötu. 

Kõik emad on töötud, alkohoolikud. Vähemalt neljal lapsel on ema prostituut, mõned 

varastavad, kerjavad ja tarvitavad narkootikume. Juuakse juhuslike meestuttavatega.  5- l 

lapsel on ema surnud või kadunud. Seega on lapsed pärit “peredest”, kes elus toime ei tule 

ning vajaksid ise hädasti abi. 

 

 

Laste tervis. 

Lastekodusse tulles oli kõigil lastel sügelised, kirbud ja täid. Mõnedel nahk lausa mädanes. 

Lapsed pidid taluma pidevat desinfitseerimist. 

8 last on tänaval liimi nuusutanud, mõni isegi 3-4 aastat. Sellega on kaasnenud mäluhäired, 

mida taastada praktiliselt on võimatu. Nad on ka  suitsetanud ja alkoholi tarbinud, v.a.6 last.  

Lapsed kannatavad närvisüsteemi häireid, allergiat, kahjustatud on maod ja maksad, ühel 

lapsel on opereeritud üks neer ja teine neer töötab puudulikult. Tänaval olles kannatasid 

lapsed vitamiini puudust, mis on teinud organismid nõrgaks ja kaltsiumi puudus on lõhkunud 

hambaid ja teinud luud nõrgaks. 

Alguses ravis Inge Ojala lapsi ise, kuna lastel ei olnud haigekassakaarti ja teisi dokumente, 

nüüd saavad ravi juba spetsialistidelt. 

 

 

 

Kool. 

Üks poisslastest käis koolis ka tänaval olles ning õppis väga headele hinnetele. Teised 

puudusid palju koolist, mõni ei jõudnudki kooli.  



Nüüd käivad koolis kõik lapsed. Nad käivad kaheksas erinevas koolis vastavalt 

arengutasemele. Enamik lastest käisid ennem abikoolides, kuid nüüd käivad 9 last 

tavakoolides, kusjuures osa vene lastest on läinud õppima eesti kooli. (tänu projektile 

„abikoolist tavakooli”, milles aidatakse lastel teistele järele jõuda).4  last käivad veel 

abikoolides, 1 laps käib „Pääsupesa“ lasteaia logopeedilises rühmas ja 1 tavalises lasteaias.  

Inge Ojala sooviks on, et kõik lapsed läheksid järk-järgult üle tavakooli. Kuid kahjuks peab 2-

3 last jäämagi abikooli, kuna liimi nuusutamine on nende mälu piisavalt kahjustanud. 

Õpetajatega on Inge Ojalal pidev koostöö, kui on mingi probleem või kui laps puudub koolist, 

helistatakse kohe. 

 

Kontaktid sugulastega. 

Peaaegu pooltel lastel on vanemad surnud ja kelle vanemad  elavad, on reeglina purjus, et ei 

saa kirikusse tulla. Siis helistatakse. Üldiselt on kontakte jäänud järjest vähemaks. Alguses 

käidi rohkem, kuid nüüd väga harva või üldse mitte. Vahel on ka nii, et ema võtab nii mõnegi 

asja endaga kaasa, mis ei ole tema oma.  

Kahel lapsel on vanaema nii haige, et käiakse ise külas aitamas. Ühel lapsel käib tädi 

vaatamas. Üldiselt soodustatakse igati kokkusaamisi oma lähedastega. 

 

Sotsiaalne käitumine ja hobid. 

Väga raskeid lapsi on lastekodus 2, kes olid tänaval kambajuhid. Alguses pidid kõik nende 

sõna kuulama või muidu saadi peksa. Pidevalt kamandati teisi. Üldse olid lapsed alguses väga 

agressiivsed, läksid endast kergesti välja. 

Praegu saavad lapsed üksteisega hästi läbi ja nad hoiavad kokku. Nad on muutunud 

sõbralikuks, ei pelga enam võõraid. Vajavad väga palju tähelepanu, kallistusi ja armastust. 

Laste hulgas on palju andekaid joonistajaid ja tantsijaid. Üks laps käib Kaie Kõrbi 

balletikoolis. Veel meeldib neile ujuda, jalgpalli mängida, süüa teha, arvutimänge mängida 

jne. Kõige enam meeldib neile looduses viibida.  

 

Lastekodus elavatest lastest 13 last on endised klassikalised tänavalapsed, kes on pärit Kopli 

liinidelt, kes on pärit multiprobleemsetest peredest ning kes on elanud suuremal või vähemal 

määral tänavatel või barakkides. Nad on nuusutanud liimi ja hulkunud kampades. Nad on 

kerjanud ja varastanud. Tänu kiriku töötajatele on lastel nüüd uus kodu, kus valitseb puhtus ja 

kord. Nendest tänavalastest on saanud kirikulapsed. Lastel on kõik vajalik edasiarenguks 

olemas- käiakse koolis ja tegeletakse hobidega. Nad tunnevad, et neid armastatakse, 



hoolitakse, nendega arvestatakse, neid kuulatakse ja toetatakse. Samas hoitakse ka kontakte 

vanemate ja sugulastega, kes veel elus on.  

 

 

5.4. Lastekodust lahkunud lapsed.  (Vt. lisa  3  tabel 4 )  

 

Lastekodust on lahkunud kokku 16 last: 8 vene poissi, 3 vene tüdrukut, 3 eesti poissi, 1 eesti 

tüdruk ja 1 mustlastüdruk. 

I.N. on 18aastane vene poiss. Lahkus lastekodust, kuna hakkas tarvitama narkootikume ja 

jättis kooli pooleli. Elab praegu tänaval ja varastab. Ta on nõrga iseloomuga ja halbade 

sõprade poolt mõjutatav 

Vanemad on töötud alkohoolikud, kaks õde elavad lastekodus, keda käib vahel vaatamas. 

Ootab järjekorras Tapa erikooli. 

O.R. on 17aastane vene poiss, läks elama Lõuna-Eesti kasuperre , kus talle väga meeldib. 

Oma ema on tal surnud ja isa ei tunne. Elas enne erinevates lastekodudes, kust põgenes. 

Praegu õpib eesti koolis ja läheb hästi. 

K.S. on 14aastane vene poiss, elab koos O.R. –ga  Lõuna-Eesti kasuperes. Endal mõlemad 

vanemad surnud. Käib erikoolis, kuna on mäluga probleemid. On elanud samuti riiklikes 

lastekodudes, kus talle üldse ei meeldinud. 

R.P.B. on 23aastane vene poiss, kes elab Männikul  Rehabilitatsiooni  Keskuses. Lahkus 

lastekodust halva käitumise pärast. Isa surnud, ema asotsiaal, õde elab lastekodus, keda hoiab. 

R. on süstiv narkomaan ja psüühiliselt haige. Koolis ei käi ega tööta. 

A.A. on 22aastane vene poiss. Linn andis elamiseks korteri. Ema on asotsiaal, isa ta ei 

tunne.  Vahetab tihti töökohti, pommib raha ja varastab 

K. Väike 3,5 aastane vene poiss anti tagasi vanematele kasvatada. 

D. on 7aastane vene poiss. Elab praegu kasuperes ja tahetakse lapsendada. Ema on süstiv 

narkomaan ja lapse vastu huvi ei tunne. Isa ei ole (vallaslaps). Laps anti vanaemale kasvatada, 

kuid vanaema on nüüd surnud. 

J. on 4aastane eesti poiss. Elab kasuperes alates detsembrist 2002. Ema ja isa on mõlemad 

töötud, elamispinnata, abikooli haridusega ja vägivaldsed. 

I. on 3aastane eesti poiss. Elab kasuperes alates detsembrist 2002. Ema ja isa on mõlemad 

töötud ja abikooli haridusega. Ema on prostituut. 

L. on 15aastane vene tüdruk. Elas lühikest aega kasuperes, kuid lahkhelide tõttu tuli 

tagasi turvakodusse. Ema on elus mittetoimetulev alkohoolik, isa ei tunne. 



A.P. on 18aastane vene tüdruk. Lahkus lastekodust 2003ndal aastal ja elab praegu  

Sotsiaalmajas. Vanemad olid alkohoolikud, isa suri 2002. aastal. Ema on alkohoolik ja 

prostituut. A. lõpetab antud hetkel juuksurikooli ja temast saab juuksur. 

I.A. on 21aastane vene tüdruk. Lahkus lastekodust 2003ndal aastal. Elab sotsiaalmajas. 

Lõpetab kokakooli ja temast saab kokk. Ema oli asotsiaal, nüüd surnud. Isal on Moskvas teine 

pere. 

K. on 3aastane vene poiss. Lahkus lastekodust 2003ndal aastal. Vanaema kasvatab. Laps 

käib lasteaias. Ema on narkomaan ja varas, isa ei ole. 

K. on 11aastane eesti tüdruk. Lahkus lastekodust 2003ndal aastal Ida-Virumaale kasuperre. 

Ema on tal töötu alkohoolik, kes on praegu vangis. Isa on surnud. 

H. on 10aastane mustlastüdruk, kes lahkus lastekodust 2003ndal aastal ja elab praegu 

kasuperes. Ema on tal vangis, isa ei ole. 

R. on 8aastane eesti poiss. Ta lahkus lastekodust 2003ndal aastal ja elab nüüd kasuperes.  Ta 

on vallaslaps, ema kerge vaimupuudega. 

 

 

Lastekodust lahkunud lastest on 13 last endised klassikalised tänavalapsed. Kolm last võib 

liigitada riskilaste mõiste alla, kuna üks laps on elanud erinavates lastekodudes, kahte last 

kasvatas vanaema. Kõik lapsed on pärit multiprobleemsetest peredest. Liimi on nuusutanud 

neist 8 last.  2 last on praegu süstivad narkomaanid.  Teised on suitsetanud ja tarbimud 

alkoholi, v.a. 7 last. 

Lapsed on läinud: 

• 8 last kasuperre; 

• 3 last elab sotsiaalkorteris; 

• 1 laps elab Peeteli turvakodus; 

• 1 laps on tagasi tänaval; 

• 1 laps elab Männiku Sotsiaalses Rehabilitatsiooni Keskuses; 

• 1 laps anti vanaemale kasvatada. 

• 1 laps on tagasi bioloogilises peres. 

 

Kuna tänavalapsi on peaaegu võimatu bioloogilisse perre tagasi saada (vanemad surnud või 

asotsiaalid), siis nüüd on Peeteli Kiriku Lastekodu juhataja  Inge Ojala suurimaks sooviks 



leida lastekodulastele kasuperesid, mis oleksid lastele loomulikuks ja turvaliseks 

keskkonnaks.  Lastekodus elaksid raskemad lapsed. 

 

 

5.5. Männiku Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskuses käivad lapsed (vt.lisa 4,tabel 5)     

 

Päevakeskuses käib praegu 15 last, vanuses 2-11. Kõik lapsed on vene rahvusest. 

Laps 1.- 10aastane vene tüdruk. Pere elab Pääskülas barakis, vanemad lastega ei tegele, ei 

tööta. 

Laps 2- 9aastane vene poiss. Isa teadmata kadunud, ema teeb juhutöid. Elavad Lasnamäe 

üürikorteris 

Laps 3- 9aastane vene tüdruk. Isa on leedukas ja teeb juhutöid. Ema tapetud. Vanem vend 

teeb juhutöid. 

Laps 4- 11aastane vene tüdruk. Isa on tapetud, ema alkohoolik ja elab meestuttavaga. 

Laps 5- 9aastane vene tüdruk. Isa surnud, ema Koplis prostituut. Praegu elab kasuperes 

Laps 6- 3,5aastane vene tüdruk. Isa ei ole, ema elab Männikul ja ei tööta. Elavad ühes toas. 

Laps 7- 2aastane vene tüdruk, kes sündis Harku vanglas. Ema ei tööta, narkomaan. Isa on 

vanglas. Ema elab lapsega Männiku keskuse majas 

Laps 8- 9aastane vene poiss.Isa invaliid ja ei tööta, ema ei tööta. 

Laps 9- 6aastane vene poiss. Isa invaliid, ei tööta, ema ei tööta 

Laps 10- 9aastane vene poiss, on ema ja kasuisa, kes töötavad 

Laps 11- 8aastane vene poiss.  Isa ei ole, ema elab kolme lapsega Männikul. Ema töötab ja 

elamistingimused normaalsed. 

Laps 12 -9aastane vene tüdruk. Vanemad lahutatud, ema töötab. 

Laps 13- 9aastane vene poiss. Isa ei tunne, ema töötab ja elavad korteris 

Laps 14- 8-aastane vene poiss. Isa ja ema töötavad minimaalse palgaga, elavad korteris. 

Laps 15- 10aastane vene poiss. Kasuisa teeb juhutöid. Ema on vanglast vabanenud, teeb 

juhutöid. Elavad sotsiaalkorteris. 

 

Sotsiaaltöötaja väitis, et esimesed viis last võiks nimetada endisteks tänavalasteks, kuna nad 

on hulkunud ja elanud mõnda aega tänavatel ning on pärit multiprobleemsetest peredest. 

Teised lapsed on riskilapsed. Tänavalastega keskus enam ei tegele, ei käida ka tänavatel. 

Raskemad lapsed saadetakse turvakodusse, kus nendega edasi tegeletakse. 

 



 

5.6.Arutelu. 

  

Ülly  Enn on oma bakalaureusetöös (2000) pööranud tähelepanu vajadusele määratleda 

ametlikult tänavalapse definitsioon, millele peab järgnema vastava sihtgrupi lisamine 

lastekaitsealasesse statistikasse (Enn 2000). Mõistete segadus ilmnes ka minu 

bakalaureusetöö ja magistritöö koostamisel. Minu intervjueeritavatel olid erinevad 

arusaamad mõiste tänavalaps kohta. Selgus, et enam ei taheta rääkida tänavalastest vaid 

kasutati mõistet riskilaps.  Väideti, et klassikalised tänavalapsed on tänavapildist kadunud 

ning nüüd tegeletakse riskilastega. Ka nimetatud institutsioonid, kes ennem töötasid 

tänavalastega-Tähetorn, Tootsi tuba, Sõbra käsi, Caritas, Männiku Sotsiaalne 

Rehabilitatsiooni Keskus, on pühendunud tööle riskilastega, mitte tänavalastega. 

Arvatakse, et tänavalapsi meil enam ei ole või see arv on väga väike. Pikema vestluse 

käigus aga oldi nõus, et tänavalapsed on olemas, kuid kuna aktiivset tänavatööd meil enam 

ei tehta rahaliste ressursside ja ruumi puuduse tõttu, siis ei omata ülevaadet tänavalaste 

arvu ning nende asukoha kohta.  Tänavatöö nõuab spetsiaalset koolitatud tänavatöögruppi, 

kes aktiivselt ja järjepidevalt käib tänaval, otsib lapsi, loob nendega kontakti, nõustab, 

pakub erinevaid teenuseid ning leiab võimaluse laste äratoomiseks tänavalt. Samas töötab 

ka vanematega.  See on raske, kulukas ja aeganõudev protsess, mis nõuab tihedat koostööd 

erinevate spetsialistide- ja asutustega. 

 

Mõistete määratlemine on oluline sellepärast, et saada tegelik ülevaade praegusest laste 

olukorrast, probleemide suurusest ning abivajadustest. Erinevad lapsed vajavad erinevat 

lähenemist, kas siis tõhustada peretööd või leida võimalusi asendushoolduse erinevateks 

variantideks. Tänavalaste puhul on vaja individuaalset lähenemist, peredega töötamist, 

mitmesuguste teenuste pakkumist, tihedat koostööd erinevate spetsialistide ja asutuste 

vahel, mis on kulukas ning pikaajaline protsess. Kuid alustada tuleb kohe, sest mida 

kauemaks lapsed tänavale jäävad, seda raskem on neid aidata. Vanemaid kui 13aastasi on 

juba hilja aidata, sest paljud nendest on juba narkomaanid, koolist välja langenud ning on 

sattunud kuritegelikule teele.  

 

Sotsio-ökokultuurilisest teooriast lähtudes on mikrosüsteem, mis on lapsele kõige lähem 

keskkond, lapse arengule väga tähtis. Pere ja tema kasvukeskkond on just see, milles laps 

kasvab ja areneb.  Kui aga see pere on vaene, vanemad alkoholilembelised, töötud, 



vägivaldsed ning laste suhtes hoolimatud, avaldab see kindlasti mõju ka lastele. Lapsed on 

kahjustatud  emotsionaalselt, sotsiaalselt, nende tervis nõrk ning edaspidiseks 

toimetulekuks puuduvad ressursid. 

 

Nagu käesolevast uurimusest selgus, on tänavalapsed pärit multiprobleemsetest peredest, 

enamusel puudus isa, emad alkohoolikud, töötud, osad prostituudid jne. Selline ebasoodne 

kasvukeskkond viib probleemideni hilisemas elus. Et sellisest ringist lapsed välja tuua, on 

vaja sekkuda ning leida sobiv lahendus igale tänavalapsele individuaalselt. Kui kohe ei 

reageerita, on  hiljem juba raskem ja kulukam sobivaid lahendusi leida. 

 

Paljud tänavalapsed ei jõua kooli või kui lähevadki, siis on oht saada sotsiaalselt tõrjutuks. 

Neil ei ole selliseid riideid nagu teistel, puuduvad koolivahendid, tihti haisevad mustusest. 

Kiusavad koolikaaslased, vahel ka õpetaja.  Tekivad õpiraskused ning halvad suhted, mis 

viivad kooli poolelijätmiseni. See aga tähendab hilisemas elus töötust ning 

toimetulematust. 

 

Ka Peeteli kirikusse elama tulnud tänavalapsed ei käinud koolis, kuid lastekodu esimeseks 

tingimuseks oligi see, et lapsed pöörduksid tagasi kooli. Inge Ojala otsis lastele abiõpetaja, 

kes neid pidevalt õpetamas käis. Lapsed pöördusid kooli tagasi, esialgu küll abikooli, kuid 

nüüd käib enamus tavakoolis. Positiivne on ka see, et nad räägivad eesti keelt ja ka inglise 

keelt. Need lapsed on  arenenud suhteliselt kiiresti, kuna toodi õigeaegselt tänavalt ära, on 

loodud normaalsed, turvalised, kasvutingimused ning toetatakse neid igal sammul.  

 

Tähelepanuväärne on Peeteli Kiriku Lastekodu juhataja Inge Ojala pühendumus töös 

tänavalastega, suur energia ja tahe lapsi aidata. Minu eelnevatest analüüsidest (punktid 5.3 

ja 5.4) on näha, millisest keskkonnast lapsed on pärit ning milliste kahjustustega nad on 

jõudnud kirikusse. Kui palju on Inge nendega vaeva näinud ning milliste tulemusteni 

jõudnud. Lapsed on oma praeguse eluga väga rahul- neil on kõrval inimene, kes nendest 

hoolib ja kes neid armastab, enamusel läheb koolis hästi, neil on hobid, nad reisivad ja neil 

on eesmärgid ja sihid edaspidiseks eluks. 

Inge Ojala on võtnud endale uue eesmärgi, leida lastele kasupere, sest iga laps soovib elada 

ja kasvada peres.  Lastekodulastest 8 last on leidnudki endale uue pere. 

 

 



Mõistmatuks jääb Põhja Tallinna Valitsuse  SHO mõnede lastekaitsetöötajate  tänavalaste 

olemasolu eitamine Kopli liinidel (Kraanvelt 2003).  Aastaid on kirjutatud ja räägitud ühest 

Tallinna probleemseimast ja lahendust nõudvast asukohast- Kopli liinidest. Rääkimata 

sellest, et see kuulub nende tegevusvälja. Pealegi on konkreetsed inimesed (Mati Sinisaar, 

Erki Korp oma töötajatega jt) käinud sealsetes lagunenud majades, leidnud tänavalapsi, kes 

kuuluvad mõiste alla tänavalaps. Paljudele sealsetele lastele on pakutud abi ning nii mõnegi 

lapse probleem on leidnud lahenduse. Teada on see, et mida rutem jõuab abi lasteni, seda 

tõenäolisem on, et suudetakse last aidata  õigele teele ja temast kasvab ühiskonnale vajalik 

inimene. 

Seega järeldan, et lastekaitsetöötajatel on suur töökoormus kontoris ja põhiline osa tööajast 

kulub siiski dokumendihaldusele ehk „paberitööle“ ja telefoni teel koostööpartneritega 

suhtlemisele. Suur töökoormus häirib võrgustikutööd ning laste abistamisprotsess on 

aeglane ja ebaefektiivne. Kergem on probleeme eitada, kui tõdeda, et paljud asjad on 

lahendamata ning ei jõuta. Siin ongi oluline efektiivse koostöö vajalikkus 

mittetulundusühingutega, kes jõuavad tänavalasteni ja keda ka lapsed rohkem usaldavad. 

Liia Vain`i diplomitööst (2002) selgus,et kokkupuude tänava-ja riskilastega toimub 

enamasti sel teel, et keegi toob või teatab tänavalastest 96,7 %, lastekaitsetöötajad leiavad 

need lapsed ise vaid 2,3 %, ning teatavad nendest lastest kõige sagedamini politsei, seejärel 

organisatsioonid, kes selliste lastega tegelevad (Vain 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED 

 

Käesolev uurimustöö käsitleb neid lapsi, kes on pärit multiprobleemsetest peredest, kes ei tule 

ise oma eluga toime ja kes ei suuda pakkuda turvalist elukeskkonda ka oma lastele. Paljusid 

lapsi nendest võib liigitada mõiste tänavalaps alla.  

 

Loodan, et minu magistritöö loob üldpildi tänavalaste elukäigust nii Kopli liinidel, kui ka 

Peeteli Sotsiaalkeskuses ja Männiku Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskuses käivatest lastest. 

Peeteli Kiriku Lastekodu  tänavalapsed on enamus pärit Kopli liinidelt. Üks laps on tulnud 

kasuperelepinguga Haapsalust  ja üks laps Lõuna-Eestist. Neil kõigil on oma lugu, miks nad 

tänavale sattusid, kuid põhiline põhjus on sarnane. Nad on elanud elamiskõlbmatutes 

barakkides, garaažides, keldrites. Nende vanemad on multiprobleemsed, elus 

mittetoimetulevad töötud alkohoolikud, kes ise pole võimelised lapsi kasvatama. Lapsed on 

ilma jäänud hoolitsusest ja armastusest, nad on pidanud taluma vanemate vägivalda, nälga, 

puudust igas mõttes. Enamus lastest on ilma isata, osa pole isa näinudki. Elus püsimiseks on 

lapsed pidanud varastama, oma keha müüma jne. Neile on palju haiget tehtud ja nad on 

ümbritseva suhtes tõrjuvad ja umbusklikud. 

 

Tänu kirikutöötajate suurele tööle ja heale tahtele lapsi aidata, on Kopli liinide tänavalapsed 

leidnud endale uue kodu Peeteli Kiriku  Lastekodus, kus elatakse suure üksmeelse perena.  

Lapsed käivad koolis, tegelevad oma hobidega, reisivad. Neil on uued sõbrad ja soov oma elu 

paremaks muuta. Kõik vanad halvad harjumused on jäänud selja taha ning tulevikku 

vaadatakse lootusrikkalt. 

 

Peeteli Kiriku Lastekodu uueks suunaks on lastele kasuperede leidmine. Kui ei ole võimalust 

pöörduda tagasi bioloogilisse perre, siis alternatiiviks oleks kasupere. Kasupere võimaldab 

lastele perelähedasi kasvutingimusi. 8 lastekodu last on leidnud endale uue pere. 

 

Peeteli Kiriku Turvakodus elavaid lapsi, Päevakeskuses käivad lapsi nimetatakse riskilasteks. 

Männiku Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskuse lapsi kutsutakse vanemliku hoolitsuseta 

lasteks, ka riskilasteks. Ka nende vanemad on multiprobleemsed, ei tule hästi oma eluga 



toime. Kuid nendel vanematel on olemas mingi elukoht, kus viibida (tavaliselt ühiselamu 

pind) ja tööks tehakse vahel juhutöid. 

Päevakeskustes saavad lapsed süüa, sisustada oma aega meeldivate mängudega ja sõpradega. 

Siin aidatakse ka koolitöid teha. Koolivaheajad sisustatakse laagrite ja väljasõitudega. 

 

Selliseid abivajajaid tänavalapsi on meil veel palju. Kui palju, ei oska keegi täpselt öelda. 

Ajakirjanduses on läbi jooksnud erinevaid andmeid. Kahel viimasel aastal on hakatud 

rääkima, et tänavalapsi meil enam ei ole, või kui on, siis väga vähe. Lastekodu juhataja Inge 

Ojala arvab, et tänavalapsi võib meil olla 100 ringis. Ülevaade tänavalaste arvust on puudulik, 

kuna valitseb mõistete segadus. Intervjuude käigus aga selgus, et kuna aktiivset tänavatööd 

meil ei tehta ressursside ja ruumipuuduse tõttu, siis räägitaksegi ainult riskilastest. Selge on 

aga see, et lapsed vajavad kohest abi, sest mida varem lapse probleemist teada saadakse ning 

mida kiiremini tegutsetakse, seda suurem on võimalus lapsel toimetulekuks edaspidises elus. 

Abi puudumisel jäävad lapsed ringlema kriminaalsesse maailma ning neid on hiljem peaaegu 

võimatu aidata. 

  

Kuidas neid lapsi aidata? Arvan, et: 

- kõigepealt tuleb määratleda tänavalapse mõiste, et saada selged piirid oma tegevusele, mis 

annab ülevaate sellest, kellega töötatakse ja kellele ressursse kulutatakse; 

- leida üles abivajajad pered, lapsed.  Aktiivne ja järjepidev tänavatöö; 

- tuua lapsed ja nende vanemad ära ebasoodsast keskkonnast; 

 - leida neile reaalne lahendus vastavalt vajadusele; 

- lammutada Kopli liinide lagunenud ja ohtlikud barakid.;  

 - meil on puudus sellistest sotsiaaltöötajatest, kes teeksid sellist tööd südamega ja 

järjekindlalt; 

- arendada ja tugevdada koostööd erinevete ametkondade ja organisatsioonide vahel; 

- informatsiooni parem levik ja kiire tegutsemine; 

- leida võimalusi ka vaesetest peredest lastele vaba aja sisustamist; 

- riigi prioriteediks peaksid olema pered ja lapsed- inimesed üldse. 
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