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Abstrakt
Doktoritöö „Rakendusteatri praktikad MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogrammi
leinatoetuslaagrites aastatel 1995–2017” (Use of applied theatre in the grief support camps of
the non-profit association Children’s and Youth Crisis Programme from 1995–2017) on osa
doktoriõppe loomingulis-uurimuslikust projektist. Doktoritöö keskmes on rakendusteatri
kasutamine laste leinaprotsessi toetamisel.
1995. aasta suvel toimus esimene leinatoetuslaager Eestis. Laager oli ajendatud
parvlaev „Estonia” katastroofist 28. septembril 1994, kus paljud lapsed kaotasid kas oma
vanema(d), õe või venna. Sai selgeks, et Eesti vajab lastele suunatud pikaajalist
leinatoetusprogrammi ja tegevuskava. Toetudes Põhjamaade leinanõustajate kogemusele
arendati Eestis välja aastane leinatoetustöö programm, mille fookuses on lähedase inimese
kaotanud lapsed ja nende pered. Laagri leinatoetustöös on kesksel kohal rakendusteatri
erinevate praktikate kasutamine. Kolmeosaline laagritsükkel on arenenud terviklikuks
programmiks. Eestis väljatöötatud formaati, mis on rahvusvahelise praktika kontekstis
unikaalne, on nimetatud lausa „Eesti mudeliks”. See hõlmab leinatoetuslaagreid, leinatööd
laste ja peredega väljaspool laagrit, leinatoetusgruppe vanematele laagrivälisel ajal.
Doktoritöö eesmärgiks on leida vastus küsimusele, kuidas ja milliseid rakendusteatri praktikaid
on kasutatud leinatoetuslaagris peaaegu kahekümne tegevusaasta jooksul ning kuidas need
praktikad on aidanud kaasa laagri kui ühe tervikliku leinatoetusprogrammi tegevusele ja
ülesannetele. Olen oma uurimuses süstematiseerinud ja analüüsinud rakendusteatri praktikaid,
mida on laagris kasutatud nii laste vaba aja sisustamisel kui ka grupitundide leinatoetustöös
alates laagri asutamisest. Selleks et luua kontekst erinevate rakendusteatri praktikate
mõistmiseks, on esitatud ka leinatoetuslaagri kujunemislugu, leinatoetusprogrammi ülesehitus
ja laagri tähendus grupijuhtidele.
Leinatoetuslaagrist kirjutamisel on allikatena kasutatud fotomaterjale, arhiiviandmeid,
artikleid ning kolleegide märkmeid ja intervjuusid. Grupitööde kirjeldamisel ja analüüsimisel
on kasutatud isiklikke ja kaasgrupijuhtide laagripäevikuid aastatest 2012–2017.
Kogutud materjali analüüsimiseks on töös kasutatud järgmisi meetodeid: struktureerimata
intervjuud, tihedat kirjeldust, osalusvaatlust ja erinevaid loovuurimismeetodeid.
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Sissejuhatus
Tõuke käesoleva doktoritöö kirjutamiseks andsid aastate jooksul peetud vestlused
kolleegidega, kes teadsid Laste ja Noorte Kriisiprogrammi leinatoetuslaagritest ja olid
huvitatud minu tegevusest leinalaagri meeskonnas. Kui minult küsiti, mida leinalaagris
tehakse, ei osanud ma enamasti anda ladusat ja ammendavat vastust. Vastuolust selle vahel,
kui palju ja mida ma tegelikult laagris aastate jooksul tehtust tean ning selle vahel, kui
puudulikult ma sellest rääkida oskasin, kasvas välja soov paremini mõista leinatoetuslaagri
sünnilugu, arengut ja tegevuse eripära, sh rakendusteatri vahendeid, mida ma ise olen aastate
jooksul arvukalt kasutanud.
Käesolev töö on kirjutatud minu kui ühe grupijuhi vaatenurgast ning on otseselt seotud
minu erialase ettevalmistuse ja enesetäiendamisega. Olen lõpetanud EMTA lavakunstikooli
aastal 2006 magistrikraadiga. Laagritöös on mulle lisaks teatriharidusele olnud abiks
psühhodraama väljaõppes1 omandatud oskused juhtida gruppe ja kasutada grupitöös lastega
erinevaid rakendusteatri praktikaid. Käesolev töö on kokkuvõte minu kui grupijuhi tööst,
millele olen lisanud oma kolleegide aastatepikkused kogemused.
Töö laagris eeldab pühendumust ja entusiasmi, kuid kõige selle juures on
meeskonnatöö rangelt reglementeeritud. Laagri meeskonda kuuluvad erialainimesed peavad
oma tegutsemises kõige olulisemaks laste huvide ja õiguste kaitset, laagrite korraldamisel
juhindutakse ühiskonnas tunnustatud eetikaprintsiipidest, käitumisnormidest ja nn heast tavast.
Laagrite tegevusprogrammid on kooskõlas seadustega ja oma tegevuses lähtutakse iga isiku
õigusest privaatsusele ja informatsiooni konfidentsiaalsusele, isikuandmete kaitse seadusest,
Eesti Psühholoogide Liidu eetikakoodeksist ja lapse õiguste alusdokumentidest ning valikute
vabatahtlikkusest.
Eesmärk ja uurimisküsimus. Doktoritöö eesmärgiks on leida vastus küsimusele, kuidas ja
milliseid rakendusteatri praktikaid on kasutatud leinatoetuslaagris peaaegu kahekümne
tegevusaasta jooksul ning kuidas need praktikad on aidanud kaasa laagri kui ühe tervikliku
leinatoetusprogrammi tegevusele ja ülesannetele. Käsitlen rakendusteatri kasutamist nii laste

Aastatel 1995–2006 õppisin psühhodraamat Tallinnas: olin esimese psühhodraama väljaõppe grupi liige, mida
juhendas teoloog ja psühhodraama õpetaja Sirkku Aitolehti Soomest.
1
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vaba aja sisustamisel kui ka leinatoetusgruppides. Eestis loodud leinatoetusprogramm ja
rakendusteatri kasutamise mitmekülgsus on Põhjamaade kontekstis unikaalne ning seetõttu on
väga oluline need kogemused fikseerida. Kuna materjali leinatoetuslaagrite kujunemisloost
ning enam kui 20-aastasest tegevusest on avaldatud vähe (mõnes osas üldsegi mitte), uurisin
kogutud materjali põhjal järgmisi laagriga seotud küsimusi: 1) milline oli leinatoetuslaagri
kujunemislugu; 2) milline on aastase leinatoetusprogrammi ülesehitus ja toimimine; 3) millised
rakendusteatri praktikad on laagris kasutusel; 4) milline on laagri tähendus grupijuhtidele.
Rakendusteater on katustermin, mis hõlmab teatripraktikaid, kus tegijad ja vaatajad on
väljaspool traditsioonilise teatri raame (Prentki; Preston 2009: 9). Kasutan seda oma töös,
kirjeldades laagriteatriga seotud tegevusi. Rakendusteatrit iseloomustab neli aspekti, mille
koosmõjul eristub ta nn tavalisest teatrist: sellised teatripraktikad tegelevad tavalise inimese
looga, teose loomisprotsess on improvisatsiooniline, enamikel juhtudel ei kasutata
teatrietenduste jaoks ettenähtud ruume, publik osaleb etenduses ning tegijate eesmärgiks on
midagi muuta kas ühiskonna toimimises või indiviidi psühholoogilises mustris (Pesti 2016:
121). Rakendusteatri praktikaid puudutavate teemade puhul toon välja teoreetilised
seisukohad, millele toetudes kavandatakse laagri vaba aja tegevusi ja leinatoetustööd.
Paralleelselt oma töö kirjeldustega ja oma märkmetega toon näiteid ka kolleegide kogemustest
ja tähelepanekutest. Laagris kasutatavad rakendusteatri praktikad baseeruvad eelkõige Jacob
Levy Moreno2 teoorial loovast inimesest, mida teiste hulgas on edasi arendanud Sirkku
Aitolehti ja Martti Lindqvist – mitme grupijuhi õpetajad.
Allikad. Käesoleva töö kirjutamisel on kirjalikeks allikmaterjalideks projektikirjeldused,
aruanded, tagasiside lastelt ja lapsevanematelt, minu enda märkmed. Arhiivimaterjalid on
eravaldustes ja suuremas osas süstematiseerimata. Suuliseks allikmaterjaliks on minu enda
tehtud arvukad intervjuud: materjali kogudes olen rääkinud Maire Riisiga – laagri idee autori
ja laagri kui tervikliku struktuuri loojaga –, ning grupijuhtidega. Siinkohal tõstaksin esile
intervjuusid koos Maire Riisiga kriisitööd alustanud psühholoogi Merike Sarapuuga.
Kolleegidega tehtud struktureerimata intervjuude käigus tuletasime meelde erinevaid tegevusi,
mida oleme läbi aastate koos lastega läbi viinud: nii näiteks põhinevad hommiku- ja

Jacob Levy Moreno (1889–1974): Rumeenia päritolu Ameerika psühhiaater, psühhodraama, sotsiodraama ja
grupiteraapia looja.
2
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õhturituaalide kirjeldused, aga ka teatraliseeritud mängude kirjeldused jmt arvukatele
jutuajamistele kolleegidega. Intervjuude abil kogutud ja ühiselt täiendatud/parandatud
laagritegevuste kirjeldused on osutunud väga informatiivseks materjaliks lisaks aruannetele,
tööpäevikutele ja teistele kirjalikele allikatele.
Laagri kujunemisloo taastamine tähendab erinevatest kildudest tervikliku loo
kokkupanemist. Nende mõtestamine aitab selgitada nii kaasgrupijuhtide kui ka minu enda
töömeetodeid. Oluliseks allikaks olid aruanded Hasartmängumaksu Nõukogule, kes on
kaasrahastanud projekti aastast 2010. Varasemad rahastajad on olnud 1) Rädda Barnen (1995–
1998) (3 laagritsüklit), 2) Haigekassa tervist edendavad projektid (2000–2008), 3) Põhjamaade
Ministrite Nõukogu Infobüroo projektid (2001–2005), 4) Hasartmängumaksu Nõukogu
väikeprojektid (2003–2008) ja 5) Hasartmängumaksu Nõukogu aastaprojektid (2010–2018).
Kirjeldades rakendusteatrit laste vaba aja sisustamisel, oli mul võimalik kasutada lisaks
eelpool nimetatud materjalidele ka meeskonnakaaslaste mälestusi (intervjuusid) ning fotosid.
Nende abil olen taastanud laagris läbi viidud teatraliseeritud etteasteid. Üheks oluliseks allikaks
töö kirjutamisel ongi fotomaterjal, neist kõige mahukam on Naatan Haameri fotokogu 3, mis
kajastab laagritegevusi alates aastast 2004. Suureks, lausa hindamatuks abiks on ka kauaaegse
vaba aja juhi Uku Presmanni kokkuvõtted ja meenutused rakendusteatri erinevatest
praktikatest väljaspool grupitöid ja ühe praktikandi isiklik laagripäevik.
Käsitledes rühmatundides leinatoetusöös kasutatud rakendusteatri praktikaid, tuginen
isiklikele laagripäevikutele aastatest 2012–2017 (päevikud kajastavad peamisi tegevusi, milles
olen ise osalenud kas näitleja või sotsiodraama lavastajana) ja rühmatundide osalusvaatlust.
Samuti kasutan kaasgrupijuhtide Merike Sarapuu ja Sirje Rassiga kahasse kirjutatud
rühmatundide kokkuvõtteid ja Sirje Rassi isiklikke laagrimärkmeid. Merike Sarapuu koostatud
kokkuvõte laste ja lapsevanemate tagasiside-küsimustikust aastast 2016 on üheks oluliseks
allikaks grupitöö analüüsimisel. Leinatoetustööst kirjutades on allikateks ka leinatoetuslaagri
arhiivimaterjalid, mille põhjal olen kirjeldanud laagri grupitöödes alates aastast 1995 kasutatud
leinatöö metoodikat ja harjutusi.
Eestis väljaarendatud ja toimiv leinatoetustöö tugineb Ameerika psühhoterapeudi dr
William Wordeni ning Norra psühholoogi ja psühhoterapeudi prof Atle Dyregrovi
teoreetilistele seisukohtadele ja lastega seotud leinatoetustöö praktikale. Käesolevas uurimuses
ma kirjeldan leinatoetustöö põhiprintsiipe, millele toetub leinatoetustöö laagris, kuid ei võrdle

3

Töös on kasutatud fotosid laagrisolijate nõusolekul.
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erinevaid leinateooriaid. Laagritöötajad ei ole muutnud teoreetilist alust, sest see on hästi
toiminud.
Ülevaade esmasest leinatoetustöö metoodikast, mida kasutatakse laagris, toetub
eelkõige Merike Sarapuu konspektile aastast 1995 ning Maire Riisi ja Merike Sarapuuga tehtud
intervjuudele. Leinatöö mõtestamisel olen kasutanud Pille Isati ülevaatlikku artiklit „Lapse
lein” (Isat 1996), kus ta kirjutab leinatoetustööst lastega pärast parvlaeva „Estonia” katastroofi,
ning Maire Riisi artiklit „Kui sa üldse ei tea, mida teha, siis ole lihtsalt olemas” (Riis 2014).
Käesolevas töös olen kasutanud ka kolme bakalaureusetööd. Timo Talviku 2015. aastal
valminud

bakalaureusetöö

Kriisiprogrammi

„Rituaalide

leinatoetuslaagri

kasutamine

näitel”

käsitleb

leinatoetuses
rituaalide

Laste

tähtsust

ja
ja

Noorte
tähendust

leinatoetuslaagris. Alissa Ivanova uurimuses „Laste ja Noorte Kriisiprogrammi korraldatavad
laste leinatoetuslaagrid. Grupijuhtide kompetentsus ja ootused uutele grupijuhtidele” (2013)
käsitleb oskusi, teadmisi ja kogemusi, mida vajavad grupijuhid töös lastega leinatoetuslaagris
ja nende ootusi uue põlvkonna grupijuhtidele. Kaire Bachmann kirjeldab oma uurimuses
„Draamapõhiste meetodite kasutamine spetsiifiliselt leinatöögrupis 7–9-aastaste lastega Laste
ja Noorte Kriisiprogrammi leinatoetuslaagri näitel” (2013), milliseid draamapõhiseid
meetodeid kasutavad grupijuhid väikegruppides töös noorima vanuseastme lastega.
Meetod. Materjali kogumisel ja töö kirjutamisel kasutan järgmisi meetodeid: struktureerimata
intervjuu, tihe kirjeldus (ingl k thick description), osalusvaatlus, arhiivimaterjalide analüüs.
Meetodite valik on seotud asjaoluga, et suur osa materjalist on hajusalt inimeste käes. Materjali
süstematiseerimiseks kasutasin esmalt suulist küsitlust, saamaks teada, milliseid materjale on
kolleegidel. Küsitluse käigus selgus, et valdav osa materjalidest, mis puudutab laagri
kujunemislugu ja arengut, on Maire Riisi ja Merike Sarapuu valduses, seevastu rakendusteatri
materjalid on suures osas Uku Presmanni käes. Nende kolme kolleegiga toimusid ka
struktureerimata intervjuud (peamiselt telefoni teel). Vestlused toimusid ajavahemikus
veebruar 2017 – märts 2018 eelnevalt kokkulepitud teemal. Igaüks meenutas, mida ta mäletab
laagris toimunud konkreetsetest etendustest ja/või laagri kujunemisega seotud seikadest.
Järgnes

materjali

võrdlemine

kirjalike

allikmaterjalidega

–

vaatluspäevikute,

arhiivimaterjalide, fotokogude ja grupijuhtide kirjalike kokkuvõtetega – ning töö
kokkukirjutamine kogutud materjali põhjal. Seejärel andsin mustandi Maire Riisile, Merike
Sarapuule ja Sirje Rassile täpsustamiseks.
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Käsitledes tegureid, mis aitavad mul meeskonnas püsida motiveerituna, kasutasin
loovuurimismeetodeid (ingl k creative research methods)4. Korraldasin improviseeritud
luguteatri etenduse „Mis meid hoiab koos?”, paludes kolleegidel rakendada oma mängulisust
meie koostöö mõtestamiseks. Improvisatsiooni kaudu oli võimalik saada mitmekülgset
informatsiooni, mis traditsiooniliste kvalitatiivsete uurimismeetodite kasutamisel jääb
kättesaamatuks. Nimetatud improvisatsioon on grupijuhtide vahetu tagasiside oma
aastatepikkusele tööle.
Töö etapid. Esimene etapp oma kogemuse korrastamise suunas jääb aega, kui töötasin Tallinna
Ülikooli Kunstide Instituudi kunstiteraapiate osakonnas draamateraapia õppejõuna aastatel
2007–2014. Draamateraapia tundides analüüsisime koos üliõpilastega leinatoetuslaagris
toimunud etendusi ja nendes kasutatud rakendusteatri erinevaid praktikaid.
Teine etapp on seotud otsusega astuda doktorantuuri, et õpingute ja loomingulise
uurimistöö kirjutamise käigus leida, avada ja kirjeldada rakendusteatri kasutamist
leinatoetuslaagris. Leinalaagris kasutatakse mitmeid rakendusteatri võtteid: luguteater,
rituaalid, häppeningid, Doktor Kloun, koosloomemeetod „ideest etenduseni”, nähtamatu teater,
LARP (rollimängud), sotsiodraama5. Nende võtete tundmine ja loominguline kombineerimine
on laagris valmivate etenduste eelduseks. Nimetatud teemat pole võimalik käsitleda ilma
kontekstita, seetõttu olen eelnevalt kirjeldanud laagri kujunemist, arengut ja toimimist. Kuna
arhiivimaterjalid olid laiali grupijuhtide käes, osutus see osa tööst arvatust keerulisemaks.
Kolmandaks etapiks olid loomingulised tööd. Kuna laagrisse pole võimalik kutsuda
komisjoni vaatama etendusi, mida koos lastega tehakse, lavastasin ma ise või osalesin
näitlejana erinevates lavastustes: nendes töödes kasutasin samu lavastuslikke võtteid, mis on
leinalaagris kasutusel laste enesekindluse tõstmiseks, emotsioonide juhtimiseks ja
psühholoogiliseks tasakaalustamiseks.
Sündisid järgmised loomingulised tööd:


Simmermann, Aivar 2012. Kummardus eesti filmikunstile. Mehed ei nuta. Eesti

Luguteatri etendus. (Lavastaja: Aivar Simmermann.) Etendus Tallinna Toomklubi
saalis 14.04;
4

Loovuurimismeetodid on kvalitatiivsete visuaalsete uurimismeetodite laiema raamistiku alla kuuluv
lähenemine. Meetodi puhul palutakse inimestel rakendada oma mängulist või loomingulist tähelepanu millegi
loomisele ning selle mõtestamisele. (Murumaa-Mengel 2014)
5
Nimetatud mõisteid käsitletakse käesoleva töö teises ja neljandas peatükis.
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Simmermann, Aivar 2012. Kummardus eesti filmikunstile. Nipernaadi. Eesti

Luguteatri etendus. (Lavastaja: Aivar Simmermann.) Etendus Tallinna Toomklubi
saalis 15.05;


Laansalu, Katrin; Siiner, Triin; Sild, Andres; Simmermann, Aivar; Sõrve, Margit;

Väärt, Jaan 2013. Arenguvestlused. Õppevideod. (Lavastaja: Aivar Simmermann.)
TTÜ tellimusel ja Eesti Luguteatri näitlejatega valminud interaktiivne õpikeskkond,
kus ülikooli juhtivtöötajad said õppida arenguvestluste läbiviimist. Esitlus
14.01. EMTA peamajas, Rävala pst 16, Tallinn, ruum A–202;


Simmermann, Aivar 2014. Ma olen kahekümneaastane. Lavastus. (Lavastaja:

Aivar Simmermann.) Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia huvijuhtide kolmanda
kursuse üliõpilastega loodud oma vanemate ja vanavanemate lugudele toetuv etendus.
Esietendus 18.03. Viljandi Pärimusmuusika aidas, festivalil Oma Lugu;


Simmermann, Aivar; Laansalu, Katrin; Väärt, Jaan; Lipp, Mari 2014. Ma mäletan.

Lavastus. (Lavastaja ja dramaturg: Rein Heinsalu.) Isiklikel lugudel põhinev
korrastatud improvisatsiooniline lavastus. Lindistus teisest etendusest Tallinnas
Kamahausi saalis 04.06.
Neljandaks etapiks oli materjali kogumine: kirjalike allikate väljaotsimine, intervjuude
tegemine, enda ja kolleegide märkmete kogumine jne. Viimaseks, viiendaks etapiks oli mahuka
materjali läbitöötamine ja analüüs ning selle põhjal käesoleva uurimuse koostamine.
Uurimuse ülesehituse märksõna on põimitus: nii nagu laagris on igapäevased tegevused
põimitud leinatööga, on käesolevas loomingulises uurimuses põimitud teooria ja laagritöö
praktika. Töö koosneb viiest peatükist.
Esimene peatükk kajastab leinalaagri kujunemist ja arengut. Leinatoetuslaagrites
tegeldakse lastega, kes on kaotanud ühe või mitu pereliiget, kusjuures fookuses on lein,
leinaprotsess, mis on reaktsioon lähedase inimese surmale. Leinatöö eesmärgiks on laste
emotsionaalse, sotsiaalse ja hingelise toimetulemise kõigekülgne toetamine: selle nimel
luuakse pereliikme kaotanud lastele laagris turvaline keskkond, kus koos vastava koolituse
läbinud juhendajatega otsitakse teotahet ja elurõõmu.
Teises peatükis „Rakendusteater vaba aja sisustamisel” käsitlen neid rakendusteatri
praktikaid (s.t mitmesuguseid lavatuslikke tegevusi), mida tehakse koos kogu laagriga (näiteks
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hommiku- ja õhturituaalid jmt). Peatüki alguses kirjeldan loominguliste etteastete
loomisprotsessi, mis toetub psühhodraama teooriale6 ja koosneb neljast osast: soojendus,
tegevus, jagamine ja analüüs. Samas peatükis analüüsin erinevaid rakendusteatri meetodeid ja
laagris lavastatud etteasteid (alates aastast 1995). Lisaks rakendusteatrile tutvustan teises
peatükis ka muid loomingulisi tegevusi laagris (näiteks käelist tegevust ja sportimist).
Rakendusteatri praktikatel on laagritöös mitu eesmärki: terapeutiline (vaba mäng ja
sotsiodraama), sotsiaalsete teemade ja probleemide mõtestamine, analüüs (legendil põhinev
rollimäng, nähtamatu teater), lapsi ja grupijuhte liitev roll (Doktor Kloun, improteater ja
häppening), inimsaatuste mõtestamine (rituaal, mäluteater). Kõiki neid vahendeid kasutatakse
nii laagri ühistegevustes kui ka grupitöödes. Erinevad laagritegevused toetavad leinateemade
mõtestamist ning oma tunnetega toimetulekut.
Kolmandas

peatükis

„Laagritsükli

ülesehitus

ja

leinatoetustöö

põhialused”

iseloomustan üht laagritsüklit. Leinatoetusprogramm kooliealistele lastele koosneb kolmest
laagrist, mis moodustab ühe tervikliku laagritsükli, milles osaleb kuni 45 last. Aastane
leinatoetusprogramm hõlmab üht kaheksapäevast suvelaagrit ja kaht kolmepäevast laagrit
(sügisel ja kevadel) lastele vanuses 7–18 aastat. Igas laagris pakutakse lastele mitmesugust
professionaalset tuge leinaprotsessi läbimiseks, et nad ei jääks oma „leina kinni”. Selles
peatükis kirjeldan ma laagritsükli ettevalmistusprotsesse (tööd peredega enne laagrit,
laagritsüklit ettevalmistavat seminari), leinatoetusgruppide moodustamise põhimõtteid,
grupijuhtide rolli leinatoetustöös, leinatöö põhialuseid ja grupitöö analüüsi põhimõtteid.
Neljandas peatükis „Rakendusteater leinatoetusgrupis” uurin rakendusteatri praktikate
kasutamist 7–11-aastaste laste grupitöödes aastatel 2012–2017. Lapsed vajavad mitmesugust
abi „uue reaalsusega” kohanemiseks ja toimetulekuks koolis, kodus, sotsiaalsetes suhetes ning
oma mõtetes, tunnetes, suhtumistes, hoiakutes. Laagris toimuvad iga päev vastavateemalised
grupitööd. Väiksemate laste grupitööd kestavad korraga maksimaalselt 1,5 tundi, suurematel
umbes kaks tundi, vahel veidi kauemgi. Peatükis käsitletakse grupitööde teemasid: surma
tunnistamine (pere ja surm), muutused (kehalised ja emotsionaalsed, suhted sõpradega ja

6

Psühhodraama on koondnimetus grupitöö meetodile, mis kasutab elu ja inimsuhete kirjeldamiseks, analüüsiks
ja lahendamiseks teatrialaseid mõisteid ning draamavorme. Psühhodraamaks nimetatakse ka psühhodraama laval
esitatavat situatsiooni, mängitavat lugu. Psühhodraama, sotsiodraama, sotsiomeetria ja grupipsühhoteraapia isaks
loetakse Viinis ja New Yorgis tegutsenud psühhiaatrit Jacob Levy Morenot. Moreno filosoofia teoreetilisteks
alusteks on rolliteooria, sotsiaalsus ja suhted ning teooria loovast, spontaansest inimesest (Mis on psühhodraama?
– vaadatud 5.08.2017).
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perekonnas), tunded ja töö tunnetega, eneseabivõtted (selgitatakse, kuidas uues olukorras toime
tulla), tugivõrgustik (inimesed, kes last toetavad ja kellele saab laps toetuda), töö mälestustega
ja tulevikuplaanid. Laagritsüklis on grupitöö päevi neliteist – seega on mõne teema
käsitlemiseks planeeritud rohkem kui üks grupitöö. Peatükis esitan ka konkreetseid näiteid
rakendusteatri kasutamisest leinatoetustöös.
Viienda peatüki „Laagrikogemuse mõtestamine luguteatri abil” fookuses on isiklik
laagrikogemus koos kolleegidega. Selleks et võtta kokku laagri tähendus isiklikult enda jaoks,
korraldasin aastal 2016 rakendusteatri etenduse „Mis meid hoiab koos?”. Etenduses said kõik
grupijuhid, kes kuulusid sel ajal meeskonda, avaldada monoloogides oma seisukohti ja mõtteid
antud teemal. Peatükis toon välja seitse olulist faktorit, mis hoiavad meeskonda koos ja
motiveerivad meid igal aastal vahetama oma igapäevased tegemised laagritöö vastu. Püüan
leida ka vastuse küsimusele, kes võiksid meie tööd aastate pärast jätkata.
Lisades nr 1 ja 2 on toodud kahe etenduse („Hingelind” ja „Olümpiamängud“)
kirjeldused erinevatel aastatel, näitamaks etenduste muutumist ajas; lisas 3 on Merike Sarapuu
koostatud kokkuvõte lapsevanemate tagasisidest laagritööle aastast 2016; lisa 4 on projekti
sisuline aruanne Hasartmängumaksu Nõukogule (2016), kus on selgitatud laagri tegevusi,
töövorme ja tulemuslikkust.
Toetudes Põhjamaade leinanõustajate kogemusele ja eelkõige oma ala eestvedajatele
Rootsist ja Norrast, arendati Eestis välja aastane tööformaat, milles on kesksel kohal
rakendusteatri erinevate praktikate kasutamine nii vaba aja sisustamisel kui ka rühmade
leinatoetustöös. Kolmeosaline laagritsükkel on arenenud terviklikuks programmiks, mille
fookuses on lähedase inimese kaotanud lapsed ja nende pered.
Laste ja Noorte Kriisiprogrammi leinatoetus- ja kriisiabiprogrammis, mis sai algtõuke
parvlaeva „Estonia” katastroofist (1994), on hiljem teiste hulgas osalenud lapsed, kelle
lähedased hukkusid Pala bussiõnnetuses (1997) ja metanooli katastroofis Pärnumaal (2001).
Riias asuva Maxima poe kokkuvarisemises (2013) lähedase(d) kaotanud lastele korraldati koos
Läti kolleegidega kolmepäevane leinatoetuslaager Eesti Lastekaitseliidu laagrikompleksis
Pivarootsis (2014). Toetudes oma aastatepikkusele kogemusele ja teoreetilistele teadmistele,
aitasid Laste ja Noorte Kriisiprogrammi töötajad Maire Riisi juhendamisel Läti kolleege
leinatoetustöö korraldamisel ja mõtestamisel. Laagri algusest 1995. aastal kuni aastani 2017 on
olnud laagris 873 last.
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Eestis väljatöötatud formaati, mis on rahvusvahelise praktika kontekstis unikaalne, on
meeskonnas algusest peale osalenud Merike Sarapuu nimetanud lausa „Eesti mudeliks”7, mis
hõlmab leinatoetuslaagreid, leinatööd laste ja peredega väljaspool laagrit, leinatoetusgruppe
vanematele laagrivälisel ajal.

7

Ettekanne Tartu Ülikooli Kliinikumis 10.04.2014.

11

1. Leinatoetuslaagri kujunemine ja areng
Ööl vastu 28. septembrit 1994 kaotasid paljud pered oma lähedase parvlaeva „Estonia”
katastroofis. Kohe pärast katastroofi selgus, et õnnetus oli võtnud paljudelt lastelt kas ema, isa
või mõlemad vanemad. Selle traagilise sündmuse ajel pandi aasta jooksul alus
professionaalsele kriisitööle Eesti Vabariigis ja ka leinatoetuslaagrite programmile, mis pakkus
esialgu tuge laevaõnnetuse ohvrite lähedastele, edaspidi aga peredele, kus lapsed on erinevatel
põhjustel kaotanud surma läbi oma vanema(d) või teised lähedased.
Leinatoetusprogrammi raames korraldas Maire Riis aastal 1995 esimese kolmest
laagrist koosneva leinatoetuslaagrite tsükli laevakatastroofis pereliikme(d) kaotanud lastele.
Esimesele aastasele laagritüklile järgnes teine ja kolmas jne – suvel 2017 alustas juba 20.
leinatoetuslaagrite tsükkel. Vastavalt leinatoetuslaagri töökavale saab üks pere osa võtta ainult
ühest aastasest laagritsüklist. Igal aastal on lapsi rohkem kui laagrikohti. Vaid mõni üksik laps
on lahkunud laagrist enne lõppu või loobunud jätkulaagritest. Põhjused on kas perekondlikud
(näiteks reisid), või on lapsed olnud seotud võistluste või kooli lõpetamisega. Mõnele lapsele
ei ole laagriformaat sobinud – nendega on reeglina tegeldud individuaalselt.
Leinatoetuslaagrid on osutunud vajalikuks, lähenemine leinaprobleemidele ning
nendega tegelemine laagris on ennast õigustanud. Töö tulemuslikkusest ja usaldusväärsusest
räägib hea tagasiside lastelt ja lapsevanematelt8; projekti toetavad ja rahastavad sponsorid,
pidev kaasrahastaja on olnud Hasartmängumaksu Nõukogu.
Doktoritöö esimene peatükk tutvustab leinatoetuslaagri kujunemist ja arengut.

1.1. Leinatoetuslaagri eellugu (1994–1995)
Olulised telefonikõned. 1994. aasta 29. septembri hommikul, kui uudis parvlaeva „Estonia“
katastroofist oli jõudnud levida, helistas hilisem traumaterapeut Maire Riis Tiiu Meresele ja
Marina Meigasele – kahele rühmakaaslasele Taani Gestaltteraapia Instituudist9. Nendest

Vt lisa 3: Merike Saarepuu koostatud kokkuvõte lapsevanemate tagasiside-ankeetidest aastast 2016.
Termin gestalt pärineb saksa keelest (Gestalt – konfiguratsioon, kuju). Gestaltmeetod praktilises psühholoogias
vaatleb inimest kui tervikut. Gestaltteraapia üheks rajajaks oli Frederick S. Perls (1893–1970). Eestis algas
gestaltterapeutide väljaõpe 1993. aastal (Gestaltteraapia kujunemine, vaadatud 3.05.2018).
8
9
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esimeste päevade sündmustest ja edaspidistest tegevuskavadest kirjutab Maire Riis artiklis, mis
käsitleb laevakatastroofile järgnenud leinanõustamist (Riis 2014: 107–113). Saanud teada, et
sotsiaalministeeriumiga on võetud juba ühendust, pakkus ta ka ennast appi. Sündmused
arenesid kiiresti ja juba samal päeval alustas tööd ajutine kriisikeskus. Koostati esialgne
tegevuskava. Esimesel ööl oli sadamas valves Maire Riis koos psühholoogi ja suhtlemistreeneri
Henn Mikkiniga. Puudus igasugune kogemus, kuidas sellises olukorras käituda, kuidas toetada
hukkunute lähedasi, kuidas tulla toime laste reaktsioonidega.
Omaksed olid kogunenud sadamasse: see oli koht, kust inimesed lootsid abi saada ja
toetust leida. Esmane kriisiabi toimuski sadamas ja selle korraldamine kulges väga ruttu. Pille
Isat on kirjeldanud olukorda nii: „Juba katastroofi päeva õhtuks, 28. septembril, kogunesid
Tallinna Sotsiaalministeeriumisse psühholoogid ja teised vabatahtlikud abistajad, kes asusid
kannatadasaanuid toetama. Suur kasu oli ka Rahvusvahelise Punase Risti Föderatsiooni ja
erinevate maade vastavate organisatsioonide kaudu Eestisse saabunud spetsialistidest, kes
jagasid konkreetset nõu ja abi” (Isat 1996: 3).
1990. aastate alguses õppisid mitmed tulevased laagri grupijuhid kas gestaltteraapiat või
psühhodraamat, nende õpetajateks olid spetsialistid Soomest, Rootsist, Norrast ja ka Taanist.
Vahetult pärast laevakatastroofi oli loomulik, et õpetajad, kellega olid õpingute käigus
kujunenud usalduslikud suhted, asusid Eesti kolleege toetama: „Esimestena tulid meile appi
kolleegid ja õpetajad Rootsist, Taanist ja Soomest, nende hulgas Jüri Männik Stockholmist ja
John Evans Porting Taanist” (Isat 1996: 6). Kujunenud olukord oli emotsionaalselt ja
eksistentsiaalselt raske ka tulevastele kriisinõustajatele ning siingi aitas Põhjamaade
spetsialistide kogemus sündmustega toime tulla: „Tänu neile saime me ise üle esialgsest šokist
ning julgust edasi tegutseda.” (Samas.) Õpingukaaslased teadsid, et Taanist on Tallinnasse teel
ka nende õpetaja John Evans Porting.10 Helistati õpetajale ja saadi esmased näpunäited, mida
teha ja kuidas toimida. Nendest vestlustest oli abi ja üht õpetust järgitakse tänaseni: „Kui sa
üldse ei tea, mida teha, siis ole lihtsalt olemas.” Selles lihtsas lauses peitub ilmselt ka kogu
kriisitöö ja inimestevaheliste suhete olemus laiemalt. Selle üldinimliku valmisoleku toel
esimestel päevadel ka tegutseti, otsustati ja otsiti kontakti nii abivajajate kui abistajatega. Ka
„lihtsalt inimese kõrval olemine” osutus hingeliselt raskeks.

10

John Evans Porting: Taani gestaltterapeut ja õpetaja, Eesti esimese põlvkonna gestaltterapeutide väljaõppe juht.
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Esimestest päevadest sai selgeks inimesi tabanud katastroofi ulatus ja et abi ei saa jääda
vaid kriisikeskusesse, vaid et niihästi täiskasvanud kui ka lapsed vajavad järjepidevamat
toetust, näiteks leinatoetusgruppides (Riis 2014: 107–113).

Esimesed koolitused tulevastele grupijuhtidele. Eestis ei olnud sel ajal leinatoetusgruppe ja
psühholoogide akadeemilises hariduses puudus vastav koolitus ja väljaõpe (Sarapuu, intervjuu
12.02.2016). Sotsiaalministeerium korraldas 4. ja 5. oktoobril 1994 oma sel ajal Gonsiori
tänaval asunud maja ruumides kahepäevase saalikoolituse. Esimese päeva koolitus oli
suunatud laiemale publikule (teemaks kriisitöö vajalikkus ja võimalused), teisel päeval olid
osalema kutsutud lastega töötavad psühholoogid ja teised erialainimesed, et neid edaspidi
kaasata rehabilitatsiooniprogrammi.
Baasteadmised leinast – sh ka laste leinast – ja leinareaktsioonidest andis Eesti
kolleegidele Norra psühholoog Atle Dyregrov,11 kellel oli arvestatav kriisi- ja leinatöö
kogemus. Üks kursustest osavõtja, psühholoog ja hilisem leinatoetusprogrammi grupijuht,
psühhodraama terapeut Pille Isat rõhutab kursuse tähtsust: „Suure tõukejõu andsid ka Eesti
spetsialistidele appi tõtanud välismaiste professionaalide innustused ning enim ehk Atle
Dyregrovi loengud. Tänu neile loenguile teadvustasime tõeliselt laste leinatöö olulisust ja
eripära” (Isat 1996: 3). Sotsiaalministeeriumi initsiatiivil paljundati Atle Dyregrovi loengute
konspekte hiljem kui õppematerjali vastava eriala spetsialistidele.
Oktoober 1994: Tartus ja Tallinnas alustasid tööd leinatoetusgrupid. Pärast kahepäevast
koolitust alustasid nii Tallinnas kui Tartus tööd leinatoetusgrupid lastele ja lapsevanematele,
vastavalt Põhja-Eesti ja Lõuna-Eesti elanikele. Peresid, kes vajasid abi, oli üle kahesaja, ning
vestlustest selgus, et inimesed olid valmis pakutavat abi ka vastu võtma. Lastepsühholoog Pille
Isat on selgitanud tolleaegset kriisitööd (aastatel 1994–1995) oma aruandes „Lapse lein” (Isat
1996) tolleaegsele programmi rahastajale Rädda Barnen´ile.12 Alljärgnevalt annan nimetatud
aruande

põhjal

ülevaate

käesoleva

töö

seisukohalt

olulistest

tegevustest

ja

teemavaldkondadest.

Atle Dyregrov, PhD: kliiniline psühholoog, paljude kriisi-, trauma- ja leinateemaliste uurimuste ja raamatute
autor, üks kriisitöö alusepanijaid Eestis, Center for Crisis Psychology in Bergen juht.
12
Rädda Barnen (asutatud 1919) on rahvaliikumine, mis võitleb laste õiguste eest. Tegevus on suunatud eelkõige
riskirühma kuuluvate laste tingimuste parandamisele.
11
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Tallinnas alustasid tööd lastepsühhiaater Lea Kalvo, psühholoogid Pille Isat,13 Reet
Poom ja Kai Torim, Tartus psühholoogid Ivika Põldsepp, Merike Sarapuu, Ruth Raielo ja
Malle Roomeldi (samas: 4). Nii Tallinnas kui Tartus olid esimesed kohtumised lastega olnud
ebalevad, sest ei lapsed ega ka grupijuhid teadnud, mis neid ees ootab – kriisitöö kogemused
ju puudusid. „Alustasime sellega, mis meil oli – iseendiga, oma kogemustega, mis me olime
omandanud lastega töötades ja erinevates psühhoteraapia koolitustes osaledes (pere-, muusika, gestaltteraapia, psühhodraama). Ja sooviga olla lihtsalt nende lastega koos.“ (Samas: 6.) Kui
ühes toas olid lapsed koos psühholoogi(de)ga, siis teises tegeldi lapsevanematega. Laste
seisukohalt oli selline töökorraldus turvaline, sest nad said soovi korral minna oma pereliikme
juurde.
Selle põhjal, millest lapsed rääkisid, kaardistasid grupijuhid peamised probleemid.
Need jaotusid kolme suurde rühma. Esimene probleemide ring oli seotud leinajärgsete
reageeringute ja tunnetega: süütunne, kindlustunde puudumine, hirm lähedaste pärast,
õudusunenäod, tavatu käitumine.
Teine probleemide ring oli seotud peresuhete, kodu, kooli ja sõpradega. Paljudel lastel
oli raske kohaneda uue elukoha või uute hooldajatega, isegi kui nendeks olid vanavanemad või
teised sugulased. Mõnel puhul tekitas probleeme lapsevanem (ema või isa), kes ei saanud enam
oma lapsevanemarolliga hakkama: sel juhul võtsid lapsed üle lapsevanema rollist tuleneva
vastutuse ja kohustused. Suhtlemisel koolikaaslaste ja sõpradega häiris lapsi niihästi liigne
tähelepanu kui ka tõrjumine: eakaaslased ei pruugi lihtsalt teada, kuidas suhelda sõbraga, kes
on kaotanud oma pereliikme.
Kolmas probleemide ring oli seotud vastuolude ja vastuoluliste tunnetega: „Isa, kes
nüüd välja ilmus; vaidlused sugulaste vahel, kes lapse endale saab jms. Teadmatus õnnetuse
täpsete põhjuste ja surnukeha asukoha pärast – vastuolulisi tundeid tekitas lapses see, kui
vanem lootis veel kadunu imekombel tagasipöördumist; lapsed leppisid palju kiiremini
teadmisega, et näiteks isa ei tule enam kunagi tagasi,“ selgitab Pille Isat (samas: 8).
Paljud grupijuhid olid õpingukaaslased ja õppisid grupipõhiseid teraapiavorme,
peamiselt gestaltteraapiat või psühhodraamat. Isiklik rühmatöö kogemus ja väljaõppes juba
omandatud loovmeetodite kasutamine olid vajalikud laste juhendamisel ja aitasid kaasa
usaldusliku õhkkonna loomisele: „Peale arutelude ja jutustamise kasutasime palju

13

Pille Isat osales sel ajal gestaltteraapia väljaõppes, alates aastast 1995 ka psühhodraama väljaõppes.
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mitteverbaalset tegevust – joonistamist, näpumaalimist, muusikat, liikumist, mänge. Eriti hästi
töötas see väikeste laste puhul ja situatsioonides, kus pinge oli ülemäära suur või probleem
sedavõrd valus ja isiklik, et seda ei saanud ega osatudki sõnades väljendada.“ (Samas: 9.)
Turvalise õhkkonnaga gruppides oli muu hulgas võimalik väljendada julgelt oma tundeid ja
välja elada oma fantaasiaid. Lapsed vajasid võimalust väljendada ennast ka mängude kaudu,
kusjuures mõned rollimängud olid seotud ka õnnetusega. Üks laste endi loodud rollimängudest
oli näiteks „laevahukk ja pääsemine”. „Kuna agressiooni ja ängi oli nende sees palju, siis juhtus
(mitte ainult korra), et „päästjad” nendes mängudes muutusid ise vägivaldseteks ja
agressiivseteks. Grupijuhtide ülesanne oli mäng suunata turvalistele radadele ja lõpetada
rahumeelselt“ (Sarapuu, intervjuu 12.02.2016).
Grupitöö käigus jälgiti iga lapse edasiminekut tema leinateel ja grupi kui terviku soove,
vajadusi ja võimekust. Esikohal oli inimlik lähedus ja koos tegutsemine. „Metoodika andis
raamid ja suhe inimeste vahel andis sisu,“ sõnastas Merike Sarapuu toonase olukorra (Sarapuu,
intervjuu 23.04.2016).
Leinatoetustöös14 on oluline leida ühine keel vanemate ja vanavanematega. Inimeste
arusaamad leinast ja leinaprotsessist on paratamatult erinevad. Meie kultuuris on tavaks, et kui
lein on majas, siis ollakse vaikselt, leinatoetustöö lastega lähtub aga teistelt alustelt: lastega
mängitakse, neil lubatakse mürada; lapsed kuulatakse ära ja lastakse neil endilgi palju rääkida;
kedagi ei kritiseerita selle eest, mida ta räägib või mida ta tunneb. Üks vanaema väljendaski
oma rahulolematust laste lärmaka väljaelamise suhtes: „Leina ajal trummi ei lööda.”
Grupijuhtidel tuli selgitada, et väikeste laste puhul peab „trummi lööma küll” ja et kõik, mida
lastega ühiselt grupitöös tehti ja mida neile õpetati, teenis üht eesmärki: et lapsed saaksid tagasi
kindlustunde homse suhtes ja õpiksid muutunud elusituatsioonis toime tulema (Sarapuu,
intervjuu 12.02.2016). Nende grupitööde pinnalt tekkis idee korraldada peredele
leinatoetuslaager.
Tähendusrikas kohtumine. Idee korraldada suvine laager nende laste psühholoogiliseks
abistamiseks, kes olid katastroofis kaotanud oma pereliikme, sündis Maire Riisil tänu laste
leinaterapeudile Lotta Polfeldtile Rootsist, kellega ta tutvus Tallinna kriisikeskuses (Riis 2014:
107). Mitme arutelu järel soovitas Lotta Polfeldt kirjutada projekt ja taotleda Rootsi

Lein on reaktsioon kaotusele (laagrikontekstis: lähedase pereliikme surmale) ja leinatoetustöö on leinaprotsessi
toetamine (eestikeelses erialakirjanduses kasutatakse mõistet: leinamise professionaalne toetamine).
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lastekaitseorganisatsioonilt Rädda Barnen raha leinatoetuslaagrite korraldamiseks. Formaat
„lapsed, laager ja lein” oli tundmatu nii Rootsi kui ka Norra praktikas – nendes riikides
toimusid grupitööd lastele nädalavahetustel. Eestis oli aga olemas kogemus kuuajaliste spordija pioneerilaagrite osas, ning et meie lapsed olid harjunud veetma suve laagrites, otsustati
korraldada „suvelaager, kus ühe osana oli kavas ka grupitöö” (samas: 107). Laagri idee meeldis
nii lastele kui nende vanematele. Aprillis alustati ettevalmistusega. Perekohtumiste käigus
selgitati välja kavandatavas laagris osalejate vajadused ja sõnastati leinatoetustöö eesmärgid:
toetada lapsi emotsionaalselt, vastata kõikidele laste küsimustele ja anda lapsevanematele
teadmisi kaotusest, leinast ja leinaprotsessi kulgemisest.
Grupijuhtidele toimus vahetult enne laagrit kahepäevane koolitus Lotta Polfeldti
juhendamisel. Lotta Polfeldti koolitus põhines metoodikal, mis on välja töötatud Rootsi
lastekaitseorganisatsioonis Rädda Barnen.15 Lotta Polfeldti koolitusel osalesid Tartus ja
Tallinnas leinatoetusgruppe juhendanud grupijuhid, seega oldi omavahel osaliselt ka tuttavad.
Laagrisse mindi otse koolipingist, kaks päeva pärast koolitust. Juulis 1995 alustati esimese
leinatoetuslaagriga. Juriidiliseks osapooleks, mille alt laagreid korraldati ja projekti tegevusi
läbi viidi, oli Eesti Vaimse Tervise Ühing.

1.2. Esimene periood: laagrid Lepaninas (1995–2001)
Lepaninas, samanimelises motellis kaunis mereäärses kohas Pärnumaal, korraldati
1995. aasta juulis esimene leinatoetuslaager peredele, kellelt parvlaeva „Estonia“ katastroof oli
nõudnud ühe või mitme pereliikme elu. Suvine laager kestis kümme päeva, lapsi oli laagris 51,
täiskasvanud pereliikmeid kümmekond ja grupijuhte 12. See oli esimene laager esimesest
laagritsüklist ja sel ajal oli juba teada, et samadele peredele toimub sügisel kolmepäevane ja
kevadel 1996 veel teinegi kolmepäevane jätkulaager.
Grupijuhtidele

olid

mõned

lapsed

tuttavad

juba

eelnevatest

kohtumistest

leinatoetusgruppides, mida nad juhendasid kas Tallinnas või Tartus, teistega kohtuti esimest
korda siis, kui nad bussist välja astusid. Lastest moodustati viis gruppi vastavalt vanuseastmele,
iga grupi juurde kuulus kaks grupijuhti. Lastega kaasa tulnud täiskasvanutest moodustati

15

Leinatoetusmetoodika põhialustest vt ptk 3.3.
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omaette leinatoetusgrupp, kus tegeldi samade teemadega nagu lastegruppides. Esimesel aastal
oli kõige nooremaks laagrilapseks 4-aastane poiss, kes tuli koos tädiga.
Maire Riis on kirjeldanud esimese laagri korraldamist kui hullumeelsust, sest kõike
tehti esimest korda (Riis 2014: 111). Õnneks osales Lotta Polfeldt ka ise esimestes laagrites
juhendaja ja superviisorina.16
Meeskond Lepanina perioodil. Esimeses laagritsüklis olid grupijuhtideks Maire Riis, Tiiu
Meres, Valter Maatee, Merike Sarapuu, Pille Isat, Ivo Raenok, Ivika Põldsepp, Lea Kalvo,
Hailii Õllek, Aet Lass, Lotta Polfeldt, Jaak Känd. Pärast esimest aastat otsustas osa
meeskonnaliikmeid loobuda edasisest tööst leinatoetuslaagris. Vabanenud kohtadele otsiti
uued inimesed: selleks korraldati aastal 1996 vastav koolitus, mille järel liitusid meeskonnaga
Tõnno Jonuks, Owe Petersell, Andres Kask.
Teises laagritsüklis (l996–1997) olid grupijuhtideks Maire Riis, Merike Sarapuu, Ivo
Raenok, Pille Isat, Tiiu Meres, Valter Maatee, Ruth Raielo, Ivika Põldsepp, Jaak Känd, Lotta
Polfeldt, Ülo Vihma, Tõnno Jonuks, Owe Petersell, Andres Kask. Mina ja Andres Laanemets
liitusime meeskonnaga aastal 1996.17 Mina sobisin meeskonda teatrihariduse ja
psühhodraama-alase ettevalmistuse tõttu: olin sel ajal Ivo Raenoki ja Pille Isati
kursusekaaslane, kellega koos õppisime (alates aastast 1995) psühhodraamat väljaõppegrupis,
mida juhendas Sirkku Aitolehti.18 Andres Laanemets oli kehalise kasvatuse õpetaja samas
koolis, kus Valter Maatee töötas psühholoogina. Mina ja Andres Laanemets hakkasime
vastutama vaba aja tegevuste eest laagris ega osalenud grupitöödes.
Leinatoetustöö korraldus. Kõige esimeses suvelaagris toimus grupitöö leinatoetusgrupis
ülepäeviti, korraga umbes poolteist tundi. Grupitöös käsitletud leinateemad olid jaotatud viide
ossa, igas tunnis tegeldi ühe valdkonnaga: kaotuse tunnistamine; töö muutustega, mida kaotus
on kaasa toonud suhetes, kehas, tunnetes; töö mälestustega; eneseabitehnikad ja
tulevikuperspektiiv. Toeks oli metoodika, mida Lotta Polfeldt oli õpetanud oma kahepäevasel

Superviisor: töönõustaja, juhendaja, järelevaataja.
1997–1999 olime vaba aja juhid, 1999–2000 olime nii vaba aja juhid kui ka grupijuhid (mina koos Tiiu
Meresega, Andres Laanemets koos Pille Isatiga, kes meid grupijuhtideks koolitasid).
18
Sirkku Aitolehti (teoloog, psühhodraama ja sotsiomeetria õpetaja) on aastast 1998 Tallinna Psühhodraama
Kooli õppejõud, 1995. aastal Tallinnas alustanud esimese psühhodraama õppegrupi juhendaja ja põhiõppejõud.
16
17
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koolitusel, toeks oli ka tema enda osalemine superviisorina.19 Metoodikat järgiti täpselt ja
omapoolseid täiendusi tehti sel perioodil vähe. Leinatöö metoodika ja mitmed tolleaegsed
harjutused on kasutusel siiani (Sarapuu, konspekt 1995). Mõned grupijuhid olid alguses ka
skeptilised ega uskunud, et lapsed võtavad nende teemade käsitlemise rollimängude kaudu
omaks. Kahtlejate hulka kuulus ka Merike Sarapuu, kes aga muutis oma arvamust juba esimese
grupitöö ajal, kui lapsed avanesid ja protsessid läksid liikvele. Kohtudes väikesel vaheajal Lotta
Polfeldtiga, olid ta esimesed sõnad olnud: „It works” (Sarapuu, intervjuu 12.02.2016).
Laagritsüklite ajaline ülevaade 1995–2001. Rädda Barnen´i finantseerimisel toimus kolm
esimest laagritsüklit: 1995–1996,1996–1997 ja 1997–1998. Rahalise katte puudumise tõttu
aastal 1998–1999 laagritsüklit ei toimunud. Pärast aastast vaheaega korraldati Lepaninas veel
kaks laagritsüklit (1999–2000 ja 2000–2001). Kui Lepanina motell vahetas aastal 2000
omanikku, tuli leida kevadlaagriks uus laagrikoht – selleks sai Jõulumäe spordikeskus.
Järgmine laagritsükkel (2001–2002) jäi samuti vahele: algselt oli idee korraldada need laagrid
Käsmus, kuid sellest loobuti. Esimene meediakajastus oli aastal 1997 ETV saates „Teateid
tegelikkusest”, kus said sõna nii lapsed kui ka grupijuhid. Laste esinemine televisioonis toimus
laste ja vanemate nõusolekul. Lepanina perioodi lõpetas 2001. aasta suvel Eismal toimunud
koosolek, kus moodustati MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm, mille tegevus on
keskendunud traagilist sündmust (sh lähedase kaotust) kogenud lastele ja noortele: neile
korraldatakse nõustamist, grupiteraapiat, individuaalset leinatoetustööd, traumateraapiat ja
osalemist leinatoetuslaagrites koos sama kogemusega eakaaslastega. Lisaks eelnevale võeti
kriisiprogrammi tegevusvaldkondade hulka ka kohene sekkumine kriitiliste sündmuste korral
ja psühholoogilise kriisiabi osutamine koolides ja lasteaedades.

Supervisioon on süsteemne nõustamisprotsess, mis on suunatud inimestega töötavale professionaalile. Fookuses
on indiviidide, tööalaste ülesannete ning organisatsiooni omavaheline interaktsioon. Superviisor juhib oma kliendi
tööalast enesepeegeldusprotsessi. Ta ei ole seotud asjaosaliste organisatsiooni emotsionaalse fooniga, kasutab
kohaseid töövahendeid ja metoodikaid, et jõuda soovitud eesmärgini (Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing,
vaadatud 14.06.2017).
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1.3. Teine periood: laagrid Pivarootsis (2002–2014) ja Rahulas (alates 2015)
Kui Lepanina motell sai aastal 2000 uue omaniku,20 hakkas MTÜ Laste ja Noorte
Kriisiprogramm leinatoetuslaagreid korraldama Eesti Lastekaitseliidu laagrikompleksis
Läänemaa lõunaosas Pivarootsis. See oli nagu uus algus pärast lühikest pausi.
Pivarootsi laagrikompleks asub mere kaldal kadakate vahel (pilt 1). Erinevalt
Lepaninast eraldab laagrikompleksi merest metsatukk ja rannaniit, ujumiskohani on
kakskümmend minutit jalutuskäiku. Pivarootsi laagris oli üheksa hoonet, mis asusid hajali
suurel alal: 1) peamaja, kus kahes toas ööbisid väiksemad lapsed (kokku umbes 15 last) ja
naisgrupijuhid, 2) saunamaja oli kõige vanemate tüdrukute päralt, 3) väikeses majas ööbis üks
grupijuht koos keskmises vanuses poistega, kes elasid neljastes tubades, 4) kahekohalised
kämpingud, kus ööbisid meesgrupijuhid ja suuremad poisid või tüdrukud. Kuna Pivarootsi
laagrikompleksis olid mõned ööbimiskohad mõeldud ainult suvel kasutamiseks, oli vaja leida
koht ka sügis- ja kevadlaagriteks. Sobivaks osutus Tallinna Pedagoogikaülikooli21
spordikompleks Otepääl, kus toimusid jätkulaagrid aastatel 2002–2006. Hiljem on
jätkulaagreid korraldatud ka Kadrina vallas Pariisi külas asuvas spordikompleksis ja Paunküla
laagrikompleksis.
Alates aastast 2015 korraldatakse leinatoetuslaagreid Harjumaal Eesti Evangeelse
Luterliku Kiriku laagris. EELK Laagrikeskus TALU Rahula külas koosneb peamajast,
saunamajast ja väikestest kämpingutest. Suurem osa lapsi ja grupijuhte peatuvad peamajas,
vanemad poisid ja tüdrukud on majutatud neljakohalistesse kämpingutesse või saunamajja. Ka
kolm grupijuhti elavad laagriajal kämpingus, et hoida selles piirkonnas silma peal.22
Muudatused sihtgrupis ja töökorralduses. Võrreldes esimese perioodiga tehti laagri
töökorralduses mitu olulist muudatust. Esiteks: laagrisse hakati võtma vaid kooliealisi lapsi
(vanuses 7–18 a), ning teiseks: kuna Pivarootsis oli tunduvalt vähem ruumi kui Lepaninas, ei
olnud laagris lapsevanemate gruppe. Töö lapsevanematega toimus laagrivälisel ajal: neile
korraldati aasta jooksul paar-kolm korda ühiseid leinanõustamisi, kus käsitleti samu teemasid
kui laagrites lastega. Vajadusel tehti lisaks grupitööle ka individuaalset nõustamist nendele,
Lepanina motelli haldas kuni aastani 2000 AS Kabli, seejärel vahetas motell omanikku ning kujundati ümber
kaasaegseks hotelliks.
21
Alates aastast 2005 Tallinna Ülikool.
22
Praeguste kokkulepete kohaselt toimuvad laagrid ka edaspidi TALU laagrikompleksis.
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kellel olid tekkinud lahendamist nõudvaid probleeme (Riis, intervjuu 14.02.2017). Suuremaid
ja väiksemaid muutusi oli teisigi. Suvelaager lühenes ühe päeva võrra: laagritsükkel algas
suvise kaheksapäevase põhilaagriga Pivarootsis ja jätkus sügisel ja kevadel kolmepäevaste
jätkulaagritega vastavalt võimalusele kas siis Pariisi külas Kadrina lähedal, Otepääl või mujal.
Laagripaikade vahetamine laagritsükli jooksul mõjutas nii vaba aja tegevusi kui ka grupitööd.
Kohavahetused nõudsid laagriprogrammide kohandamist vastavalt sellele, milliseid tegevusi
võimaldas üks või teine laagripaik. Selleks et lapsed tunneksid koosolemise järjepidevust ja
laagritsükli terviklikkust, kanti jätkulaagritesse üle võimalikult palju suvelaagri traditsioone.

Pilt 1. Eesti Lastekaitse Liidu laagrikompleksi maja Pivarootsis. Suvi 2011.
Foto: Naatan Haamer.
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Muudatused meeskonnas, meeskonnaliikmete ettevalmistus. Laagritöö on väga pingeline.
Igal aastal loobus mõni grupijuht tööst leinatoetuslaagris, põhjused olid väga erinevad. Nende
asemele tuli leida uued inimesed. Ettepaneku meeskonnaga liitumiseks said uued tulijad oma
tulevastelt kolleegidelt, töövestlused viis läbi Maire Riis koos kogenud grupijuhtidega.
Aastal 2001 alustasid grupijuhtidena tööd füsioterapeut Kaupo Jõeveer, hingehoidja,
pereterapeut ja psühhodraama grupijuht Naatan Haamer ning korvpallitreener Meelis Pastak.
Lepaninas tegutsenud meeskonnast jätkasid Andres Laanemets, Ruth Raielo, Merike Sarapuu,
Maire Riis, Pille Isat, Valter Maatee, Tiiu Meres, Ülo Vihma, Ivo Raenok. Aastal 2003 tulid
meeskonda eesti keele õpetaja Kalle Viik ja ronimistreener Toomas Holmberg (Riis, intervjuu
14.02.2017). Mina liitusin meeskonnaga uuesti aastal 2004, samal aastal alustas laagritööd
Tuuli Vellama, kusjuures meie soovitajaks oli Pille Isat: olime kolmekesi õppinud
psühhodraamat Tallinna Psühhodraama Koolis ning olime kolleegid ka MTÜ-s Moreno
Keskus. Meie kolme ettepanekul tuli aastal 2006 laagri meeskonda Eesti Luguteatri lavastaja
ja näitleja Uku Presmann. Muusik ja muusikaterapeut Ivo Varts liitus aastal 2008, Gordoni
perekooli metoodik-koolitaja Raivo Ilmaru ja eripedagoog-psühhoterapeut Helar Peterson tulid
aastal 2009, kliiniline psühholoog, neuropsühholoog, laste ja noorte psühhoanalüütiline
terapeut Sirje Rass kuulub meeskonda alates aastast 2012.
Viimased grupijuhtide vahetused jäävadki aastasse 2012, sellest ajast saadik on laagri
meeskond püsinud stabiilsena: Maire Riis – traumaterapeut, gestaltteraapia, traumateraapia;
Merike Sarapuu – psühholoog, gestaltteraapia; Ivo Raenok – pedagoog, psühhodraama; Ruth
Raielo – lastearst ja kliiniline psühholoog, gestaltteraapia; Aivar Simmermann – koolitaja,
teatrikunst, psühhodraama; Naatan Haamer – teoloog, pereteraapia, psühhodraama; Kaupo
Jõeveer – pedagoog (waldorfpedagoogika23); Tuuli Vellama – pedagoog ja psühholoog,
psühhodraama, traumateraapia,24 Helar Peterson – eripedagoog, psühhodraama; Sirje Rass –

Waldorfpedagoogika on Rudolf Steineri (1861–1925) poolt väljatöötatud õpetamis- ja kasvatusmeetod, mis
põhineb antroposoofilisel inimeseõpetusel, laiemas mõttes antroposoofilisel vaimuteadusel. Waldorfpedagoogika
eesmärk on võimaldada lapse ainuomase individuaalsuse vaba avaldumist ja arengut (Waldorfpedagoogika,
vaadatud 3.05.2018).
24
Traumateraapia, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) kui psühhoterapeutiline meetod on
praegusel hetkel enim uuritud ning kontrollitud meetod nii varasemate kui praeguste elusituatsioonidega seotud
traumade raviks. Traumade all peetakse silmas nii õnnetusi, tõsiseid kaotusi, väärkohtlemist, loodusõnnetusi, aga
ka meie enda subjektiivseid hinnanguid mingile meiega seotud sündmusele, mis teiste inimeste arvates ei pruugigi
olla midagi „erilist“ (Niinep, vaadatud 12.02.2017).
23
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kliiniline psühholoog, neuropsühholoog, laste ja noorte psühhoanalüütiline teraapia;25 Uku
Presmann – projektijuht, luguteatri lavastaja26 ja turundus.
Uued meeskonnaliikmed said valdkonna põhiteadmised koolitustel, mida viis läbi
laagrijuht Maire Riis. Seminarid olid kahepäevased ja koos oli kogu meeskond. Seminaridel
tutvustati uutele inimestele laagri igapäevaseid tegevusi ja meetodeid, mida kasutatakse
rühmatöödes. Seminaridel jagati ka oma kogemusi. Uued tulijad olid leinatemaatikaga tuttavad
oma põhitöö kaudu ja ei vajanud katseaega. Parim õpetaja oli vanem kolleeg, parim
õppimismeetod omandati „töö käigus” (Riis, intervjuu 14.02.2017). Kohanemist toetasid
igaõhtused kovisioonid.27
Meeskonnaliikmed, kes olid käinud erinevatel koolitustel, rakendasid õpitud meetodeid
ja võtteid ka leinatoetustöös: grupitöös võeti kasutusele rollimängud, maskid, väikesed
mänguasjad ja narratiivteraapiast lugude jutustamine. USA-st pärit mänguterapeut Sharon
Roper koolitas Eesti lastepsühholooge 1996. aastal, õpetades liivakastiteraapiat, terapeutiliste
jutustuste ja väikeste mänguasjade loovat kasutamist teraapiaprotsessis. Siiani on laagris
kasutusel väikelastele väga sobiv muinasjutt, mis õpetab erinevatest kaotusjärgsetest tunnetest
aru saama ja neid nimetama (Sarapuu, intervjuu 12.02.2016). Jätkus koostöö kolleegidega
Põhjamaadest. Psühhoterapeut Göran Gyllenswärd Rootsi organisatsioonist Rädda Barnen
tutvustas laagri meeskonnale trauma mõju leinale: tema loengud osutusid hädavajalikuks, et
mõista traumeeritud laste reaktsioone ja leinaprotsesse.
Tööjaotus meeskonnas. Pivarootsis jätkus Lepaninas väljakujunenud tööjaotus, kaks
grupijuhti olid endiselt vastutavad vaba aja eest ja ei juhtinud väikesi leinatoetusgruppe. Alates
esimesest Pivarootsi laagrist toimub kuni kahetunnine leinatoetustöö gruppides iga päev:
nooremas vanuserühmas alla pooleteise tunni, vanematel lastel kaks tundi, vahel on jäänud
sellestki ajast pigem puudu. Ühel päeval suvelaagri jooksul moodustati leinatoetusgrupid ka
lähedase

inimese

surma

põhjuse

alusel:

kasvajad,

muud

haigused,

äkksurmad,

õnnetusjuhtumid, suitsiid. Sõltuvalt juhtumite iseloomust lisandusid põhjustena näiteks

Laste ja noorte psühhoanalüütiline psühhoteraapia on protsess, milles osalevad patsient ja terapeut. Selleks et
aidata lapsel aru saada oma tunnetest, mõtetest, mälestustest, kujutlustest jmt, kasutakse lisaks vestlusele ka
mängulisi elemente. Töötatakse selle nimel, et laps jõuaks iseeneses selgusele, enesest arusaamisele – see on
eelduseks, et laps õpiks juhtima oma käitumist ning vajadusel ka raskustega toime tulema.
26
Eesti Luguteatri asutajaliige, lavastaja ja näitleja. Kuulus teatri koosseisu kuni aastani 2012.
27
Kovisioon on grupiline arengumeetod, mille raames sarnase töö tegijad või sarnase rolli täitjad saavad üksteist
toetada ja ergutada kogemustest õppima. Kovisioon põhineb ideel, et inimesed toetavad üksteise arengut, kui
selleks luuakse sobiv keskkond ja tingimused (Pikma 2017, vaadatud 11.09. 2017).
25
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alkohol ja vägivaldsed surmad. Kui ühes „teemagrupis“ oli rohkem kui kümme last, moodustati
kaks gruppi: üks noorematele, teine vanematele lastele.28
Nii nagu Lepaninas, nii kogunesid ka Pivarootsis kõik grupijuhid (sh ka vaba aja juhid)
pärast laste öörahu, et kavandada järgmise päeva tegevusi, rääkida laste emotsioonidest ja
reaktsioonidest grupitundides ning kõigest muustki, mis päeva jooksul oli laagris toimunud.
Õhtused koosistumised, kus arutati laste arengut ja järgmise päeva tegemisi, kujunesid sageli
ettearvatust pikemateks. Sel ajal hoidsid laagri territooriumil korda praktikandid – nende
osalemine laagri tegevuses oli samuti üheks oluliseks ja väga tänuväärseks muutuseks
võrreldes algusaegadega.
Aastal 2002 oli sügislaagris abiks esimene praktikant: ta oli ka esimene, kes oli ise
varasemalt läbinud kogu laagritsükli osalejana. Hiljem on praktikantideks olnud ka teisi
kunagisi leinatoetuslaagrite lapsi. Praktikantide kaasamise tingis eelkõige Pivarootsi laagri
omapära: laagrikompleks meenutas hajaküla, kus erinevad hooned ja majad asusid üksteisest
kaugel ning ilma abilisteta olnuks võimatu turvalisust tagada. Praktikantide üheks ülesandeks
oligi valvata laste öörahu. Aastatel 2009–2013 olid laagris praktikal tudengid Tallinna Ülikooli
kunstiteraapia erialalt (siinkirjutaja õpilased), hiljem ka teiste kõrgkoolide üliõpilased. Tänu
praktikantidele oli laagris võimalik tegevusi paremini korraldada ja mitmekesisemaks muuta.
Tegevused ja päevakava. Tegevused, mis olid ennast eelnevalt õigustanud, jätkusid ka uues
kohas – näiteks hommikujooks enne ametlikku äratust koos grupijuhtidega, eelkõige koos Ivo
Raenokiga. Joosti mööda vähesõidetavat kruusateed Pivarootsi mõisani ja tagasi. Lapsed, kes
väsisid, pöördusid varem tagasi ja nii sai igaüks valida endale sobiva distantsi. „Hommikujooks
varajastele ärkajatele” oli päevaplaani esimeseks, vabatahtlikuks punktiks. Järgnes ametlik
äratus, hommikusöök, kogunemine laagriplatsil, häälestumine päevaks (erinevad tegevused
enne grupitöid), leinatoetustöö väikegruppides, lõunasöök, vaba aeg, ühistegevused, õhtusöök,
päeva lõpetamise rituaal(id), öörahu lastele, „öötöö” (korrapidamine) praktikantidele ja päevast
kokkuvõtte tegemine grupijuhtidele. Laagri kolmandal, viiendal ja seitsmendal päeval toimusid
reeglina rakendusteatri etendused, millest võttis osa kogu laager. Nendest etendustest ja
rituaalidest tuleb juttu edaspidi.
Laager oli mõnel aastal (mitte alati) liigendatud teemapäevadeks, vastava teemaga
seostati kõik selle päeva tegevused. Toimus omamoodi rännak: teemasse minemine,
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tegutsemine erinevates rollides ja mängudes ning tagasitulek argireaalsusesse. Päevade
(teema)nimetused muutusid aastatega. Näiteks aastal 2012 oli suvelaagris terepäev, aardepäev,
terve elu päev, matkapäev, olümpiapäev, meistrite päev, sõbrapäev, meie päev. Lastele
tegevusi kavandades järgiti printsiipi, et igas päevas oleks peale leinatoetustöö ka mingi
ühendav tegevus, liikumine, loovtegevus ja/või käeline tegevus (Presmann, intervjuu
15.03.2017).
Et lastele vaheldust pakkuda, hakati laagrisse külalisi kutsuma. Lastele tulid külla
mootorratturid, kellest mõni töötas politseis, ja Päästeametist ehtne tuletõrjeauto koos
meeskonnaga. Ametimehed rääkisid oma tööst, õnnetustest ja nende põhjustest, mootorratturid
rääkisid liiklusohutusest, kihutamisest ja sellega seotud riskidest. Lapsed tundsid huvi, kui
kaua aega kulub päästemeeskonnal ja kiirabil õnnetuspaigale jõudmiseks ning esitasid
mitmesuguseid muid asjakohaseid küsimusi. Aastatepikkune kogemus kinnitab, et sellised
kohtumised on väga vajalikud: muu hulgas on need aidanud kaasa usalduse taastamisele
kiirabi, arstide, tuletõrje ja politsei suhtes. Oma suhtumise muutumist on lapsed puhuti ise
kinnitanud.
TV3 hakkas laagris toimuvat kajastama oma uudistes. Laagrisse tuli külla
telemeeskond koos saate „Eesti otsib superstaari“ finalistidega ning hiljem ka teistes
populaarsetes saadetes osalejatega. Külalistega mängiti ühiselt, koos osaleti ka töötubades.
Telesaadetest tuttavad inimesed võtsid osa ka laagripäeva lõpurituaalidest. Telestaarid
tunnistasid hiljem, et tulek laagrisse nõudis teatud määral eneseületamist ja toimetulekut
eelarvamusega: kardeti kohata kurbi ja masenduses lapsi ning tõsiseid leinatöötajaid. Enne
lahkumist aga ütlesid külalised umbes nii (tsiteerin mälu järgi): „Tegelikkuses aga ootas meid
laagritäis elevil ja lõbusaid lapsi ning imeliselt kaasaelav publik. Päeva lõpurituaal tõi meile
kõigile pisara silma.“
Tegevuse jäädvustamine ja mõtestamine. Leinatoetuslaagrite tegevusega seotud materjale
on kogutud alates esimesest laagritsüklist. 1995. aastast alates on grupijuhid kirjutanud
grupitöö tegevuste kokkuvõtteid ja esitanud ka kirjalikud ülevaated selle kohta, kuidas on
kulgenud laste areng leinaprotsessis.29 Vaba aja tegevuste koordinaator ja juhendaja Uku
Presmann on dokumenteerinud 2006. aastast alates kõik sündmused ja tegevused, mis on

Kuna nendes materjalides on palju isiklikku informatsiooni, on need vajadusel kättesaadavad ainult teistele
grupijuhtidele.
29
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toimunud väljaspool grupitöid. Tänu Naatan Haamerile on olemas mahukas fotoarhiiv aastast
2004: jäädvustatud on ühistegevusi, inimesi, sündmusi, situatsioone. Iga laps sai soovi korral
ka endale CD-koopia oma laagriaja piltidest.30
Konverents, mis korraldati koos Rädda Barneni esindajatega aastal 2009, võttis kokku
mitme aasta kogemused. Sel aastal tuli Lotta Polfeldt uuesti üle hulga aja Eestisse. Kohtumistel
siinsete kolleegidega tundis ta huvi leinatoetusprogrammi vastu, millele ka tema oli üheks
alusepanijaks rohkem kui kümme aastat varem. Minikonverentsil, millest võtsid osa ka Soome
kolleegid ja uued meeskonnaliikmed, tutvustas Maire Riis Laste ja Noorte Kriisiprogrammi
ning selle raames korraldatud leinatoetuslaagrite sisulisi muudatusi võrreldes algusaastatega.
Ettekannetega esinesid veel Aivar Simmermann („Nähtavad ja nähtamatud draamad laagris”),
Merike Sarapuu („Small is Beautiful“) ja vaba aja juht Uku Presmann („Laste leinatoetuslaager
läbi vaba aja juhtide silmade“).
Kokkuvõtteks. Laagritsüklitele rajatud unikaalse leinatoetusmudeli üheks väärtuseks on
lastega koos oldud aeg ja tegevused ajas. Pikaajaline (üks aasta) töö laste ja nende peredega
hõlmab niihästi leinatoetuslaagreid kui ka individuaalset tööd väljaspool laagriaega. Pikk
suvelaager (8 päeva) ja kaks jätkulaagrit (mõlemad 3 päeva) on meie oludes väga vajalikud,
sest Eestis ei ole teisi järjepidevaid leinaprotsessi toetavaid süsteeme lastele. Aasta jooksul
kolmes laagris koos olles muutuvad lapsed iga korraga avatumateks, grupijuhtidel on kergem
jõuda nende varjatud muredeni, märgata laste oskusi ning andekust. Kui nii lapsed kui nende
juhendajad kogevad koos olemise ja koos tegutsemise tervendavat mõju, julgustab see „...
suunama inimest otsima ja leidma tema kui terviku jaoks olulisi tähendusi, s.t küsima olemise
järele, mille juurde kuulub loomupäraselt ka surm” (Liimets 2009: 174).

30

Fotosid ei levitata ilma asjaosaliste nõusolekuta.
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2. Rakendusteater vaba aja sisustamisel
Rakendusteatri erinevaid praktikad on leinatoetuslaagris vaba aja sisustamisel
kasutatud juba alates esimesest laagrist aastal 1995 Lepaninas. Vajadus rakendusteatri ja
muude loominguliste ja sportlike tegevuste järele on olnud praktiline. Esimene suvelaager
kestis kümme päeva (hiljem on suvelaagrid olnud kaheksapäevased) ja küsimus, mida nende
päevade jooksul koos lastega teha, oli vägagi aktuaalne.
Päevakava pidepunktideks olid ülepäeviti toimunud paaritunnised grupitööd, kus
käsitleti leinateemasid. Kogu muu aeg oli vaba ja vajas sisustamist. Algusaastatel tegi olukorra
keerulisemaks ka asjaolu, et grupijuhid nägid enamikku lastest esimest korda siis, kui lapsed
kohale jõudsid. Praegu saavad grupijuhid lastega eelnevalt kokku juba perekohtumistel.
Algusaastatel olid laagripäevad grupijuhtidele väga pikad ja ööd väga lühikesed, sest
järgmise päeva tegevused tuli välja mõelda eelmisel õhtul. Kokkusaamised kestsid tihti öösel
kella kahe–kolmeni. Järgmise päeva tegevuste kavandamisel oli abiks eelmise päeva „õhustik”,
laste omavahelised suhted ja grupijuhtide endi mälestused noorpõlve laagriaegadest (Riis,
intervjuu 19.11.2017).
Meeskonnaliikmete

varasematest

laagrikogemustest,

psühhodraama

ja/või

gestaltteraapia väljaõppes omandatud harjutustest, hobidest ja erialaoskustest sündisid
esimestel aastatel kõik ühistegevused: sporditurniirid, matkad ja ka rakendusteatri etendused.
Selline töövorm oli kurnav ja vajas korrastamist.
Alates aastast 2002 hakati korraldama ettevalmistavaid seminare (Sarapuu, intervjuu
23.04.2016). Sellest ajast alates koostatakse eelnevalt iga laagri tegevusplaan ja lepitakse
kokku päevad, millal kasutatakse vaba aega rakendusteatriks, millal muuks loominguliseks või
sportlikuks tegevuseks. Tegevuskavade täiendamine, muutmine ja kohandamine vastavalt
vajadusele on siiani operatiivne ja toimub vahetult eelmise päeva õhtul grupijuhtide ühisel
arutelul. Tegevuste kavandamisel arvestatakse päevakajalisi teemasid ja probleeme, mis on
grupitöödes esile kerkinud, ning laagri üldist dünaamikat („õhustikku“).
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2.1. Rakendusteatri mõiste
Laagri meeskonnale on mõiste „rakendusteater” võõras, laagris on tavakasutuses
termin „teatrimängud”: nii on kirjas vastavate tegevuste kohta ka päevaplaanis (Presmann,
intervjuu 15.10.2017). Lastele oleme selgitanud, et meie ei tee tavalist teatrit, kus peab teksti
pähe õppima, proove tegema ja lõputult harjutama ning lõpuks teistele esinema, vaid et meie
teatris saab igaüks ise teksti luua, endale rolli valida ja seejärel koos sõpradega etenduses kaasa
mängida ning seejuures teiste näitlemist vaadata. Teatripaigaks võib olla ükskõik milline koht
laagris, igaüks saab proovida erinevaid rolle ja kanda vastavaid kostüüme. Lastele on see
selgitus olnud arusaadav. Käesolevas töös kasutan mõistet „rakendusteater” erialaterminina.
Rakendusteater (ingl k applied theatre) on terminina laiemalt kasutusel alles alates
käesoleva sajandi algusest. Tegemist on katusterminiga, mis hõlmab teatripraktikaid, kus
tegijad ja vaatajad on väljaspool traditsioonilise teatri raame. Rakendusteatri alaliigid on
vormiliselt mitmekesised, siia kuulub draamaõpe, protsessdraama, sotsiodraama, luguteater,
psühhodraama, draamateraapia, mälestusteteater, rituaal, häppening, haiglakloun, improteater,
foorumteater, nähtamatu teater ja ka legendil põhinev rollimäng (Blatner 2007b: 348).
Erinevatel rakenduslikel teatrivormidel on oma reeglistik ja ülesehitus.
Rakendusteatri erinevaid praktikaid kasutatakse mitmesugustel eesmärkidel, sest ka
funktsioonid, mida nad täidavad, on erinevad, näiteks: teraapiline (psühhodraama,
draamateraapia, haiglakloun), sotsiaalsete teemade ja probleemide mõtestamine ning analüüs
(sotsiodraama,

protsessdraama,

foorumteater),

pedagoogiline

(rollimäng,

draamapedagoogika), kogukonda liitev (luguteater, improteater), ajaloo ja inimsaatuste
mõtestamine (mälestusteteater, rituaal) (Fox, J. 1994: 56jj). Eesti teatriajaloo kontekstis kuulub
osaliselt rakendusteatri valdkonda näiteks Merle Karusoo mäluteater,31 tema lavastatud
dokumentaalne „Meie elulood“ (1982) oli omataoliste hulgas esimene pääsuke mitte ainult
toonases Eestis, vaid terves Nõukogude Liidus (Kruuspere 2010: 132j).
Rakendusteatrit pikemalt lahti seletades tooksin välja viis aspekti, mille poolest see
praktika eristub nn traditsioonilisest teatrist. Siinjuures tuleb rõhutada, et ükski neist
aspektidest ei tohi puududa ja et ükski iseloomulik aspekt eraldi kasutatuna ei muuda praktikat
rakendusteatriks. Esiteks: sellised teatripraktikad tegelevad tavalise inimese looga, teiseks:
Mäluteater: Merle Karusoo lavastused, mille aluseks on olnud näiteks tavainimeste elulood, aga on ka näitlejate
elulugudel põhinevaid lavastusi. Tekstid sünnivad kas intervjuude või dokumentaalse algmaterjali
(arhiivisäilikud) põhjal.
31
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etteaste või tervikliku etenduse loomisprotsess on improvisatsiooniline: „Rakendusteater
põhineb improvisatsioonil ning see eristub teatrist, kus enamasti on enne lavale minekut kõik
läbi harjutatud” (Pesti 2016: 121); kolmandaks: tegevus toimub enamasti teatri kontekstis
ebatavalistes ruumides; neljandaks: publik osaleb etenduses (käesoleva töö kontekstis on
publikuks leinatoetuslaager); ning viiendaks: tegijate eesmärgiks on midagi muuta kas
ühiskonna toimimises või indiviidi käitumises, suhtumistes ja enesehinnangus (Blatner 2007a:
xxi). Sellise määratluse kohaselt kuuluvad kõik leinatoetuslaagrite lavastuslikud tegevused
rakendusteatri valdkonda.

2.2. Rakendusteater leinatoetuslaagris ehk laagriteater
Rakendusteatri erinevaid vorme kasutatakse nii vaba aja sisustamisel „suures laagris ja
suurel laval” kui ka leinatoetusgruppides – „väikesel laval, väikeses laagris”, kus
leinateemadega tegeldakse peamiselt sotsiodraamade kaudu. „Suures laagris” kasutatakse
rakendusteatri praktikaid ka selleks, et liita laagrit kui tervikut: eesmärgiks on teha ühiselt
midagi inspireerivat, teistsugust, kogeda koosolemise rõõmu; lasta lastel avastada oma oskusi
ja neid turvalises keskkonnas võimendada, innustada lapsi end uudsetes ülesannetes proovile
panema, et nad õpiksid enesekindlust ning väljakutset nõudvates situatsioonides seda ka
rakendama (Riis, intervjuu 19.11.2017).
Kasutades laagriteatri32 erinevaid vorme, oleme lavastuslike tegevuste puhul lähtunud
Peter Brooki33 teatri definitsioonist: „Ma võin võtta ükskõik missuguse tühja ruumi ja nimetada
seda lavaks. Keegi läheb läbi selle tühja ruumi, mõni vaatab teda, ja ongi kõik, mida on vaja
selleks, et tegemist oleks teatriga“ (Brook 1972: 7). Sellise definitsiooni kohaselt laieneb teatri
mõiste vaieldamatult ka igale rakendusteatri väljendusvormile.
„Suures laagris” kasutatakse rakendusteatri praktikaid, mis võimaldavad kaasata tervet
laagrit: rituaalid, mälestusteteater (ingl k reminescense theatre), häppeningid, nähtamatu teater,
legendil põhinev rollimäng. Nende teatripraktikate abil oleme läbi mänginud laagris ilmnenud
probleeme ja käsitlemist vajavaid teemasid, meie teatrimängud on aidanud tugevdada laste

Analoogselt mõistetele „kooliteater”, „õueteater”, „koduteater”, „vanglateater” jmt, sobiks laagris kasutatavate
rakendusteatri praktikate üldnimetuseks „laagriteater”: ka siin märgib põhisõna tegevust ja liitsõna esimene sõna
kohta, tegevuse ruumi, aga ka osavõtjaid.
33
Peter Brook (snd 1925) – inglise lavastaja ja teatriteoreetik.
32
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omavahelisi suhteid ja koostöövalmidust, andnud lastele võimaluse panna ennast uutes rollides
proovile ja praktiseerida nende rollide käitumismustreid erinevates olukordades.
Grupitöödes aitavad rakendusteatri praktikad (peamiselt sotsiodraama) ja muud loovad
tegevused liita ja süvendada usaldust grupis ja käsitleda leinateemasid. Kõige üldisemalt öeldes
kasutatakse leinatoetuslaagri kontekstis teiste võtete kõrval ka rakendusteatrit selleks, et
maandada pingeid, mis on lastes tekkinud seoses lähedase inimese surmaga. Selleks et aidata
lastel kujunenud olukorraga leppida, loome situatsioone, mis aitavad lastel väljendada ja
sõnastada kaotusega seotud tundeid, mõtteid ja hoiakuid.
Laagriteater (s.t rakendusteater laagris oma erinevates praktikates) on grupikeskne –
lapsed teevad, vajadusel juhendaja suunab ja „julgestab”. Lapsi ei ole pidanud teatritegemiseks
sundima, nagu kinnitab ka Merike Sarapuu: „1996.–1997. aastal laagritsüklis osalenud laste ja
noorte loovus, aktiivsus ja potentsiaal olid äärmiselt kõrged. „Loovuslaine” oli 100% nende
endi algatatud üritus, kus lapsed 100% iseseisvalt sisustasid kogu õhtu – näitemängud,
paroodiad tuntud telesaadetest, filmidest, võistlused jm. Meil – meeskonnaliikmetel ja
vanematel – tuli lihtsalt osaleda. Mäletan ka nimeliselt mõnda noormeest, kes oli „tegija”! Nad
lausa nõudsid esinemisi ja etteasteid. Super!” (Sarapuu, intervjuu 23.04.2016).
Eesmärgid. Laagritegevuste eesmärgiks tervikuna on toetada ja suunata iga last elurõõmu
taasleidmisel ning tugevdamisel, et nad saaksid edaspidi paremini hakkama nende ja nende
perede jaoks muutunud reaalsuses. Igal tegevusel eraldi on mingi eesmärk või eesmärgid, ilma
milleta ei ole võimalik suure eesmärgini jõuda (Presmann, intervjuu 15.10.2017). Oma
aastatepikkusele kogemusele toetudes tooksin alljärgnevalt välja rakendusteatri kuus eesmärki,
mida arvestatakse laagri igapäevatöös.
Esimene, toetav eesmärk: aidata kaasa laagri kui terviku moodustumisele, arengule ja
lõpetamisele. Teine eesmärk on koostööoskuste õppimine ja grupisuhete arendamine
rakendusteatri praktikate kaudu. Osalejate jaoks uudne situatsioon vajab olulisi sotsiaalseid
oskusi: julgust, spontaansust, loovust, teineteisemõistmist ja üksteise arvestamist. Kolmandaks
eesmärgiks on tasakaalukas sekkumine laagri kokkuleppeid eiravate laste käitumisse. Lastel
on tavaks kombata lubatu-lubamatu piire. Selle asemel et keelata-käskida, oleme võtnud laste
sõnakuulmatust kui teatritegevuse käivitajat ja rakendanud need olukorrad hoopiski
improvisatsioonilise, nn „nähtamatu teatri” idee vankri ette. Neljandaks eesmärgiks on laagri
kui tervikliku grupi seisukohalt oluliste sotsiaalsete ja ühiskondlike teemade ja probleemide
käsitlemine ja mõtestamine teatrimängu(de) kaudu. Viiendaks eesmärgiks on kogu laagri
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kaasamine: lapsed ja grupijuhid, algusaastatel ka laste pereliikmed.34 Keegi ei tohi jääda
kõrvale, igale lapsele leitakse sobiv tegevus ja ülesanne. Kuuendaks eesmärgiks on üksteise
nägemine erinevates mängulistes rollides. On väga oluline, et lapsed näeksid oma kaaslasi
mitmesugustes rollides ja tegevustes, ja et nad näeksid ka grupijuhte hoopis teistes rollides:
kuidas juhendajad lahendavad kriitilisi situatsioone, mida on lastel oodata teatud olukordades,
milliste otsuste ja valikutega tuleb arvestada jmt.

2.3. Rakendusteatri praktikate loomisprotsess

Laagris lavastatud rakendusteatri erinevad lavastused ja teised teatraliseeritud etteasted
järgivad Jacob Levy Moreno teooriat loovast inimesest, kes on „võimeline mõistma ennast ja
oma maailma, looma kontakte, uuenema vastavalt seatud eesmärkidele, muutma ühiskonda
inimlikumaks ja õiglasemaks” (Lindqvist 2003: 182). Igasugune teatraliseeritud tegevus
laagris väärtustab eelkõige loomingulist protsessi, mitte loomingu tulemust. Laagris on
mängulise teatrikeele kasutamine peamine vahend, et lapsed saaksid kogeda improvisatsiooni
võlu, loominguliste ülesannetega hakkamasaamist ja koostööd. Kõigi laagris toimuvate
loominguliste protsesside läbiviimisel järgitakse psühhodraama sessiooni ülesehitust:
häälestus, tegevus, jagamine, analüüs35 (Aitolehti; Silvola 2008: 13).
Häälestus tegevuseks. Reeglina ei alga loominguline protsess ei-kuskilt, „külmalt”:
hakatuseks on vaja kas sisemist sundi või välist tõuget – igal juhul mingit impulssi. Häälestuse
eesmärgiks on luua turvaline miljöö, kus inimene usaldaks lavastajat ja gruppi, kus ta saaks
loobuda välise ja sisemise turvatunde teatud osast – see on eelduseks, et tärkaks loovus ja
valmisolek proovida midagi uut (Karp 2000: 3jj). Samal ajal kui spontaansuse mõjuväli
avardub, väheneb hirm ja loomulik tõrge uudse ja tundmatu ees, milleks improvisatsioon
kahtlemata on.
Laagriteatris algab soojendus hetkest, kui lastele tutvustatakse hommikul päevaplaani.
Kui seal on kirjas, et (näiteks): „Teatrimäng 14.00–17.00”, küsivad lapsed: „Mis see on? Kas
peab esinema?” Nendele küsimustele vastab vaba aja juht. Kui aeg kätte jõuab, räägib
Alates Pivarootsi laagriajast ei olnud ruumipuudusel võimalik lapsevanemaid ega hooldajaid laagrisse võtta.
Päevakava järgib sama põhimõtet: kogunemine (= soojendus), grupitöö (= tegevus), vaba aeg (= jagamine), uus
kogunemine (= analüüs: kuidas läks) ja uus soojendus, jne.
34
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mängujuht või lavastaja legendi ja iga grupp läheb ette valmistama oma „teatritükikest”. Laste
puhul on soojenduse üheks osaks kujunenud alati esmane „lollitamisreaktsioon”. Vahel on
tegevuse juurde aidanud suunata kostüümide või rekvisiitide väljatoomine: nende abil on
lapsed hakanud looma rolle ja rollideks kehastudes nõustunud koos teistega etenduses kaasa
tegema.
Näide ühest eelsoojendusest: „Õhtul osalesime draamas „Lumivalgeke” ja meie tükike
oli „Õnnelik perekond (kui kõik oli veel hästi)“. Rollide jaotamise periood oli keeruline, kuna
poisid M ja A läksid üsna üle võlli: nad tahtsid igat rolli, nii et kui soovitud osad said neile
nimeliselt kinnitatud, siis tahtsid uut, jne. Tüdrukud olid leplikud. Tõeline möll läks lahti siis,
kui lapsed hakkasid meie poolt kaasa toodud riietest kostüüme kokku panema. Nalja oli palju,
kui poisid panid selga kleite ja tüdrukud olid tohututes meeste pintsakutes. Vähehaaval saime
nad ka nii kaugele, et leppisime kokku, mida me mängime ja kes on kes meie jupikeses”
(Sarapuu; Simmermann 2013: kokkuvõte). Kui osavõtjad on „hääles” ja rollid jagatud, käivitub
loov tegevus (Moreno 2008b: 47).
Psühhodraama looja, psühhiaater Jacob Levy Moreno on määratlenud rolli kui inimese
ainulaadset toimimist antud hetkel, antud ajas, sest inimene võtab vastu käitumismalle
olukordades, kus on samal hetkel ka teisi objekte või subjekte (Moreno 1994: 153). Seega on
rolli piirjooned seotud olukordade, uskumuste, käitumise, tunnete, mõtete, teadmiste ja
tagajärgede ning reaktsioonidega. Rollil on nii kollektiivne kui ka individuaalne külg, nii
muinasjutuline kui ka argine pool. Igal (sh väljamõeldud) rollil on meile ka isiklik tähendus.
Igaüks meist kujutab ette grupijuhti leinatoetuslaagris (s.o kollektiivne külg), aga iga grupijuht
on selles sotsiaalses rollis erinev (s.o individuaalne külg). Üks minu õpetajaid Raimo Niemisto
on selle kokku võtnud lausesse: „Rollides tegutsemine ja nendega samastumine on alati ka
isiklik kogemus“ (Niemisto 2000: 90).

Tegevus, tegevuse aeg ja ruum. Leinatoetuslaagris kasutatavates erinevates rakendusteatri
vormides võetakse endale kas mõne reaalse inimese või väljamõeldud tegelaskuju roll, kuid
seda mängides (selles olles) on igaüks neist kontaktis eelkõige iseendaga (oma sisemiste
rollidega). Erinevad rollid annavad lastele võimaluse näha teise inimese silmade läbi nii
iseennast kui ka oma suhete võrgustikku, kogedes samal ajal ka oma võimekust ja vajalikkust
(Aitolehti; Silvola 2008: 15). Roll aitab osalejal ohutult loomisprotsessi siseneda ja seal
osaleda, sest osalejad on mängulises reaalsuses samaaegselt piisavalt „sees“, et sellest õppida,
ja samas ka „väljas“, et seda mitte karta.
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Tegevus algab, kui „lollitamine” on möödas. Algab emotsionaalne, kirglik arutelu,
mida teha ja kuidas. See on loomisprotsessi hüppelaud. Etenduse terviklik kontseptsioon
sünnib kogu grupi osavõtul, kui lepitakse ühiselt kokku, millist ruumi või ala kasutame lavana,
kas teeme ka lavakujunduse (ja milline see peaks olema), millised on kostüümid, kes esineb
millises rollis ja mida igaüks oma rollis teeb, mida me tahame oma mänguga (etteastega)
publikule ütelda. Seejärel harjutame (s.t mängime etendatava loo üldjoontes läbi) ja läheme
lavale.
Ükski loominguline tegevus ei saa toimuda, kui pole piiritletud ala – ruumi, mida
rakendusteatri kontekstis nimetatakse lavaks. Psühhodraamas defineeritakse lava kui ruumi,
mis sünnib kas protagonisti või kogu grupi meeltes. Lava on ruum vaimseteks
projektsioonideks, olgu need siis dramaatilised, ebareaalsed või rituaalsed ja kus ei ole konflikti
reaalsuse ja fantaasia vahel (Moreno 2008a: 13). Laagris loodavates teatrimängudes ei kasutata
(enamasti) dekoratsioone: lava vahetub kas koha vahetusega või nagu psühhodraamas:
vaatajate ja osalejate kujutluses. Aeg, millal tegevus toimub (tulevik, olevik, minevik, hommik,
õhtu vmt), lepitakse kokku kas enne etteastet või jooksvalt etteaste käigus. „On õhtu ja kell on
üheksa,” ütleb näiteks keegi osalejatest.
Martti Lindqvist, üks peamisi psühhodraama õpetajaid Eestis ajavahemikus 1994–
1998, on rõhutanud: „Loovus on alati isikupärane, sest ühelt poolt on just isiksus loovuse idee”
(Lindqvist 2008: 60). Loovus tähendab iseendana olemise viisi. Igaüks täidab ja mängib oma
rolli, mõjutab teisi ja saab teistelt mõjutusi. Toimub improvisatsioon ja interaktsioon. Laval
(ruumis) esinedes kogevad lapsed, et igaühes neist on olemas loominguline alge ja nad
kohandavad oma rolli vastavalt kaasmängijatele ja tegevusele. Näiteks etenduses
„Lumivalgeke” mängis Kuninga rolli kõige väiksem ja tasasem poiss. Kui ta oli kostüümis ja
rollis, muutus ta võimukaks ja „suureks”. Kõik olid üllatunud, et temas on ka teine pool olemas.
Poisikese osatäitmine meeldis kõigile ja temast sai „popp poiss”. Teda oli märgatud ja tema
arvamust küsiti edaspidi palju rohkem kui varem.
Kui lugu on eelnevate kokkulepete kohaselt etendatud, siis ongi jõutud lõpp-punkti,
mida on iseloomustatud sõnaga „kultuurikonserv” (Moreno 1994: 105). Midagi on saavutatud,
midagi on valmis ja sellest võib saada uute loovtegevuste lähtekoht, käivitav impulss
(Aitolehti; Silvola 2008: 30).
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Jagamine, s.t oma kogemustest rääkimine, on psühhodraama teooria keskseid mõisteid.
Laagrit võib tervikuna defineerida kui jagatud kogemust: üks teeb midagi rolli kaudu ja teised
jagavad, mida nad nägid. Ja siis vastupidi. See on see, mis inimesi liidab – jagatud kogemus.
Jagamine aitab osalejatel tulla loomingulisest maailmast tagasi rühmategelikkusesse
(Aitolehti; Silvola 2008: 13). Jagamine on vahetu reflektsioon pärast loovtegevust: selles faasis
me ei kritiseeri, ei analüüsi ega anna üksteisele nõu. Õpetame lapsi jagama kogemust, mitte
aga andma hinnanguid skaalal „meeldis – ei meeldinud”. Lapsed ei võistle omavahel
andekuses, vaid näevad üksteise erinevaid külgi, erinevaid oskusi ja andeid. Pärast oma etteaste
esitamist ja teiste etteastete vaatamist kogunevad rühmad, igaüks omaette, mõnda
rahulikumasse kohta, et rääkida kogetust: lapsed räägivad oma mängitud rollidest, seostest oma
elusündmustega, koostööst ettevalmistusprotsessis ja loomingulisest tegevusest üldse.
Üks Moreno õpilastest Marcia Karp rõhutab: „Jagamine on rohkem „loveback” kui
„feedback”,” (Karp 2000: 9) ja seetõttu jääb kriitika analüüsiringi. Vahetult pärast esinemist
(s.o enda avamist) on iga inimene (ja väike inimene eriti) veel liiga haavatav ja väiksemgi
märkus võetakse vastu valuliselt, sest ei tajuta, et kriitika ei ole suunatud esineja, vaid nn
soorituse kohta.
Analüüs. Päevaseid tegevusi analüüsivad grupijuhid igal õhtul pärast öörahu. Kokku tullakse
umbes kell 23, kui lapsed on oma tubades. Aruteludel võetakse läbi kõik päevasündmused, mis
mõjutavad laagri dünaamikat. Kui päeval on toimunud rakendusteatri etendus(ed), on arutluse
all laste omavahelised suhted etenduse ettevalmistamisel ja etendamisel, laste ja grupijuhtide
osalemine teatrimängudes; räägime, kuidas lapsed reageerisid väljapakutud teemadele ja
kuidas sujus koostöö nii lastel omavahel, grupijuhtide ja laste vahel kui ka grupijuhtidel
omavahel. Eraldi räägime lastest, kes vajavad rohkem tähelepanu ja keda tuleks edaspidi enim
silmas pidada. Järgmise päeva grupitunnis analüüsitakse üheskoos etenduse ettevalmistamist,
läbiviimist ja ajakasutust: kui palju kulus millekski aega, kas ja kui pikalt tuli tegelda kõrvaliste
asjade ja segavate teemadega. Analüüsides eelmise päeva teatrimängu, on teemaks seosed
rollide ja tegeliku elu vahel, grupisisesed suhted, eduelamused, üksteise tunnustamine.
Räägime ka teiste gruppide etteastetest: mida on nende rollilahendustest ja etteastetest õppida.
Analüüsime niihästi grupijuhtide tööd ja nende etteasteid, osavõttu, tegevusi (kuidas keegi
grupijuhtidest toimis) kui ka etenduse tähendust laste jaoks (kas lapsed said teemast aru, millest
nad täpselt aru said jmt).
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2.4. Rakendusteatri praktikad vaba aja tegevustena
Alljärgnevalt kirjeldan rakendusteatri praktikaid, kus „teatritrupiks” on kogu laager.
Nendeks teatrimängudeks on laagrit raamistavad rituaalid, lugudel põhinevad etendused,
teatraliseeritud spordivõistlused, nn nähtamatu teater, häppeningid, tsirkuseetendused.36

Laagriteater ja rituaalid
Rakendusteatri teoreetikud ja praktikud Elizabeth Clontz (USA) ja Adam Blatner
(USA) on oma teoreetilistes töödes käsitlenud rituaalseid tegevusi kui rakendusteatri üht osa.
Adam Blatner, psühhodraama praktik ja teoreetik, mõtestab rituaali kui võimalust kogeda
toetust ja armastust, olles teistega koos: rituaal loob miljöö, kus osalejad kohtuvad üksteisega;
rituaalne tegevus on kui kutse jagada oma hinge teise inimesega; rituaalis osalemine (rituaali
täitmine) annab võimaluse mõtestada oma elurännakut ja olla koos oma valu ja lootusega
(Blatner 2010). Timo Talvik sõnastab oma uurimuses „Rituaalide kasutamine leinatoetuses
Laste ja Noorte Kriisiprogrammi leinatoetuslaagri näitel” rituaalide funktsiooni laagris:
„Rituaal aitab luua tähendust, aitab läbi kujundite ja sümbolite õppida, osaleja mõtteid
korrastada, millestki teistmoodi aru saada, seoseid luua ja toetab laste leinaprotsessi ning aitab
neil liikuda leinatöö lõpetatuse poole.” (Talvik 2015: 30)
Laagris on kasutusel erinevad rituaalid: 1) rituaalid, millega alustatakse ja lõpetatakse
iga laagritsükkel, 2) rituaalid, millega alustatakse ja lõpetatakse iga päev, 3) rituaalid, millega
toetatakse leinatööd. Laagripäeva raamivatele ja leinatööd toetavatele tegevustele annab
rituaalse värvingu nende kordamine ühe laagriaja jooksul. Mõnikord on rituaale kasutatud ka
koos – nii näiteks on lõpurituaalid olnud seotud leinatoetustööd toetavate rituaalidega.
Laagritsükli avarituaalid. Suvelaagri avapäeval jagame lastele kõigepealt esmast teavet
laagri korraldusliku külje kohta. Seejärel tutvustavad lapsed ennast. Et enesetutvustus
kergemaks, samas ka huvitavamaks muuta, oleme välja mõelnud mitmed mängulised
tegevused. Need tegevused aitavad esimest ärevust maandada ja see on ka algusrituaali üheks
peamiseks eesmärgiks. Laagritsükli avarituaal toimub esimesel päeval, tund peale saabumist.
Rituaalide jm teatraliseeritud tegevuste kirjeldused on koostatud siinkirjutaja märkmete ning
meeskonnakaaslaste meenutuste põhjal, s.t – tegemist on rekonstruktsioonidega.
36
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Enne rituaali on lapsed majutatud ja koos on söödud esimene lõuna. Koht: kõige avaram paik
laagri territooriumil, vihma korral saalis; kestvus: mitte rohkem kui 45 minutit; osalejad: kogu
laager. Avarituaali eesmärgiks on laagri moodustamine (et bussidega kohale jõudnud lapsed
tunneksid, et nad on osa tervikust, laagrist), väikegruppide moodustamine, laagriala ja piiride
tutvustamine, suhtlemist ja käitumist reguleerivate kokkulepete sõlmimine, enesetutvustus.
„Eestimaa kaart”.37 Laagri territooriumile kujundati Eesti kaart. Grupijuhid seisid
kohtades, kus asuvad suuremad linnad (Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva), ja ka nendes
geograafilistes punktides, mis tähistasid laste kodukohti. Lavastaja märguande peale läks iga
laps selle linna või asula juurde, kus ta elab. Seejärel valisid ühe kandi lapsed koos välja koha,
inimese või sündmuse, mis iseloomustab nende kodukohta. Koos grupijuhiga lavastati ja
etendati oma kodukanti tutvustav lugu. Mõnel aastal on Eestimaa kaardist saanud „Maailma
kaart”, sest laagrisse on tulnud lapsi ka Soomest, Lätist ja Hispaaniast.
Avarituaali juurde kuulub ka „Nimering”. Laste ja grupijuhtide eesnimede esitähtedest
moodustatakse nimering tähestikulises järjekorras: A on kõrvuti B-ga, aga ka Ü-ga. Igaüks
ütleb oma nime ning „tere” kõrvalseisjale – teisele lapsele või grupijuhile. Edasi tutvustavad
grupijuhid ennast ja kutsuvad oma rühma lapsed nimepidi enda juurde. Seejärel jalutatakse
rühmiti kogu laagri territoorium läbi. Grupijuhid arutavad lastega kodukorda ja lõpuks
sõlmitakse reeglitest kinnipidamise kokkulepe.38 Reeglite sõnastus sünnib ühise arutelu käigus.
Oleme nende aastate jooksul jõudnud kolleegidega arusaamisele, et esimene laagripäev
(laste saabumine, majutus, avarituaal, ühised söömised, esimene grupitöö, õhtused
ühismängud) on vundament, millele ehitatakse järgnev laagriaeg. Esimene päev õnnestub vaid
siis,
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Adolf

Šapiro
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„enesestmõistetavuseks” (Šapiro 2001: 56). Laagri kontekstis tähendab õigustamatu
enesestmõistetavus olukorda, kus grupijuht ei vaevu lastele seletama laagris toimuvat üha
uuesti ja uuesti, eeldades, et kõik on selge, sest „kõigest on juba räägitud”. Tuleb tunnistada,
et selline oht on vägagi reaalne.
Päeva raamivad rituaalid. Hommikurituaal algab äratusega. Naatan Haamer puhub
märguandeks pasunat (selle lagunemisel tuli mängu trompet või saksofon). Tänu Naatani
Etendus aastast 2016. Simmermann, märkmed 2013jj; Raenok, intervjuu 19.06.2017; Jõeveer, intervjuu
13.10.2016.
38
Viimastel aastatel oleme ka reegleid nimetanud kokkulepeteks, sest reeglid on väljaspoolt pealesunnitud
normid, aga kokkulepete järgimine toetub laste endi sisemisele nõustumisele, valmisolekule. (Vellama, intervjuu
18.05.2017)
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järjekindlusele ärkavad tasahilju ka kõige unisemad ja jõuavad hommikulauda. Vastavalt laagri
kodukorrale katab üks grupp ühel päeval koos grupijuhiga igaks söögikorraks lauad ja ka
koristab, järgmisel päeval on toimkonnas järgmine rühm jne. Kui kunagi otsustati, et söömist
alustatakse üheaegselt, tegi Kaupo Jõeveer ettepaneku lugeda koos söögisalm. See aitab muu
hulgas korrastada kaost, mis tekib lastele loomuomasest tormakusest. Meie söögisalm on sama,
mida kasutatakse waldorflasteaedades.
Pärast sööki on kogunemine, kus tutvustatakse päevakava. Kuna päevad on pikad ja
ööd jäävad mõne lapse jaoks lühikesteks, tuleb uniseid lapsi reipusele ergutada: selleks sobivad
ühised liikumismängud. Mängud aitavad muu hulgas arendada tähelepanu, nende käigus
õpitakse teistega arvestamist ja koos tegutsemist, nagu on rõhutanud luguteatri praktik Hannah
Fox (Fox, H. 2010: 3). Alljärgnevalt mõned hommikuste mängude näited.
„Vehkleja”: üks käsi selja taga ja teine „rapiirina” ees, püütakse tabada vastase selja
peal olevat kätt. „Inimene ja vari”: mäng paaris. Üks mängija on inimene, teine tema selja
taga on „inimese vari”. Inimene liigub vabalt ringi ja vari järgneb. Kui vari loobub olemast
vari, siis ta lahkub ja saab inimeseks. Märgates, et vari on kadunud, otsib inimene partneri üles
ja saab tema varjuks. „Lähen ratsutama”: mäng ringis. Mängujuht koos teistega läheb
ratsutama. Rütm antakse plaksuga põlvedele. Mängujuhi käskluse peale ületatakse mitmeid
takistusi. Pärast hommikurituaale on kõigepealt töö gruppides, seejärel toimuvad
mitmesugused ühistegevused vastavalt antud päeva teemale.
Õhtused rituaalid39 ja isiklike lugude rääkimine. Lepaninas sai alguse traditsioon kutsuda
kõik lapsed enne magamasättimist kokku, juua morssi, süüa „öösaiake” ja rääkida üks õhtujutt.
Kui Lepaninas oli õhtujutuks muinasjutt või mõni lugu raamatust, siis Pivarootsis rääkisid
grupijuhid õhtuti kogu laagrile ühe seiga oma elust, seostades seda kas päeva- või grupitöö
teemaga. Õhtujuttu on tavaliselt rääkinud üks inimene, ühel aastal räägiti ka kahekesi. Mõnel
aastal kujunesid suvelaagri viimased õhtujutud hoopis mitme inimese mälestuste jutuketiks.
Lugude jutustamise eesmärgiks on muu hulgas laste kujutlusvõime äratamine ja
stimuleerimine, sest lugude kuulamine ja neile kaasamõtlemine mõjutab eelkõige
kujutlusvõimet, nagu on rõhutanud lugude uurijad ja praktikud Alida Gersie ja Nancy King
(Gersie; King 1990: 23). Õhtujutu aeg on lühike – mitte üle kümne minuti –, kuid ikkagi nõuab

Simmermann, märkmed 2013jj; Raenok, intervjuu 19.06.2017; Presmann, intervjuu 15.03.2017; Riis, intervjuu
14.02.2017; Haamer, intervjuu 10.01.2017; Sarapuu, intervjuu 21.01.2017; Jõeveer, intervjuu 13.10.2016.
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laste huvi ja tähelepanu köitmine parasjagu oskust. Lastele on meeldinud ennast niimoodi
öörahuks häälestada ja väga tihti on jutule järgnenud spontaanne aplaus. Õhtujutu teemasid on
arutatud ka järgmise päeva grupitöös.
Pärast õhtujutu kuulamist lähevad lapsed pesema ja vooditesse. Enne öörahu jutustavad
grupijuhid rühmatubades (naisgrupijuhid tüdrukutele ja meesgrupijuhid poistele) vastavalt
laste soovile veel kas muinasjutu, mälestuskillu oma elust või loevad ette juturaamatut. Selle
juurde kuulub ka päevamuljete jagamine. Väga tihti on need jutuajamised seotud laste
omavaheliste suhetega, nende rõõmude ja muredega. Õhtune juturing rahustab lapsi ja annab
hea alguse öörahuks. Pärast õhtujuttu soovivad grupijuhid oma rühma lastele „head und”.
Laagritsükli lõpurituaal pärast kolme laagrit (kokku 14 päeva) on alati eriline. Koos veedetud
aeg saab otsa ja loodetavasti minnakse koju kergema südame ja rõõmsama meelega kui
esimene kord tulles. Lõpurituaalid on alati inspireeritud kohast, kus toimub laagritsükli
viimane, kevadine laager. Rituaal ei tohi kujuneda ülemäära emotsionaalseks või nukraks: ka
lahkumine võib olla tore ja lihtne kogemus. Laagrit lõpetavad tegevused on kavandatud
mõttega, et lapsed saaksid ütelda „nägemist” oma kaaslastele ja panna ühiselt „punkt”
laagriajale.
„Vikerkaar”, lõpurituaal aastatel 2003–2007.40 Lapsed kirjutasid kirjad lähedastele,
kelle nad olid kaotanud. Samal ajal lähenesid kaks grupijuhti, hoides pika paela otsa kinnitatud
heeliumiga täidetud värvilisi õhupalle: eemalt paistis see vikerkaarena. Kui vikerkaar oli
jõudnud lasteni, kinnitasid lapsed oma kirjad värviliste õhupallide külge. Koos lennutati
taevasse õhupallidest vikerkaar, mis viis kirjad ja nendesse usaldatud mõtted ning soovid
taevakõrgustesse.
„Soovid maailmale”.41 Alates 2008. aasta kevadest on lõpulaagrid toimunud
Pivarootsis. Meri, metsalilled ja tuul olid lõpurituaalide inspiratsiooniallikaks. Ühel aastal
kirjutati paberile „soovid maailmale”, need pandi grupijuhtide abil valmistatud pilliroost
laevale ja saadeti sadamast merele. Kes soovis, voltis koos vaba aja juhiga endale oma isikliku
paberpaadi.
„Lillerituaalid”.42 Mitmel aastal on lõpurituaalides kasutatud lilli. Enne kevadlaagrit
osteti arvukalt mullapalliga võõrasemasid. Kevadlaagri esimesel päeval valis iga rühm, milliste
Simmermann, märkmed 2013jj; Raenok, intervjuu 19.06.2017.
Simmermann, märkmed 2013jj; Haamer, intervjuu 10.01.2017.
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Simmermann, märkmed 2013jj; Raielo, intervjuu 14.04.2017; Sarapuu, intervjuu 21.01.2017.
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lillede eest nemad hoolitsevad kolme laagripäeva jooksul. Viimasel päeval istutati võõrasemad
lillepeenraks kohandatud vanasse paati. Augustis, kui laagrisse tulid uued lapsed, ootas neid
ees õitsev ja hoolitsetud lillepaat.
„Kiri tulevasele laagrilapsele”.43 Lõpurituaali juurde kuulub muu hulgas ka kirjade
kirjutamine kevadlaagri viimasel päeval: need on adresseeritud uutele tulijatele augustis.
Laagritsükli viimase grupitööna kirjutavad lapsed oma sõnumid järgmistele laagrilastele ja
annavad need grupijuhi kätte. Mõni on kirjutanud oma soovi paberile, mõni aga kas lipule või
lindile. Kui uued lapsed tulevad suvelaagrisse, loevad grupijuhid neile ette julgustavaid
sõnumeid, mida eelmise laagritsükli läbinud lapsed on neile kirjutanud.
Leinatoetustööd toetavad rituaalid. Järgnevad rituaalid on laagris selleks, et lastel oleks
võimalik oma mõtetes rännata ja siis tagasi tulla. Leinaaega on kirjeldanud Martti Lindqvist ka
kui loobumise aega. „Loobumine vajab palju pisaraid, nuttu, teise inimese kingitud armastust,
üksindust ja koosolemist, rändamist oma tunnete maastikel” (Lindqvist 1994: 283). Mitmel
aastal oleme laagriajaks kujundanud eraldatud koha, kus lapsed saavad soovi korral omaette
olla. Mida nad seal teevad, pole oluline. Peaasi, et koht, kus olla vaikselt koos oma tunnete ja
mõtetega, oleks olemas. Neid omaette olemise paiku ja seal toimuvat on lapsed nimetanud ka
müstilisteks. „Müstiline” ei tähenda laagri kontekstis midagi kahtlast ega hämarat: seal
toimuvad rituaalid on selged, lihtsad ja puhtad –, need on mõeldud toetama lapsi nende
leinaprotsessis.
„Päikesekell”44 – rituaal, mis kuulus kahte laagritsüklisse (2007–2008 ja 2008–2009).
Aega näitasid (mõõtsid) ühel aastal seemned ja teisel herneterad. Laagri avapäeval pani iga
laps ühe tera klaastorusse. Järgmistel päevadel lisasid lapsed igal õhtul oma tera, mõeldes
endale ja/või lähedastele. Toru heitis varju ja näitas aega. Laagri lõputseremoonial valati
kaastorru kogunenud terad kaussi ja Naatan Haameri eestütlemisel regilaulu lauldes liiguti puu
juurde. Seal valati terad lindude söögilauale, „altarile”.
„Kivilabürint”.45 Järgmises kolmes laagritsüklis (2008–2011) oli rituaalseks
materjaliks kivi, inspiratsioon rituaali kujundamiseks sündis omavaheliste arutelude ja teiste
rahvaste kultuuride baasil. Enne laste tulekut ladusid grupijuhid mõnda varjulisse kohta

Simmermann, märkmed 2013jj; Vellama, intervjuu 18.05.2017; Riis, intervjuu 14.02.2017.
Simmermann, märkmed 2013jj; Raenok, intervjuu 19.06.2017; Presmann, intervjuu 15.03.2017.
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Simmermann, märkmed 2013jj; Haamer, intervjuu 10.01.2017; Riis, intervjuu 14.02.2017.
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kivilabürindi. „Laagri alguse ja lõpu rituaalina on kasutatud Keldi ja põhja kultuuridest
inspireeritud kiviringe, mille laagrile eelnenud päeval ettevalmistamine aitas ka laagri
juhendajatel ennast tõsisematele teemadele häälestada. Laagris osalejad said kiviringis liikudes
tegeleda oma isiklike küsimustega, mõtiskleda või millestki lahti lasta. Kiviring oli olemas ja
avatud terve laagri ning selles liikumine toimus vaikuses.” (Talvik 2015: 25) Iga laps võis seal
ise ja üksinda käia kas mõtteid kogumas või rahunemas. Labürint oli aktiivses kasutuses: sellest
andis tunnistust sissetallatud rada labürindi südamikku ja tagasi. Laagri lõpetamisel pandi kivid
üheskoos laagrit piiravasse kiviaeda.
„Kivipäike”46 (2009–2010). Päev enne laste tulekut kogusid grupijuhid mere äärest
kive ja valasid need hunnikusse. Laagri avamisel pandi platsile ankrukivi. Päeva lõpus pärast
ühist õhtujuttu valis iga laps kivihunnikust endale ühe kivi, soovis midagi ning asetas kivi järkjärgult kujunevasse kivimosaiiki. Laagri lõpuks kujunes soovikividest paljude-paljude
päikesekiirtega kivipäike.
„Soovide püramiid”.47 Aastatel 2010–2011 tehti koos lastega kivipüramiide. Ühiselt
toodi mere äärest laagriplatsile hunnik kive. Lastele õpetati, kuidas püramiidi ehitada. Õhtuti
võttis iga laps pärast õhtujuttu ühe kivi ja lisas selle poolikusse püramiidi, lausudes seejuures
oma soove ja mõtteid.
Kivipüramiidiga lõppes „kiviaeg” ja algas „lippude aeg”: alates aastast 2011 kuni
Pivarootsi perioodi lõpuni (2015) olid päeva lõpetamise rituaalid seotud lipukestega, mis
meenutasid Tiibeti palvelippe. „Lipurituaali”48 idee autor on Ivo Raenok, kes tuli selle peale
Tiibetis rännates. Mõte meeldis kõigile, kuigi selle teostamine nõudis suuremat
ettevalmistustööd. Enne laste saabumist lõikasid grupijuhid värvilistest riidetükkidest välja
ühesuurused lipukesed ja õmblesid paelte külge. Iga rühma jaoks oli oma lipurivi ja selles iga
lapse jaoks lipuke. Pärast õhtujuttu kirjutas iga laps ühele lipule kas oma soovi, päeva
kokkuvõtva märksõna või oma sõnumi (pildid 2 ja 3). Seejärel viidi lipurivid õue ja kinnitati
puude ja majaseina vahele lehvima (pilt 4). Igal õhtul lisati uus lipurivi uute soovidega. Lõpuks
sõlmiti iga päeva lipurivid omavahel kokku. Pärast suve- ja sügislaagrit viisime lipud hoiule
Naatani maja keldrisse. Laagritsükli lõpetamisel lehvis kevadlaagris 14 lipurivi (iga
laagripäeva kohta üks) umbes 700 lipukesega. Terve laager mahtus nende alla
lõputseremooniale! „Lippude ajastul” kuulusid lipud mitme lõpurituaali juurde. Ühel aastal
Simmermann, märkmed 2013jj; Presmann, intervjuu 15.03.2017.
Simmermann, märkmed 2013jj; Jõeveer, intervjuu 13.10.2016.
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Simmermann, märkmed 2013jj; Raenok, intervjuu 19.06.2017.
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lauldi Uku Presmanni ja Naatan Haameri juhendamisel lippude all regilaulutöötlust, kusjuures
laulu sõnades kajastusid laste ja grupijuhtide tegemised kogu laagritsükli vältel. Teisel aastal
oli lippude all lastest ring, mille sees omakorda ring grupijuhtidest: viimane pilk igale lapsele
ja lastest koosnev ring läks praktikantide juhtimisel „teele”. Kui grupijuhid enne busside
saabumist lõunale läksid, võtsid neid vastu aplodeerivad noored. Kui lapsed olid lahkunud,
saatsid grupijuhid soovilippude sõnumid „läbi tule teele”.

Pilt 2. Lippudele soovide kirjutamine. Pivarootsis kevadel 2012.
Foto: Naatan Haamer.
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Pilt 3. Laagrilaste tekstid lippudel. Pivarootsis suvel 2012. Foto: Naatan Haamer.

Pilt 4. Lipurituaal. Pivarootsis suvel 2012. Foto: Naatan Haamer.
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„Lindipuu”.49 Aastal 2015 vahetas laager asukohta, uueks laagripaigaks sai Rahula külas asuv
laagrikompleks. Kujunes välja uus rituaal – „lindipuu”. Selle jaoks varuti enne laagrit värvilisi
linte ja laiemaid paelu (pilt 5). Esimesel laagripäeval sai iga laps oma grupijuhi käest valge
lindi, sidus selle lindipuu külge ja läks läbi püramiidikujulise „lindipuu”. Järgmistel päevadel
valisid lapsed pärast grupitööd endale sobivat värvi lindid, millele nad kirjutasid või joonistasid
olulisi mõtteid, soove või palveid. Sobiva aja, millal värviline soovilint lindipuu külge siduda,
valis igaüks ise. Nii kuulus oma sõnumi, soovi või mõtte kirjutamine grupitöö juurde, aga puule
sidumise rituaal oli suuremate laste puhul individuaalne, väiksed lapsed sidusid lindid koos
grupijuhtidega.

Pilt 5. Lindipuu rituaal. Rahulas suvel 2016. Foto: Naatan Haamer.

Simmermann, märkmed 2013jj; Haamer, intervjuu 10.01.2017; Jõeveer, intervjuu 13.10.2016; Peterson,
intervjuu 21.10.2016.
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Laagriteater ja häppeningid: leppimisteemalised etendused
Kevadise laagri lõpuks on leinatoetustöö gruppides ühe laagritsükli lastega läbi saanud,
rakenduslikud teatrietendused on üheskoos läbi viidud, erinevates tegevustes on kogetud
rõõmu ja kurbust, üksindust ja sõprust. Olukord on rahulik ja südamlik, leinateema ei põleta
enam. Lapsed ja grupijuhid on valmis ühiseks leppimisteemaliseks teatrietenduseks, mida
grupijuhid ise on nimetanud häppeningiks. Häppening on võimalus lastega veel midagi koos
teha. Algideed tulid esimesel perioodil (1995–2001) tavaliselt Ivo Raenokilt, teised grupijuhid
toetasid ja täiendasid tema mõtteid. Hiljem on ideid pakkunud ka Andres Laanemets, Uku
Presmann, Naatan Haamer, Kaupo Jõeveer, Aivar Simmermann. Alljärgnevalt mõned näited
häppeningidest,50 millega lõpetati esimesed laagritsüklid.
„Päikeseloojang ja leppimise tee”51 (lõpuetendus aastast 1995). Mereäärne
laagrikoht, Lepanina, oli teadlik valik. Kuivõrd kõiki lapsi ühendas parvlaeva „Estonia” hukk,
oli suhe merega väga emotsionaalne ja eriline. Paljudele oli ainuüksi mere ääres seismine
hingeliselt raske, sest meri oli võtnud nende lähedase(d) ja nad tajusid merd kui oma vaenlast.
Häppening veepiiril oligi suunatud lepitus- ja leppimisprotsessile.
Lapsed ja grupijuhid kogunesid õhtul laagriplatsile, kus igaüks joonistas paberirullile
oma käe- või jalajälje (värvid valis igaüks ise). Improviseeritud muusika saatel, millesse kuulus
ka vaikus, moodustus värvilistest käe- ja jalajälgedest pikk tee motellist veepiirini.
Päikeseloojangud on Lepaninas väga suurejoonelised, osalejad meenutavad tänini: „See oli
uskumatu, kuidas loodus kaasa mängis… Tee läheb merre ja päike loojub täpselt sellesse kohta,
kus tee lõpeb. Pärast rullisime tee kokku ja põletasime meres kivi peal ära. Tähistaevas oli üle
ja valitses tohutu vaikus… ja siis hakkas kusagil koer haukuma.” (Riis 2014: 111.)
„Mälestuste laevukesed”52 (lõpuetendus aastast 1997). Lepaninas oli peamaja ja mere
vahel küllalt suur dekoratiivne madal välibassein. Häppening algas sellega, et iga laps
meisterdas endale puidust laevukese ja pani sinna ka küünla. Küünlad süüdati ning laevukesed
lasti basseini. Laevad ujusid basseinis ringi, põrkasid kokku, põrkusid lahku. Oli augustiõhtu.
Hämaruses vaadati laevu ja küünlavalgust. Oldi koos. Häppening lõppes, kui viimane küünal
oli kustunud.

Häppening (ingl k happening): kohapeal sündiv loovtegevus, milles kasutatakse visuaalkunsti, kirjanduse,
muusika, tantsu ja teatri elemente.
51
Simmermann, märkmed 2013jj; Sarapuu, intervjuu 24.04.2017; Riis, intervjuu 14.02.2017.
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Simmermann, märkmed 2013jj; Raenok, intervjuu 19.06.2017.
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„Hingelind” (lõpuetendus aastast 1998).53 Häppeningi aluseks oli Michal Snuniti
raamat „Hingelind“: jutustus linnust, kes elab iga inimese sees ja aitab tal oma tundeid mõista
ning nendega ümber käia (pilt 6). Kõigepealt lugesid grupijuhid raamatu lastele ette – igaüks
paar lehekülge, kus peamiseks pilgupüüdjaks on suur pilt. Seejärel mindi metsa. Matkalt leitud
materjalidest meisterdasid lapsed ja grupijuhid igaüks oma hingelinnu. Improviseeritud
tegevuse ajal hoidsid lapsed oma hingelinde käes ja tantsisid muusika saatel. Lapsed seisatasid
vahel ja näitasid üksteisele oma hingelindu. Ühel aastal loodi muusikaline varjuteatri etendus
„Hingelind”, kus kasutati omatehtud hingelinde.

Pilt 6. Hingelind. Sügisel 2006. Foto: Naatan Haamer.

Simmermann, märkmed 2013jj; Presmann, intervjuu 15.03.2017; Sarapuu, intervjuu 24.04.2017. Vt ka lisa 1,
kus on kirjeldatud „Hingelinnu” areng läbi mitme aasta.
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Laagriteater ja luguteater
Sügislaagris oleme mitmel aastal etendanud lastele lugu „Vanaisad tulid külla”, mis on
seotud sügislaagri ühe teemaga – mälestustega. Ise oleme seda etendust nimetanud
luguteatriks: teatriks, kus räägitakse lugusid. Metoodika baseerub isikliku loo, isikliku
kogemuse jagamisel. Nn lihtsa inimese lihtsa loo54 väärtuse on sõnastanud Konstantin
Stanislavski kaasaegne, Moskva Kunstiteatri kaaslooja V. I. Nemirovitš-Dantšenko: „Meie
elus, inimeste elus, kes oma eluea jooksul ei ole palju korda saatnud, ei tarvitse järglasil liiga
palju tuhnida; järglased peavad teadma, mida keskmine inimene on teinud head, ja säilitama
seda, mis on järele jäänud. Järele on aga jäänud habrast, mitte väga sügavat” (NemirovitšDantšenko 1949: 195).
Selle etenduse idee on seotud minu enda kogemusega teatrikooli ajast, mil Merle
Karusoo juhendamisel valmisid diplomilavastused „Meie elulood” ja „Kui ruumid on täis...”
(mõlemad aastal 1982). See töö nõudis avatust, ja seda eelkõige lavastajalt, nagu Merle
Karusoo on ise tunnistanud (Karusoo 2008: 25). Nendes lavastustes esitasid oma eluloolisi
tekste lavakooli X lennu üliõpilased. Kolmandal kursusel rääkisid üliõpilased oma lood linti ja
kirjutasid need lintidelt maha, litereeringute põhjal sündisid pika prooviperioodi käigus
tekstid.55 Kui kogu tekstikorpus oli koos, õpiti tekstid pähe.56 Lavastuse ettevalmistamise
pikaajaline protsess võimaldas oma tekstist distantseeruda, nii et laval olles etendati rolli, aga
mitte iseennast.
Laagriteatris ei olnud aega sellist pikka prooviprotsessi läbi teha ja ei olnud ka vajadust,
sest kõigil asjaosalistel oli niihästi psühhodraama kui ka luguteatri kogemus olemas: teati,
kuidas töötada isiklike tekstidega nii, et säiliks side rolliga ja samas tekiks ka distants rolliga.
Laagris toimuvad etendused, mis tuginevad isiklikel lugudel ja mälestustel, sünnivad ilma
proovideta ja ilma loo kirjapanekuta. Lepitakse vaid kokku lavaline tegevus (joome teed,
mängime „taevast malet” ühe nupuga) ja rääkimise järjekord. Tekst, dialoog, sünnib laval.
Sügislaager toimub hingedeajal ja nii grupitööde, loominguliste tegevuste kui ka
rakendusteatri kaudu püütakse tuua selle mõiste tähendus lastele lähemale. Hingedeaeg, mil

See kõnekeelne väljend on mõtteliselt jutumärkides, sest inimese elu väärtustav paradigma on ammu sellele
vastanud: „Pole olemas lihtsaid inimesi, lihtsaid saatusi,” ning inimeste elude dramatiseerimisega (lavastamisega)
me tõstamegi esile iga inimese unikaalsust, huvitavust, salapära.
55
1982. aasta lavastused olid selle poolest erilised, et tsensuur ei saanud lugeda eelnevalt valmiskirjutatud
näidendit (teksti). Selline töömeetod ei olnud nõukogude teatrisüsteemis tegelikult lubatud (Vt ka Karusoo 2008).
56
Merle Karussoo on ka hiljem kasutanud oma lavastuste tekstide loomisel verbatim-tehnikat, kus alusmaterjal
kogutakse suuliselt, s.t eelnevalt lindistades.
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inimesed on oma mõtetes koos oma lahkunud lähedastega, on eriti kõnekas just leinalaagri
laste lugude kontekstis. Nii sündiski grupijuhtidel mõte tuua oma isiklikud lood
improviseeritud teatrilaval laste ette, kellega on jagatud aega, leina, rõõmu ja kurbust.
Mälestuste teema sissejuhatuseks (s.o häälestumine etenduseks) käsitleti lastega sama päeva
hommikuses grupitöös lugusid, mis seostusid inimestega, kelle nad kaotanud olid. Pärast
õhtusööki istuti koos, räägiti hingedeajast. Seejärel paluti lapsed „teatrisaali”, kus põlesid
küünlad, kus olid mõnusad kohad istumiseks, ja vaikus.
„Vanaisad tulid külla”57 (sügislaagrite etendus). Lavale astuvad neli või viis
grupijuhti – igaüks oma vanaisa rollis ja kostüümis. „Vanaisad” tervitavad publikut, istuvad,
joovad teed ja mängivad malet, samal ajal oma lastelastest jutustades. Mängu võti seisnes
selles, et lapsed said aru, et grupijuhi „vanaisa” räägib oma pojapojast – ehk siis grupijuhist
endast. Võte on laenatud psühhodraamast, aga juba Stanislavski kasutas lavastajana
tingimuslikku võtet: „mis juhtuks, kui…”, „juhul kui…”. Selles improvisatsioonis osalenud
grupijuhtide jaoks oli käivitajaks rollivahetus oma vanaisaga ja kujutlemine, mida oleks
inimesel iseendast ja oma lähedastest, sh ka oma lapselapsest rääkida. Järgmisel päeval jagati
grupitöödes oma muljeid etendusest. Läbi aastate on põhiliseks arutlusteemaks olnud laste
suhted oma vanavanematega, mälestused neist ja ka see, mida vanaisad võiksid taevas neist
omavahel rääkida ja milliste nende tegude üle võiksid vanaisad uhked olla. Vanaisade lugusid
etendati rohkem kui ühel korral: grupijuhid (s.t näitlejad) vaheldusid, kuid ülesehitus ja idee
kordus.

Laagriteater ja Doktor Kloun
Pivarootsi perioodil korrati üht teatritegemise võimalust aastast aastasse: suvelaagri
viimase päeva pärastlõunal valmistati õhtuseks esinemiseks ette tsirkuseetendus, mis oma
eesmärkidelt on võrreldav Eestis tegutsevate haiglaklounide etteastetega lastele.58- Doktor
Klouni tööks on tõsta laste tuju ja teha haiglas olemine laste jaoks kergemaks. Pikaajalist
haiglaravi vajavad lapsed on saanud endale Doktor Klounide näol usaldusväärsed sõbrad ja

Simmermann, märkmed 2013jj; Haamer, intervjuu 10.01.2017; Peterson, intervjuu 21.10.2016.
Haiglaklounid on üks rakendusteatri vorme, mida Eestis viljeletakse alates juunist 2007, kui haiglaklounid
alustasid oma tegevust Tallinna Lastehaiglas. Järgmise aasta septembris (2008) laienes nende tegevus Tartu
Ülikooli Lastekliinikumi ning Maarjamõisa haigla lastekirurgia ja onkoloogia-hematoloogia osakonna
lastepalatitesse. Alates 2013. aasta maikuust on Doktor Klounid iganädalaselt külas Narva haigla lastel (Doktor
Kloun 2017, vaadatud 6.03.2017; Doktor Kloun Pressiruum 2012, vaadatud 12.03.2017).
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mängukaaslased. Doktor Klounid jagavad hellust ja tähelepanu, viivad lapsed mängu- ja
vallatuste maailma ning võimaldavad neil näha haiglakeskkonda rõõmsamana.
Laagris toimuva etenduse „Tsirkus” eesmärk kattub haiglaklounide eesmärgiga –
pakkuda rõõmu. Osaledes kõige erinevamates etteastetes, täidavad lapsed vaheldumisi Doktor
Klouni rolli: etenduse käigus on lapsed kord tsirkuseartistid (s.t Doktor Klounid), siis jälle
lapsed, keda viiakse mängu- ja vallatuste maailma.
„Tsirkus“.59 Selle laagriteatri loomisprotsess oli etapiline. Esmalt rääkis mängujuht
(„tsirkuse direktor”), et tema tsirkusetrupp ei saa tulla ja kavandatud etendus jääb ära, juhul kui
laagrirahvas teda ei aita, ning esitas palve, et lapsed koos grupijuhtidega päästaksid õhtuse
etenduse. „Direktor” kirjeldas etenduseks vajaminevaid rolle. Edasi valisid lapsed ja grupijuhid
endale ise rollid, valmistasid ette kostüümid ja etteasted (pildid 7, 8, 9 ja 15). Õhtul astusid
tsirkuseareenile lapsed ja grupijuhid jõumeestena, metsikute loomade ja nende taltsutajatena,
akrobaatidena,

klounidena,

selgeltnägijatena,

liliputtidena,

kohtlaste

külameestena,

ennustajatena ja inimkeeli kõnelevate loomadena. Lapsed, kes ei soovinud esineda, tegutsesid
lavataguses abimeeskonnas: helimehed, valgustajad ja lavapoisid, kostümeerijad, dekoraatorid
ja jumestajad.
Tsirkus algas osavõtjate paraadiga, järgnes umbes kahetunnine etendus paljude
etteastetega. Õhtu lõppes rollidest väljatulekuga, koristamise ja grillipeoga lõkke ääres.
Tsirkuse etendamine suvelaagri viimasel õhtul oli meeleolukas ja ei toonitanud laagri lõppu –
pigem jäi kõlama soov: „Kohtume sügisel!“

Simmermann, märkmed 2013jj; Raenok, intervjuu 19.06.2017; Presmann, intervjuu 15.03.2017; Jõeveer,
intervjuu 13.10.2016; Peterson, intervjuu 21.10.2016.
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Pilt 7. Pildikesi tsirkusest. Pivarootsis suvel
2013. Foto: Naatan Haamer.

Pilt 8. Pildikesi tsirkusest. Pivarootsis suvel
2005. Foto: Naatan Haamer.

Pilt 9. Poistebänd. Pivarootsis suvel 2013. Vasakult: Merike Sarapuu, Maire Riis, Sirje Rass,
Tuuli Vellama, Ruth Raielo. Foto: Naatan Haamer.
49

„Tsirkuse parimad palad 2007–2015”. Aastal 2015 esitatud etendusest kirjutab Uku
Presmann: „Lasime siis seekord loovuse voolama… Valmistasime ise ette parimad palad (nn
madu, nuga ja kapsapea, maailma väikseim mees, karjujad, vennad trianglid, hiidnaine jne)
ning andsime lastele võimaluse ühineda ja ka ise midagi lisada. Vaatamata mõningastele
hirmudele see toimis! Ettevalmistuseks kulus umbes 1,5 tundi, ja etendus võis alata! Lõpuks
ka tõeline jämm.“ (Presmann, kokkuvõte 2015.)
„Pidulik õhtusöök restoranis koos eeskavaga”60 oli suvelaagri lavastuslik lõpuõhtu
tsirkusenumbritega aastatel 2016 ja 2017 (pildid 10, 11, 12). Laudadel olid valged linad. Seitsekaheksa last olid kelnerid, viis last toimetasid köögis, viis kaunistasid ruumi ja ehtisid lauad,
kaks last olid õhtujuhid ja kõik teised (umbes 20 last) esinesid eeskavas mõne etteastega ja olid
ühtlasi ka restoranikülalised. Pidulikul õhtusöögil oldi ka veidi kummaliselt kostümeeritud.
Õhtu lõppes tantsupeoga, mille avasid grupijuhid valsiga. Järgnes disko, kus kõlasid laste
lemmiklood. Lõpuks vaadati pilte laagriajast: Naatan oli pildid süstematiseerinud ning
meeskond koos lastega heitis tagasipilgu laagripäevadele, inimestele, sündmustele. Pilte oli
kahe tunni jagu ja selle aja jooksul said muu hulgas ka üleliigsed emotsioonid „maandatud“.
Aastatega sai selgeks, et selline viimase õhtu lõpetamine aitas kaasa sellele, et öiseid mänge
viimasel ööl ei mängitud. Kõik olid väsinud ja tahtsid lihtsalt magada.

60

Simmermann, märkmed 2013jj; Peterson, intervjuu 21.10.2016; Raielo, intervjuu 14.04.2017; Rass, intervjuu
23.04.2017.
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Pilt 10. Restoran ootab külalisi. Rahulas suvel 2016.
Foto: Naatan Haamer.

51

Pilt 11. Restoran enne piduliku õhtusöögi algust. Rahulas suvel 2016. Foto: Naatan Haamer.

Pilt 12. Restoraniõhtu lõppes ühise tordi söömisega. Rahulas suvel 2016.
Foto: Naatan Haamer.
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Laagriteater ja rakendusteatri praktika „ideest etenduseni”
„Ideest etenduseni”61 on rühmakeskne rakendusteatri praktika, kus etenduse käsikiri ja
rollid luuakse ühiste improvisatsioonide tulemusena. Seda praktikat on kasutanud ka paljud
teatriuuendajad, teiste hulgas Jerzy Grotowski. Artiklis „Teater ja rituaal” toob ta välja oma
lavastajatöö printsiibid, mis haakuvad nende põhimõtetega, mida laagris järgitakse: olulisem
kui lihvitud lõpptulemus on resultaadini jõudmise protsess ja aktiivne suhtlemine publikuga.
Etenduse aluseks võib olla näiteks (kujuteldav/väljamõeldud) legend, ajalehelugu, muinasjutt
vmt. Eesmärgiks ei ole algmaterjali tõlgendamine, vaid algmaterjalist tõukumine ja etendamise
käigus koos vaatajatega kuskile jõudmine, millegi tabamine (Grotowski 2002: 79).
Grotowski toob välja kaks olulist aspekti etendusel loomisel ja nendele on ka
laagriteater üles ehitatud. Esiteks: puudub piir vaatajate ja esinejate vahel, puudub piir lava ja
saali vahel – niihästi vaatajatest kui ka esinejatest võivad saada osalised. Laval toimuv mõjutab
publikut ja publik mõjutab laval toimuvat. Laagriteatri kontekstis tähendab see
osaluspõhimõtte rakendamist: etenduse käigus saavad osalejatest pealtvaatajad (s.t publik), ja
vastupidi – vaatajad lähevad lavale ja mängivad etendust pooleli jäänud kohast edasi.
Teiseks: puudub klassikalises mõistes lavastaja, nii nagu puudub ka publik, kes ainult
jälgib saalist etendust (Grotowski 2002: 74jj). Laagriteatri kontekstis on tegemist rühma
ühisloominguga, kus ei realiseerita ühe inimese ideed (visiooni), vaid rühma kui terviku
visiooni antud teemast. Keegi ei võta endale otseselt lavastajarolli, ka mitte grupijuhid.
Grupijuhid on pigem korrapidajad, kes vaatavad kella ja püüavad etenduse ettevalmistamise
protsessi suunata ja juhtida, kuni lastes käivitub õhin: siis võtavad nemad edasise enda kätte.
Neile kahele lisandub ka kolmas aspekt, mis on omane teistele rakendusteatri
praktikatele (näiteks sotsiodraamale): osalemine protsessis „ideest etenduseni” on reeglina
avatud kõigile ja ei nõua spetsiaalseid tantsu-, muusika- või näitlemisoskusi. Kõik võivad
osaleda sõltumata oskustest, vanusest, vaimsetest ja füüsilistest eeldustest. Laagrikontekstis on
siin oluline roll grupijuhtidel: lapsi tuleb julgustada ning nende eneseusaldust toetada, nii et
igaüks mängiks oma rolli täpselt sel moel, nagu ta seda ette kujutab, mitte ei takerduks
mõttesse, et ta ei oska. Võtmetähtsusega on kõigi asjaosaliste omavahelised usalduslikud
suhted: kui sellist baasi ei ole, ei sünni ei ideid ega etenduslikku väljundit. Briti näitleja ja

Mõistega „ideest etenduseni” tähistan koosloomemeetodit (ingl k devised theatre); eesti keeles on kasutatud ka
mõistet „rühmaloome strateegia” (Pesti 2016: 61).
61
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rakendusteatri selle suuna praktiku John Waltoni nõuandeid osalejatele oleme arvestanud ka
töös lastega:


usu sellesse, mida koos luuakse (mida te üheskoos loote);



mõtle läbi ja loo oma lugu kohe pärast algmaterjaliga tutvumist;



aita omalt poolt kaasa, et teie grupp saaks etteantud loost, müüdist,
muinasjutust vmt tõuke millegi uudse, teistsuguse loomiseks;



toeta oma tegevusega, et kogu grupp naudiks loomingulist protsessi;



väldi etenduse kritiseerimist;



leia loos pinget: kui lugu on kurb, leia huumorit, ja kui roll on liiga mustvalge, loo ja lisa värve;



aktsepteeri grupiliikmete isikupära: igal osalejal on oma loomisviis
(loominguline lähenemine);



ole helde: kui sa oskad, anna nõu, ja kui ei oska, siis küsi nõu;



naudi koostööd ja oma osalemist loomingulises tegevuses;



ole rõõmus (Walton 2014).

Laagris julgustatakse lapsi olema enesekindlad, väljendama oma seisukohti ja katsetama
käitumist erinevates rollides. Kui koolis pannakse laste töödele hindeid, siis laagris seda ei
tehta. Hirm kriitika ees mõjub lastele igas olukorras pidurdavalt, eriti märgatav on see aga
laagriteatriks valmistumisel. Rollimängudest püütakse esimese hooga kõrvale põigelda. „Ma
ei oska. Ma ei viitsi. Ma ei taha,“ kõlab hakatuseks kui mantra. Läbides teatriprotsessi algusest
lõpuni (ideest teostamiseni), jagatakse oma kogemust koostööst, rollist ja esinemisest.
Nendeks etendusteks kogunevad lapsed ja juhendajad selleks, et luua, et esineda ja
kogeda midagi, mis on samaaegselt tervendav, õpetlik, hariv, jõustav, elamuslik ja arendav.
Laagriteatri eesmärke silmas pidades oleme kasutanud rakendusteatri praktikat „ideest
etenduseni”, kus etendatava loo aluseks on (kujuteldav) legend või üldtuntud lugu.
Improvisatsiooniliste etenduste eesmärgiks on laste omavaheliste suhete ja koostöö
tugevdamine, etendamiseks valitud muinasjutu teemade, probleemide ja sündmuste
käsitlemine loomingulises ühistegevuses.
Etenduse valmimise eelduseks on usalduslik õhkkond, mis innustaks osalejaid ennast
vabalt väljendama ja soodustaks niihästi laste omavahelist koostööd kui ka laste ja grupijuhtide
loomingulist koostööd rühmas. Vajalikud eeldused on tavaliselt olemas kolmandal-neljandal
laagripäeval: grupitööd on selleks ajaks liitnud lapsed ühtseteks meeskondadeks, lapsed teavad
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üksteise lugusid, nad on näinud oma kaaslasi nutmas ja naermas. Ideest etenduseni praktika
eesmärgiks on panna lapsed hoopis teistesse rollidesse, nii et nad saaksid nendes rollides luua
üheskoos midagi uut, näha üksteist mitmesugustes rollides, esitada oma valitud rolli teistele ja
näha teiste rühmade koostöös sündinud etendusi. Teatriõhtu jooksul on lapsed nii esinejateks
kui ka vaatajateks. Etendamise koht võib olla kõigile sama, aga võib ka olla erinev – vastavalt
kokkulepetele. Teatrilavaks on olnud majaesine plats, sobiv koht laagri territooriumil,
autoparkla, trepid ja spordiplatsid, saal ja koridor. Peaasi, et lavaruum toetaks etenduse
konteksti ja vastaks asjaosaliste kujutlusele kavandatava etenduse mänguruumist.
Etenduse kestvus koos ettevalmistustega on kolm-neli tundi. Osaleb kogu laager;
teatriõhtu jooksul on lapsed nii esinejate kui ka publiku rollis.
Rakendusteatri praktika „ideest etenduseni” Pivarootsi Teatris. Pivarootsi laagriplatsil oli
suur telk, kuhu mahtus lausa kogu laager. 2012. aasta suvel sadas palju ja tavaliselt lageda
taeva all toimunud etendused tuli viia katuse alla. Keegi tegi eesriidele grafiti „Pivarootsi
Teater“ ja nii saigi alguse uus traditsioon. Järgmistel aastatel andis Pivarootsi Teater alati ühe
etenduse, kus osalesid kõik lapsed: näidend tugines kas mõnel legendil, grupijuhtide poolt
etteantud teema improvisatsioonilisel etendamisel või muinasjutul. Etenduses oli viis vaatust,
iga grupp valmistas koos oma grupijuhiga ette ühe vaatuse.
Kõik etendused valmisid ühesuguse põhimõtte järgi: on lugu, millel pole kas algust või
lõppu või puudub mõni muu oluline osa. Selleks et etendus lavale tuua, tuleb puuduv(ad) osa(d)
juurde mõelda. Mängujuht (kas vaba aja juht või mõni grupijuht) jutustab pooliku loo ja teeb
lastele ettepaneku seda lugu täiendada ja seejärel etendada. Tavaliselt kuulavad lapsed
mängujuhti suure huviga, huvi äratab uudishimu ning see omakorda käivitab spontaanse
tegutsemissoovi, mis viib loova tegevuseni ja sealt edasi esinemiseni.
Grupijuhtide kaasabil moodustatakse loomingulised grupid – reeglina samadest lastest,
kes on koos ka väikegruppides (s.t leinatoetusgruppides). Lavastuse jaoks moodustatud
„truppe” juhendavad grupijuhid. Iga grupp valmistab kahe tunni jooksul ette ühe stseeni või
puuduva osa. Kaasa löövad kõik lapsed ja grupijuhid: üheskoos jaotatakse gruppides rollid,
üheskoos arutatakse, kuidas mängida grupile esitamiseks määratud stseen. Järgneb
paaritunnine loovtöö rühmades. Kaks tundi on optimaalne aeg, et etteantud teema ideed läbi
arutada ja ette valmistada, samas aga jääb ka varuaega, et lapsed saaksid ennast „tühjaks joosta“
ja grupijuhid võimalikke arusaamatusi lahendada. Kui lugu on „lahe”, „mõnus”, kui lapsed
pole väsinud ja tunnevad end turvaliselt (miski ei häiri), on rollide loomisprotsess lihtne ja
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loominguline ning esinemine spontaanne. „Spontaansus on adekvaatne käitumine uudsetes ja
uudne käitumine tuttavates olukordades,“ vahendab psühhodraama praktik Raimo Niemisto
Jacob Levy Moreno väiteid (Niemisto 2008: 23). Rakendusteatri kontekstis avaldub
spontaansus nii „kohal olemise” kui ka „tegevuse” kaudu. Mõned näited aastate jooksul
„repertuaaris“ olnud lavastustest.
„Leitud poolik käsikiri”. Sündmustik käivitub, kui mängujuhini (lavastajani) on
jõudnud mingi käsikirja katkendlikud laused ja arusaamatud „autorimärkmed” ning kaaskiri,
milles tundmatu autor soovib, et meie selle loo lavastaksime.
„Kaadrid hävinud filmist”. Näidendi legend: on leitud fotosid filmist, millele tuli luua
kontekst. Grupijuhtide valitud pildid andsid mingi suunava idee: esimene pilt oli
emotsionaalselt turvaline, järgnes pinget üleskruviv kaader ja lõpuks pilt, mis võis tähendada
happy end´i. Seda formaati kasutati mitmel aastal. Pildid vaheldusid vastavalt sellele, millised
teemad laagris aktuaalsed olid. Ühel aastal oli esimene pilt õnnelik perekond lastega, teine foto
kujutas riidlevaid vanemaid, taustal peolaud alkoholiga, ja viimasel pildil laps ja kaks
täiskasvanut. Iga rühm sai originaalist paljundatud algmaterjalid ja etendas kõigile teistele oma
versiooni filmist.
„Kadunud pildialbum”.62 Legend: pildialbum on hävinud, alles on ainult esimene ja
viimane pilt. Nende üle arutletakse rühmades. Seejärel etendatakse need kaks stseeni (pilti)
laval ja pildistatakse. Ülesandeks on välja mõelda oma versioon sellest, mis juhtus, millal ja
kus. Seejärel otsitakse laagri territooriumil koht oma loo esitamiseks ja kui kõik grupid on oma
„proovid” lõpetanud, esitab iga rühm oma versiooni.
Kasutasime ka teistsuguseid tööformaate, alljärgnevalt mõned näited.
„Lumivalgeke”.63 Kõigile tuttav muinasjutt oli jaotatud viide ossa. Esimeses osas,
mida etendasid kõige nooremad lapsed koos grupijuhtidega, näidati Lumivalgekese pereelu
enne ema surma. Vanuselt järgmine rühm lavastas stseeni, kus Lumivalgeke elab koos isa ja
võõrasemaga. Stseen lõpeb meie legendi järgi põgenemisega kodust, mitte lossist. Vanuselt
kolmandal rühmal tuli etendada Lumivalgekese pääsemine jahimehe käest ja päkapikkude
juurde jõudmine. Vanuselt neljas rühm etendas elu koos päkapikkudega, see stseen lõppes
Lumivalgekese surmaga (pilt 13). Selles rühmas olid sel aastal ainult tüdrukud ja stseen

Simmermann, märkmed 2013jj; Vellama, intervjuu 18.05.2017; Presmann, intervjuu 15.03.2017.
Simmermann, märkmed 2013jj; Sarapuu, intervjuu 24.04.2017; Rass, intervjuu 23.04.2017; Vellama, intervjuu
18.05.2017; Presmann, intervjuu 15.03.2017.
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lahendati nii, et laval oli 8 Lumivalgekest ja üks päkapikk, keda kehastas selle rühma
meesgrupijuht. Kõige vanem rühm lavastas stseeni, kus saabub Prints valgel hobusel, ja mis
saab edasi.

Pilt 13. Lumivalgekesed on kõik surnud, ainukesena elab võõrasema.
Pivarootsi teater 2012. Foto: Naatan Haamer.

„Seenelkäik”.64 Lastele ja nende grupijuhtidele anti ülesanne luua Eesti parim
lastelavastus, mis seoks lapsi ja vanemaid ning oleks huvitav vaadata ka tulevikulastel.
Siinkirjutaja ettepanekul võeti etenduse aluseks Arne Oidi „Seenekorjamise laul”.65 Laul jagati
viie rühma vahel nii, et iga rühm etendas ühe osa: 1) kõige väiksemad: valmistumine metsa
minekuks, 2) teine rühm: metsa minek, 3) kolmas rühm: metsas, 4) neljas rühm: metsast
tagasitulek, 5) vanem rühm: koju jõudmine.

Simmermann, märkmed 2013jj; Raielo, intervjuu 14.04.2017; Rass, intervjuu 23.04.2017; Jõeveer, intervjuu
13.10.2016; Raenok, intervjuu 19.06.2017.
65
Seenekorjamise laul 2010, vaadatud 14.06.2017.
64
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Aega oli poolteist tundi. Selle ajaga tuli luua lugu, karakterid, jagada rollid, harjutada
ja leida lava, kus seda esitada. Kogu laager liikus ühe grupi juurest teise juurde, ühe lava juurest
teise juurde ja nägi kogu etendust. Publik elas kaasa loo arengule ja ootamatutele pööretele.
Lapsed olid vaheldumisi näitlejate ja vaatajate rollis.
„Kuninganna vastuvõtt”.66 Olenevalt laste soovidest ja valmisolekust valmistati ette
ka kontserte ja/või sõnalisi esinemisi: need olid numbritel põhinevad (ees)kavad, kus oli
ühendavaks lüliks mõni lugu. Näiteks ühel aastal oli selleks looks „kuninganna vastuvõtt”, kus
kõik külalised pidid esitama mõne etteaste.
Laagriteater ja rollimängud. LARP
Rollimänge etendatakse laagri viiendal päeval, kui kindel rütm ja rutiin on välja
kujunenud. Esimeste päevade tagasihoidlikkus (mõne puhul hoopis ärevus) on kadunud,
laagris on turvaline ja ennustatav õhkkond. Võiks ütelda, et laager on käima läinud. Reeglina
on moodustunud ka väiksemad sõpruskonnad. Rakendusteatri praktika „ideest etenduseni”,
mis toimus reeglina päev enne rollimängu, on avanud laste (näitleja)anded ja lähendanud lapsi
grupiti. Sellises õhustikus on lapsed valmis tegutsema olukordades, mis nõuavad enda avamist
mõnest teisest küljest. Kui eesmärgiks on panna lapsed individuaalselt proovile, siis sobivad
teatraliseeritud spordivõistlused selleks suurepäraselt.
Larp67 on rollimäng päriselus ja selle eesmärgiks on võimalikult realistlik sooritus
(esitus). Kui larbis toimub midagi tavatut, siis sellest teatatakse vastavalt kokkuleppele ja
sellele reageeritakse vastavalt. Rollimäng larbis tähendab, et iga osaleja sekkub oma rolli kaudu
loo kulgu ja mõjutab seda. Selline etendus saab sündida vaid kõigi mängijate (aktiivsel)
osavõtul. Rollimäng annab igale osalejale vastava rollikogemuse. Larbile sarnased rollimängud
kuuluvad ka laagriteatri juurde: nii näiteks on teatraliseeritud spordivõistlused üsna
võrreldavad larbiga.
„Antiikolümpiamängud”.68 Olümpia-aastal on alati püütud omavahel seostada
sportlik tegevus, ajalugu ja teater (pilt 14). Antiikse hõnguga olümpiamänge on etendatud
laagri kõige avaramal territooriumil; vihma korral on viidud etendus mõnele teisele päevale.

Simmermann, märkmed 2013jj; Sarapuu, intervjuu 21.01.2017; Riis, intervjuu 14.02.2017.
Termin „larp“ tuleneb ingliskeelsest lühendist LARP (live action role play), mille ligikaudne tõlge võiks olla
„rollimäng päriselus”. Larbil mängijaid (larbis osalejaid) nimetatakse larpariteks, mängu korraldajaid
mängujuhtideks või GM-ideks (ingl k game master). (Mis on rollimäng ja larp? Vaadatud 30.04.2018.)
68
Simmermann, märkmed 2013jj; Raenok, intervjuu 19.06.2017; Jõeveer, intervjuu 13.10.2016; Presmann,
intervjuu 15.10.2017. Vt ka lisa 2, kus on kirjeldatud „Antiikolümpiat” tervikuna.
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Spordivõistlused muudeti teatraalseks antiikolümpiaks, kus võisteldi viiel alal:
kaugushüpe, kettaheide, jooks, maadlus, odavise. Kuna naised ei tohtinud omal ajal võistelda,
kehastuti meesatleetideks – ka tüdrukutest said meessportlased, kellel olid vuntsid, habe ja/või
väga karvased jalad. Kostüümid tehti ise. Lapsed, kes ei soovinud mängida sportlasi, olid kas
abikohtunikud, treenerid või pealtvaatajad, nemad ka punusid võitjatele pärjad ja valmistasid
medalid. Tähtis oli, et tegevusest võtaks osa kogu laager.
Teatraalne ja sportlik tegevus kestis kolm-neli tundi. Nagu larbile kohane, oli iga
kogemus ehe: pingutus ja rahulolu, kaotus ja võit, toetus ja tunnustus. Autasud andis üle
Kuningas või Kuninganna – neid rolle mängisid grupijuhid. Tavaliselt lõppes võistlus
temaatilise viktoriiniga. Samas võtmes on laagris lavastatud ka muid maailmas toimunud
spordisündmusi.

Pilt 14. Antiikolümpiamängude avamine. Rahulas suvel 2016. Fotodel vasakult: Ivo
Raenok ja Uku Presmann. Fotod: Naatan Haamer.
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Laagriteater ja „nähtamatu teater”
Laager on täis mängu ja teatrit – draamat selle kõige erinevamates vormides. Seal on
olemas avatud lavad, kus iga tegevus on nähtav ja ka juhitav. Kuid on ka lavad, kus etenduvad
nähtamatud draamad, komöödiad, tragöödiad ja krimkad, „lavaruumiks” võib olla näiteks öine
laagriplats, söögituba, laste magamistuba, metsaalune.
Lein ei küsi, kas inimene on heatahtlik või kiuslik, rõõmsameelne või pahur, hoolivast
või vägivaldsest perest. Lapsi leinatoetuslaagrisse vastu võttes ei ole juhendajad jätnud kõrvale
käitumishäiretega lapsi. Kui laste käitumine ei vasta ühiskonnas aktsepteeritud mustritele, on
põhjusi mitu (kodune olukord, iseloom, emotsionaalne sättumus, varase lapseea traumad jne),
ja lapsed pole süüdi, kui nad ei oska oma tegusid, hoiakuid, emotsioone ja/või ütlemisi hinnata
ega kontrollida. Kuid selline taust ei tähenda, et me loobume sekkumast juhul, kui laagri kui
terviku funktsioneerimine võib olla häiritud.
Brasiilia teatriuuendaja ja mitme rakendusteatri praktika looja Augusto Boal on välja
töötanud sotsiaalse ja poliitilise mõjuga praktika – nähtamatu teatri (Boal 2000). Selle kohaselt
sobivad nähtamatu teatri konteksti mitmed tegevused laagris, mida tavaliselt nimetatakse
korrarikkumisteks. Selliseid olukordi lahendavad täiskasvanud tavaliselt jõupositsioonilt,
öeldes: „Mina neid mänge kaasa ei mängi.” Laagris oleme püüdnud läheneda sellistele
olukordadele rollimängude võtmes, mis on väga sarnane Boali ideele nähtamatust teatrist. Boal
on kirjeldanud nähtamatule teatrile iseloomulikke komponente, mida siinkohal esitatakse
laagri kontekstis.
Esiteks: nähtamatu teater sünnib väljaspool teatriruume (restoranis, tänaval vmt).
Laagris sünnivad taolised etendused kõige ootamatumates kohtades, igatahes mitte etenduseks
kohaldatud ruumis.
Teiseks: nähtamatus teatris teavad ainult näitlejad (näiteks restoranis), mis on teoksil,
seevastu restorani külastajatel ei ole aimugi, et toimub stseen, et tegemist on etendusega. Ka
laagris ei ole teatud juhtudel tegemist väljakuulutatud etendusega. Laagris algatavad lapsed
mängu, mis on laagri reeglitega vastuolus, ja ootavad grupijuhtidelt teatud – neile sobivat –
vastumängu, reaktsiooni. Meie strateegia – mängu ja rolli vastuvõtmine – on lastele ootamatu
ja üllatav.
Kolmandaks: Boal rõhutab, et nähtamatu teatrer ei ole kohapealne kiire
improvisatsioon, vaid detailselt ettevalmistatud etendus, kus dialoogid on eelnevalt läbi
harjutatud. Boali nähtamatu teatri näidetes on etendustel konkreetne eesmärk: tuua esile
ebavõrdsus ja ebaõiglus, julgustada inimesi seisma oma õiguste eest. Laagris me lepime kokku
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rollid ja ka selle, mida me rollides räägime. (Kui lapsed tahavad mängida „luurekat”, siis
selleks on valmistunud nii lapsed kui ka grupijuhid.)
Neljandaks: nähtamatu teatri mõju kestab pikemat aega pärast stseeni lõppu (Boal
2000: 144jj). Sama kehtib ka laagris: kui meie strateegia on õnnestunud, on kokkulepetest
kinnipidamine järgmistel päevadel oluliselt parem ning laste ja grupijuhtide omavahelised
suhted eelnevaga võrreldes tugevamad. Nähtamatus teatris kaasalöömisega kinnitame lastele,
et ka kriitilistes situatsioonides ei kaota grupijuhid mängulisust ja hoolivust, ei väljenda
pettumust ega vihasta. Pärast nähtamatu teatri etendust (läbimängu) – reeglina järgmisel päeval
– räägitakse sellest ka grupitundides. Konfliktijärgse vestluse vajalikkust on teiste hulgas
rõhutanud ka Soome ajakirja Meidän Perhe tegevtoimetaja: „Vestlused peale tülitsemist on
vajalikud, et õpetada sotsiaalseid oskusi ja tugevdada lapse vastutustunnet” (Juusola 2011: 27).
Nähtamatu teatri sündi soodustavad mitmed tegurid. Esiteks: turvalisus. Nähtamatu
teater, mille eelduseks on turvalisus ja usaldus ning mis avaldub allumatuses laagri reeglitele,
vajab ettevalmistuseks aega. Tavaliselt on neljandaks laagripäevaks sõpruskonnad välja
kujunenud: on moodustunud väikesed grupid, kes eelistavad koos mängida või lihtsalt koos
aega veeta. See tähendab, et lastel on tekkinud omavahelised usalduslikud suhted. Tüdrukutel
on tekkinud omad sümpaatiad poiste seas ja vastupidi. See on hea pind üht liiki nähtamatu
teatri sünniks. Grupijuhtidel tuleb märgata sõpruskondade teket ja avastada nende salaplaanid.
Teiseks: rolli tähtsus. Olukorras, kus rikuti laagri kokkuleppeid (näiteks öörahu), ei esitanud
me küsimust: „Miks nad meiega nii käituvad?” Asetasime sellised situatsioonid „nähtamatu
teatri” konteksti: „Lapsed mängivad meiega, teevad „eluteatrit”, panevad meid olukordadesse,
mis tuleb mänguliselt lahendada.” Esmalt mõistatasime, millist mängu meiega soovitakse
mängida, millised rollid on lastel ja millised rollid on meile jäetud.
Grupijuhtidena ei võtnud me situatsiooni ja laste käitumist kunagi isiklikult, vaid
tõlgendasime kõike teatri võtmes. Selline strateegia aitas emotsionaalselt „vastu pidada”,
olukordi lahendada, tasakaalu säilitada, ilma et meie negatiivsed emotsioonid oleksid laagri
õhkkonda tagasi peegeldunud.
Näiteid laste poolt inspireeritud nähtamatust teatrist. Kõige pikemaajaliselt „repertuaaris“
püsinud laste omaalgatuslik nähtamatu teater laagri ajaloos on ilmselt „Öine luurekas”69 –

Simmermann, märkmed 2013jj; Vellama, intervjuu 18.05.2017; Riis, intervjuu 14.02.2017; Haamer, intervjuu
10.01.2017; Raielo, intervjuu 14.04.2017.
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seda on tahtnud mängida kõik lapsed ja igas laagris. Koht: kõikjal, kus on lapsed ja grupijuhid;
kestvus: koos ettevalmistusega 6–7 tundi; osalejad: grupijuhid ja osa laagrilapsi.
Laagrirahvas on „luurekaks” valmis siis, kui lapsed on omavahel juba kohanenud ja
kodunenud, kui „... suured poisid ja tüdrukud on hakanud omavahel oluliselt rohkem suhtlema,
isegi noorematel käivad päeval tüdrukud külas – hea märk sellest, et lapsed on suhteliselt
ühtsed“ (praktikant T, päevik 2012), sest mäng eeldab öösel teistesse tubadesse ja/või
„kämpadesse” hiilimist. Selle nähtamatu teatri etenduse teemaks on lähedus: laste tegutsemise
eesmärgiks on leida võimalus, kuidas olla teistega koos ka öörahu ajal. Stseen – poiste öised
hiilimised tüdrukute tuppa – on asjaosalistel pikemalt ette valmistatud. Väga tihti on nii, et osa
tüdrukuid on nõus poiste hiilimisega, teised aga on selle vastu.
Selleks etenduseks ei saa grupijuhid olla valmis, kuid meil tuleb märgata, ära tabada
see hetk, millal mäng algab, ja vajadusel sekkuda, et tagada laste turvalisus ja kord laagris. Nii
mõnigi kord on grupijuhid andnud lastele eelnevalt märku, et reeglid on vahel täitmiseks,
vahetevahel aga mitte. Öised luurekad võis juhatada sisse päevaplaani eiramine, näiteks:
„Grupijuhid lõpetasid oma unejutu rääkimise lastele peale kella 23, mis näitas lastele juba
alguses, et reeglid on paindlikud ja pigem soovituslikud” (praktikant T, päevik 2012). Muidugi
häälestas grupijuhtide niisugune käitumine lapsed „õigele lainele” ja öine luuremäng sai kohe
alguses hea hoo sisse.
Mängu tegevuspaik on reeglina olnud ööbimiskohtade ümbrus. Mängu legend: noored,
keda ahistavad ebaõiglus ja mõttetud reeglid, põgenevad oma tubadest või kämpingutest,
„vanglakambritest“, et minna sõpradele külla. Praktikandid (vahel ka grupijuhid), kes
etendavad korravalvureid ja kelle jaoks on olulised laagris kehtestatud reeglid ja piirid,
püüavad noori „vanglakambritesse” tagasi meelitada või kamandada. Põgenejate rollis on
olnud nii tüdrukud kui poisid, tagaajajateks aga ilmselt kõik praktikandid ja grupijuhid – eriti
need, kelle rühmas olid parajasti lapsed vanuses 13–15 aastat.
Mäng võis kesta tunde, vahel aga rauges põgenemissoov ruttu. Vahel saadi põgenikud
kiiresti kätte, vahel osati asjade käiku juba ette aimata ja hoiduda tagaajaja rollist. Mängu aitas
sobival ajal katkestada asjaolu, et poisid ja tüdrukud olid majutatud eraldi, nii et hiilimine oli
komplitseeritud. „Öörahu silmas pidades on hea, et tüdrukud ja poisid on eraldi, kuigi enam
suuri rikkumisi ma ei usu, et tuleb” (praktikant T, päevik 2012). Öine luurekas oli kurnav.
„Öövahi ametist on kopp ees. Nagu jookseks peaga vastu seina. Lapsed ei kuula.” Praktikant
püüdis järgmisel päeval turgutada oma väsinud vaimu: „Tajun, et igapäevane tegevus ja õhtune
valvamine väsitab. Peab leidma midagi endalegi, et oleks rohkem jaksu tegutseda. Võtan plaani
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töötubasid kaasa teha ja ka ronimissein ära katsetada – ehk annab miskit hingele juurde“
(praktikant T, päevik 2012).
„Milleks seda vaja on?”70 Laagris on alati lapsi, kes ei viitsi ega taha vahel mitte
midagi teha, sest kõik on nõme ja jama. Isegi siis, kui tegemist on mängu või tegevusega, mis
köidab kõiki teisi lapsi, võtavad nad tõrjuva, halvustava, eitava hoiaku. Nad küsivad: „Milleks
seda vaja on?”, kuid see mõjub pigem provokatiivselt, pannes proovile grupijuhtide ja ka teiste
laste kannatlikkuse. „Valmistume viktoriiniks. Paljud lapsed on selle vastu negatiivselt
meelestatud, nii nagu kardeti ka ratsutamist ja aardejahti” (praktikant T, päevik 2012).
Innustunud grupijuhid ja vahel ka teised lapsed püüavad eitajaid mängu kaasa tõmmata. See
on keeruline, kuid enamasti õnnestub. Hilisem tagasiside on olnud alati positiivne: tegevus on
ka vastupõrkijatele huvitav olnud ning seda, millist vastuseisu nad ise üles näitasid, ei
meenutata ega põhjendata.
„Teda on kogu laager täis!”71 Igas laagris on kindlasti üks-kaks last – enamasti siiski
mitu –, kes jäävad eriliselt meelde või lausa kummitama aastateks. Selle põhjuseks on
käitumine, mida on väga kerge mõista, kui teame nende lugusid. Ja samas on seda väga raske
taluda nii teistel lastel kui ka grupijuhtidel. Situatsiooni teeb keeruliseks see, et nn „mängu”
algus on ettearvamatu ja sündmuskohad ennustamatud. Mitte kellelgi ei ole valmisretsepti,
kuidas käituda sellises situatsioonis adekvaatselt ja toetavalt. „Tuli välja, et tuba 11 on ikka
totaalselt üle piiri läinud suhetes. Üksi lihtsalt ei saa hakkama. Ei kuulata.” (Praktikant T,
päevik 2012.) Kriitiliste situatsioonide mõjuväljas on sellistel puhkudel kogu laager, nii lapsed
kui ka täiskasvanud. Olukorda on aidanud stabiliseerida laste ümberpaigutamine ühest toast
teise, vahel aga leidsime rahutule lapsele teistsuguse rolli: laps, kes oli väga konfliktne
võistkonnas, oli imehea ja abivalmis abikohtunik koos grupijuhtidega.
Aastal 2008 olin grupitöö ajal ühe konfliktse lapsega mujal ja mängisime kahekesi
kandilise puuklotsiga jalgpalli, kus tema oli parim jalgpallur, samal ajal kui teised lapsed
tegutsesid koos. Mina olin vastasrollis (s.t teine parim jalgpallur), keda on väga raske võita.
Me mängisime iga päev poolteist tundi, samal ajal kui teistel oli grupitöö. Rääkisime vähe,
vahel ka leinateemadel. See poiss oli üliõnnelik ja ütles, et see on parim laager ja parim jalgpall
tema elus.
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Simmermann, märkmed 2013jj; Riis, intervjuu 14.02.2017.
Simmermann, märkmed 2013jj; Sarapuu, intervjuu 21.01.2017; Rass, intervjuu 23.04.2017.

63

Augusto Boali loodud nähtamatu teatri praktika on mõjunud laagris korrastavalt:
lapsed, kelle käitumist on alguses olnud väga raske juhtida ja taluda, on aja jooksul muutunud:
nendega on võimalik koos olla ja koos tegutseda. Sellistes olukordades saab selgeks, miks on
vaja nii palju täiskasvanuid ja miks on vaja koostööd ja ühtset arusaama lastest ja nende
vajadustest.
Kokkuvõtteks. Rakendusteatri erinevad praktikad on olnud laagris reeglina emotsionaalselt
nõudlikud ning eeldanud meeskonna ühtset ettevalmistust ja nõusolekut kaasa lüüa ka
harjumatutes rollides, harjumatutel lavadel. Rakendusteatri erinevate vormide kasutamine
leinatoetuslaagris on mitmekihiline: seal on segunenud terapeutiline, loominguline,
pedagoogiline ja eksistentsiaalne aspekt. Mitmekihilise teatrimängu loomisse on kaasatud
kogu laager ja selle läbiviimine nõuab korraldajatelt väga erinevate oskuste valdamist, sh
oskust juhtida ootamatuid protsesse.
Rakendusteatri väärtuseks vaba aja sisustamisel on mitmekülgne ja kõigile jõukohane
loominguline tegevus, mis annab võimaluse tunda rõõmu ühistegevusest ja kohtumistest
eakaaslastega. Laagriteater koosneb väga erinevate rakendusteatri praktikate kasutamisest:
rituaalide abil liidetakse laagrilapsed ühtseks meeskonnaks, raamistatakse laagripäevad, laager
ja laagritsükkel. Nähtamatu teatri kaudu hoitakse ja seatakse piire lubatud ja lubamatu
käitumise vahele. Rollimängude kaudu antakse sportlikele tegevustele mänguline ja koostööle
suunatud sisu. Tulenevalt leinatoetuslaagri eripärast on häppeningide, õhtujuttude ja
luguteatrite eesmärgiks maandada lähedase surmaga seotud pingeid, toetada leppimist
kujunenud olukorraga, aidata lastel väljendada ja sõnastada kaotusega seotud tundeid, mõtteid
ja hoiakuid. Kõik need eesmärgid on olnud seotud uues reaalsuses elurõõmu taasleidmise ja
tugevdamisega.
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Pilt 15. Maailma väikseim mees külastab Pivarootsi laagrit. Suvi 2008.
Väikese mehe osas Uku Presmann ja Tuuli Vellama. Foto: Naatan Haamer.
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3. Laagritsükli ülesehitus ja leinatoetustöö põhialused
MTÜ

Laste

ja

Noorte

Kriisiprogrammi

leinatoetuslaagrid

on

mahuka

leinatoetusprogrammi üheks osaks. Peredele suunatud programmi kuuluvad lisaks
leinatoetuslaagrile kohtumised peredega ja töö lastega laagrivälisel ajal. Laagritsükkel
kooliealistele lastele koosneb kolmest laagrist, milles osaleb kuni 45 last. Laagri algusest 1995.
aastal kuni aastani 2017 on laagris olnud 873 last. Aastane leinatoetusprogramm hõlmab üht
kaheksapäevast suvelaagrit ja kaht kolmepäevast jätkulaagrit (sügisel ja kevadel) lastele
vanuses 7–18 aastat, pereliikmete toetamist laagritsüklite vahelisel ajal ja vajadusel ka pärast
laagrit. Pikk suvelaager ja kaks jätkulaagrit on meie oludes väga vajalikud, sest erinevalt
Põhjamaadest ei ole Eestis teisi järjepidevaid laste leinaprotsessi toetavaid süsteeme.
Laagritsükli korraldamine nõuab mahukat tööd aastaringselt: suhtlemist leinatoetust
vajavate peredega, laagripäevade sisulise töö ettevalmistamist, kolme laagri läbiviimist,
perekohtumisi laagrivälisel ajal, tagasiside kogumist vanematelt ja lastelt ning selle materjali
analüüsi. Tagasiside põhjal saab hinnata, kas ja kuivõrd on lapsed ja pered saanud oma leinateel
meiepoolset toetust.
Tagasisidet oleme kogunud niihästi kirjalikult kui ka suuliselt. Kevadlaagri viimases
grupitöös oleme palunud lastel vastata kirjalikult paljudele küsimustele, mis kokkuvõttes
annavad pildi sellest, millisena jäävad lapsed meenutama kolme laagriaega ja milline on olnud
laagri tegevuste mõju nende leinaprotsessile. Küsimustik on lihtne, vastusevariantideks on „ei”
või „jah” ning soovi korral on lapsed lisanud ka kommentaare.
Lapsevanematele oleme andnud alates aastast 2015 küsimustiku, mille nad on hiljem
postiga meile tagasi saatnud.72 Aastal 2016 koostati uus põhjalik küsimustik, mis saadeti
lapsevanematele laiali pärast sügislaagrit. Selles on konkreetseid küsimusi, millele siiski
vastati üsna vabalt, ning küsimusi, mis võimaldasid avaldada oma arvamust mitmel omavahel
seotud teemal ning hinnata leinatoetustöö erinevaid aspekte. Küsimused puudutavad lapsi ja
laagritööd. Soovisime teada, mida lapsed tunnevad laagris, kuidas peegeldub laagriaeg nende
igapäevaelus, mida nad räägivad laagrist, leinatööst ja grupijuhtidest ning mida arvavad
laagrist pereliikmed.73
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Eelnevatel aastatel oli tagasiside pigem juhuslik ja valdavalt suuline telefonivestlus.
Vt lisa 3, kus on Merike Sarapuu koostatud kokkuvõte lapsevanemate tagasiside-ankeetidest aastast 2016.
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Käesolevas peatükis on esitatud ühe laagritsükli terviklik kirjeldus, mis algab eeltööst
peredega ja laagritsükli planeerimisest. Pikemalt peatun ka grupitööde ülesehitusel, grupijuhi
rollil ja leinatoetustöö põhimõtetel. Peatüki eesmärk on anda kontekst, mõistmaks
rakendusteatri kasutamist laagri leinatoetustöös. Olen kasutanud väljavõtteid laste ja vanemate
tagasiside-küsimustikest, mis kajastavad arvamusi ja hinnanguid ühe laagritsükli (2016–2017)
kohta.

3.1. Eeltööd enne laagritsüklit: perekohtumised ja laagritöö planeerimine
Uue laagritsükli ettevalmistamine algab sellest, et võetakse kontakt peredega, kes on
surma tõttu kellegi oma seast kaotanud. Perekohtumiste käigus selgitatakse välja, kas lapsed ja
nende pered võiksid vajada aastast leinatoetusprogrammi.
Olukord peres pärast lähedase inimese kaotust. Lapsevanemate tagasiside-ankeetides selle
kohta otsest küsimust ei olnud, mis juhtus peres esimestel päevadel, aga mõnes pikemas
arutelus kirjeldasid lapsevanemad olukorda vahetult pärast sündmust, mis viis jäädavalt mõne
lähedase. Kahe tüdruku ema: „Peale surmateadet jäetakse sind üksi. Politsei ei küsi, kas oled
üksi kodus või kutsume kellegi. Kui see õnnetus juhtub, siis selle sees olles ei suuda abi leida
ja ei oska ka küsida. See hirm ja valu on selleks liiga suur. Keegi ei küsi ega kontrolli, kas
lähedased ikka suudavad neid lapsi kasvatada või soovivad nad mingisugust abi.” (Tagasiside
2016.)74
Pereliikme surm toob kaasa muutused inimeste omavahelistes suhetes ja
käitumistavades, mis võivad pikemaajaliselt mõjutada niihästi lapse kui ka täiskasvanute
igapäevast toimetulekut. Poisi ema: „On peresid, kus leina pärast hakkavad inimesed ennast
võib-olla süüdi tundma, muutuvad eraklikuks ja võõrduvad üksteisest, samas teised
vastupidiselt hakkavad kokku hoidma.” Kolme poisi ema: „Kui peres on lein, siis ei saa asju
omavahel rääkida. Kuidagi mingi valutunne ei lase.” Poisi ema: „Kuna meie ise kaotasime
lapse ja vanematena olime kindlasti suures leinas, siis ei osanud teist last aidata.” Kahe tüdruku
ema: „Sellises olukorras tundub hirmus ka toast välja minek ja lastega rääkimine. Kardad

Kõik käesolevas peatükis tsiteeritud lapsevanemate arvamused pärinevad 2016. aasta tagasiside-ankeetidest
(küsimustikest), vt lisa 3.
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käituda ja öelda midagi valesti.” Mõnes peres pole suhtlemisel takistusi olnud. Tüdruku ema:
„Teemast rääkimine pole olnud probleem enne (laagrit) ega nüüd.” Poisi ema: „Me oleme ka
enne (laagrit) saanud rasketel teemadel rääkida. See pole probleem. Võib-olla laps lihtsalt
näeb-kuuleb, et ta ei ole ainus, kelle elust on võetud kalleid inimesi.”
On üsna tavaline, et kui peres on lein, langevad laste õpitulemused (nad ei suuda
keskenduda ega süveneda koolitöösse), sageli võib täheldada muutusi suhetes sõprade ja
pereliikmetega (laps ei hooli enam sõpradest või hoiavad sõbrad temast eemale) ja/või
tavalisest konfliktsemat käitumist (näiteks kodus, koolis, trennis, sõprade seltsis) (Hooyman;
Kramer 2006: 53). Lapsevanemad on kirjeldanud erinevaid olukordi. Tüdruku ema: „Peale
kasuisa surma laps sulgus endasse. Kui enne oli päikeseline ja rõõmus tüdruk, siis oli peale
kaotust tõsine, rääkida eriti ei tahtnud.” Tüdruku ema: „Pidin palju vaeva nägema ja tükk aega
vestlust arendama, et lapsega isa surmast rääkida.” Poisi isa: „Laps oli väga endasse
tõmbunud.” Poisi ema: „Talle oli mingil põhjusel tekkinud iseäralik ümisemine, kui tegi
omaette mingeid toimetusi, samuti oli kummaline silmade pööritus, kui temaga rääkisin.”
Mõnikord on pereliikme kaotus põhjustanud ebamääraseid valusid, une- ja söömishäireid,
vmt75.
Niisugustel juhtudel vajavad asjatundlikku abi niihästi lapsed kui täiskasvanud.
Leinatoetusprogramm ongi mõeldud kogu perele ja leinatoetuslaagrid lastele, kes on kaotanud
kas ema, isa, venna või õe ning kes on „leina kinni jäänud”.
Perekohtumised. Lähtepunkt, leinatee algus, on lastele ja teistele pereliikmetele paratamatult
raske – nii laps kui kogu perekond peavad õppima aktsepteerima surma lõplikkust: lähedast
inimest ei ole enam füüsiliselt meiega.
Traagilise sündmuse ja laagrisse tuleku vahel on tavaliselt kuus kuud kuni kaks aastat.
Kogemustele toetudes võin öelda, et lapsed vajavad vahetult pärast pereliikme kaotust
lähedaste tuge, vahel ka psühholoogi, psühhiaatri või psühhoterapeudi toetust, laagris aga on
nad küllalt pikka aega omainimestest eemal. Pool kuni kaks aastat on aga aeg, kus esimesed
sammud leinateel on astutud: laps on leppinud või leppimas paratamatusega, uue reaalsusega,
ning on valmis lähedastest ka pikemalt eemal olema.
Leinatoetusprogrammi

vajavate

peredega

aitavad

kontakti

leida

kohalikud

omavalitsused: nii näiteks on leinatoetuslaagrite suunitlusega kursis lastekaitsespetsialistid

75

Laagriprogramm ei paku lastele meditsiinilist ega psühhiaatrilist ravi.
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(sotsiaaltöötajad), sest nemad tunnevad kohalikke peresid. Koostöövõrgustikku kuuluvad
inimesed annavad lähedase kaotanud peredest teada laagri meeskonnaliikmetele. Kuna
tagasiside-ankeedis selle kohta otsest küsimust ei esitatud, ei saa mõne vastuse põhjal üldistusi
teha, pigem täiendavad need kirjeldused olukorda.
Kontakt peredega saadakse sotsiaaltöötajate kaudu, kuid see pole ainus tee
leinanõustajateni. Kahe tüdruku ema arvates ei oska kõik abivajajad ise abi otsida: „Vaja oleks,
et keegi suunaks sellises olukorras inimesed abi juurde.” Poisi ema: „Ohvriabi ei osanud ma
otsida, ise ei tulnud selle peale, seda võiks sotsiaaltöötajad ise teavitada. Kuulsin seda
inimeselt, kes ise oli oma pojale laagrist abi saanud.” Laagritest on abivajajatele rääkinud ka
peretuttavad või tuttavate tuttavad. Ühe tüdruku ema: „Tore oleks, kui on olemas üks pädev
inimene – näiteks sotsiaaltöötaja, kes annaks infot ja nõu, kuidas edasi toimetada. Kõik on aga
ikkagi meieni jõudnud läbi tuttavate tuttavate, kellel on olnud sarnaseid olukordi.” Ühe tüdruku
ema kirjutas, et nende pere sai abi tänu lastekaitsetöötajale: „Lastekaitse spetsialist Kille
Haapsalu Linnavalitsusest võttis meiega ühendust, küsis, kas on abi vaja. Tema ka pakkus
leinalaagri varianti. Meie linn on küll igati abiks olnud. Koolis tegeles lapsega koheselt kooli
psühholoog.”
Pereliikmetega kokkusaamisel osaleb võimaluse korral kaks meeskonnaliiget – üks
räägib vanematega ja teine lastega. Perekohtumise jooksul täidavad niihästi lapsed kui ka
täiskasvanud pereliikmed esimese küsimustiku, mis on jõukohane ka algklasside õpilastele:
vastused on ei/jah vormis ning vajadusel aitab kriisiprogrammi töötaja täiendavate selgitustega.
Küsimustik aitab välja selgitada, millist kriisiabi pere vajab ning milline on pere ja lapse
valmisolek laagriks. Lisaks sellele täidavad asjaosalised teise küsimustiku, millega
kaardistatakse võimalik posttraumaatiline stressihäire.
Perekohtumistel püütakse küsimustike ja vestluste abil hinnata lapse sobivust laagrisse:
kas laps suudab olla kaheksa päeva ilma kodusteta, kas ta suudab enda eest hoolitseda, kas ta
julgeb teiste lastega ühes toas elada jmt. Pärast küsimustike täitmist tutvustatakse
lapsevanemale (või hooldajale) laagri tegevusi, ajakava ja finantsilist külge,76 selgitatakse, et
laagris käsitletakse peale leinateemade ka eneseabivõtteid. Pärast laagri eesmärkide ja
tegevuste

tutvustamist

räägitakse

laagrivälistest

programmidest,

mis

on

mõeldud

täiskasvanutele ja eelkooliealistele lastele. Nendele lastele ja peredele, kes ei ole nn
laagriküpsed, on kriisiprogrammil pakkuda teisi võimalusi, sh individuaalset nõustamist.
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Programm on peredele tasuta.
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Kui jõutakse kokkuleppele, et laager on pere jaoks sobilik lahendus, koostatakse plaan
edasiseks koostööks. Väljastpoolt tuleva abi vastuvõtmine nõuab pere täiskasvanud liikmetelt
julgust tunnistada oma jõuetust, abi pakkujalt aga inimlikku tarkust, hoolimist, oskust,
spontaansust ja loovust, et olla perele toeks, aitamaks korrastada muutunud elukorraldust.
Selleks et laps leinalaagrist osa võtaks, on vaja nii lapsevanema(te) kui lapse (või laste
– mitmest perest on laagris olnud kaks või kolm last) nõusolekut. Lapsevanemad on hiljem
tunnistanud, et lapsi on tulnud ka veenda. Tüdruku ema: „Laps küll kahtles alguses, aga nähes
ema indu, nõustus ta osalema.” Tüdruku hooldaja: „Laagri nimetus heidutas.” Tüdruku ema:
„Laps väga kartis laagrisse minekut. Kartis, et peab rääkima endast ja enda muredest. Tagasi
tulles selgus, et oli parim laager, kus ta kunagi olnud on.” Esmane kokkulepe perega ei tähenda
veel, et laps laagrisse tuleb: mõned pered kaaluvad laagri vajalikkust kuni viimse hetkeni.
Laagris on laps siis, kui ta bussist välja astub.

Laagritegevuste

planeerimine.

Grupijuhtidest

koosnev

projektimeeskond

koguneb

regulaarselt kogu aasta vältel, et laagritööks vajalikud materjalid ette valmistada, vajadusel
ajakohastatakse tegevuskavasid. Projektimeeskonna töökoosolekud toimuvad kas Tallinnas
või Tartus; meeskonnatöö hulka kuuluvad ka iganädalased telefonikonverentsid. Ettevalmistav
töö tähendab ka andmebaaside uuendamist, kuna aja jooksul vahetuvad lastega tegelevad
spetsialistid KOV-ides ja teised lastega töötavad spetsialistid. Laagrite ettevalmistamise käigus
kohtutakse tulevaste praktikantide ja vabatahtlikega ning toimuvad meeskonnakoosolekud, kus
arutatakse teenuste kavandamise ja läbiviimistega seotud temaatikat (aruanne 2016).
Laagritegevusi planeerides on meie eesmärgiks kindlustunde tagamine lastele, see aga
sõltub igapäevastest tegevustest, nende ennustatavusest ja korduvusest. Ennustatavus tähendab
laagri oludes kindlat päevaplaani, kogunemist kindlas kohas teatud märguande peale jmt.
Ootamatused ja muudatused mõjuvad lastele häirivalt, nii et päevakavast kõrvalekaldumistele
on lapsed ise juhtinud tähelepanu (Presmann, kokkuvõte 2015).
Enne uut laagritsüklit toimub grupijuhtidele kahepäevane ettevalmistav seminar, et
koostada ja kinnitada laagritegevuste kava. Selleks ajaks on perekohtumised lõpetatud ja
lastegrupid komplekteeritud vastavalt vanusele ja sotsiaalsetele oskustele. Ühte rühma kuulub
kaheksa või üheksa last, maksimaalselt 12 last. Need leinatoetusgrupid jäävad kogu laagritsükli
ajaks kokku. Kriteeriumid, mille alusel paigutatakse lapsed ühte väikegruppi ja võimalusel ka
ühte tuppa, on järgmised: sugu, vanus, vend või õde, sotsiaalne ja emotsionaalne vanus,
iseloom (kas sobivad või ei sobi kokku), kooslused, mida soovime toetada, temperamenditüüp,
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kooli ja kodu muster, „kõhutunne“. Aastatepikkune kogemus ütleb, et 80% väikerühmadest ja
toakaaslastest on õnnestunud kokku panna nii, et kooslused toimivad – s.t lapsed toetavad
üksteist (Sarapuu, intervjuu 23.04.2016). Surma põhjuste järgi moodustatakse lastest grupid
üheks grupitööks üks kord ja see on suvelaagris.
Ettevalmistavas seminaris tehakse ka esialgne majutusplaan (kuhu paigutada suuremad,
kuhu väiksemad lapsed, poisid ja tüdrukud muidugi eraldi), kinnitatakse grupitööde ajaline
kava, s.t millisel ajal toimuvad grupitööd, ning arutatakse läbi vaba aja sisustamine. Iga
seminari lõpus kinnitatakse vastava laagri päevakavad, iga tegevuse toimumisaeg, koht ning
vastutavad isikud. Grupijuhtidest moodustatakse minimeeskonnad, kelle hooleks jääb majutus,
avatseremoonia, lõpuõhtu korraldamine (Riis, intervjuu 19.11.2017).
Vaba aja tegevuste puhul võetakse arvesse laste huvisid, hobisid, aga ka laagri
traditsioonilisi tegevusi ning grupijuhtide eelistusi. Mänge, spordivõistlusi ja huvitegevusi
planeerides arvestatakse leinatoetuslaagri eristaatust võrreldes tavaliste suvelaagritega: iga
tegevus peab aitama lapsi nende eriolukorras ja looma eeldused kohanemiseks muutunud
elusituatsiooniga. Laagritsükli vaba aja tegevuste valiku põhimõtteks on tasakaal käelise
tegevuse, loomingulise tegevuse, rakendusteatri etenduste, sportliku tegevuse ja laagrit
ühendavate rituaalide vahel (Presmann, kokkuvõte 2016).
Augusti alguses enne esimest laagrit tuleb hankida vajalik varustus ning kokku leppida
külalistega, kes sisustavad laste aega kas mängude või oma eriala tutvustamisega. Peredele
saadetakse posti teel kiri, millega kutsutakse laps laagrisse.

3.2. Grupitööd: leinatoetustöö väikestes rühmades
Grupitöö sisuline planeerimine algab samuti ettevalmistuslaagris, kus me tutvume laste
lugudega. Kuulata ja lugeda kuni nelikümmend lugu, mille keskmes on lapsed ja surm oma
erinevates vormides, on emotsionaalselt ränk. Materjaliga tutvumise käigus tuleb ikka ja jälle
ette piir, kus enam ei jõua seda inimlikku tragöödiat vastu võtta. Tekivad seosed oma
üksildusega, elu ja surmaga, oma haiguste ja tervenemistega. Nukrus tuletab meelde, et naeru
ja rõõmu keskel on kohal ka surm, elu juhuslikkus, kurjus, julmus.
Isana on iga kord valus lugeda, kuidas paljud isad ja emad või vennad ja õed on valinud
oma eksistentsiaalsete valude või igapäevaste murede lahenduseks enesetapu, uimastid või
alkoholi. Iga kord on tekkinud küsimus: „Kas mina võin olla üks nendest?“ Kinnitamaks oma
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hingelist tagalat, oleme sõlminud ühe kolleegiga elupõlise kokkuleppe, et enne, kui me teeme
mingi sammu enese vastu, me helistame ja saame kokku. Pärast sellise kokkuleppe sõlmimist
on kergem lugeda ja kuulda isadest ja emadest, kes ei näinud tunneli lõpus valgust, vaid jätsid
lapse ja teised lähedased kuristiku servale, kus nende jaoks on vaid kaks võimalust: kas
kukkuda või ehitada sild. Seda silda saab ehitada vaid koos inimestega, kes on kindlad, et
enesehävitus ja enesetapp ei lahenda midagi. Seega – meie kui sillaehitajate sõnad ja teod
peavad olema kooskõlas: oleme laagris ka pedagoogid, kes armastavad lapsi ja õpetavad neile
headust ja usaldust.
Grupitöö ülesehitus. Nii suvelaagri kui ka jätkulaagrite esimesel päeval algab grupitöö pärast
lõunat, edaspidi alustatakse leinatoetustööga väikegruppides pärast hommikusööki ja
hommikust kogunemist (erandiks matkapäevad vmt). Grupitöö kestab, olenevalt laste
vanusest, üks kuni kaks tundi. Kindel päevakava ja teadmine, millal tegeldakse
leinateemadega, annab lastele aega rahulikult häälestuda grupitööle. Grupitöö jaguneb reeglina
nelja etappi: 1) avaring (kuidas on päev läinud, mis on meeles eelmistest grupitöödest jne),
mille käigus käsitletakse vajadusel ka laste omavahelisi arusaamatusi, tülisid, konflikte;
järgneb 2) soojendus, s.t ettevalmistus kokkulepitud leinateema käsitlemiseks, 3)
teemakäsitlus, oma tunnete ja mõtete jagamine; grupitöö lõpeb 4) lõpuringiga, kus räägitakse
selle päeva järgmistest tegevustest (pilt 16).
Grupitöö tegevused peavad olema lastele arusaadavad ja põhjendatud, vastavaid
selgitusi tuleb järjepidevalt korrata. Ka laste vahetu tagasiside laagriaja jooksul kinnitab, et
grupitöö kava järgimine on olnud oluline, seevastu kõrvalekalded on lapsi häirinud
(Simmermann, märkmed 2013jj). Saksa psühhoterapeudid Alfons Aichinger ja Walter Holl,
kes on aastaid töötanud lastegruppidega, rõhutavad samuti, et kindel kord, teatud tegevused
kindlal ajal (tegevuste etteaimatavus) on töös lastega väga olulised (Aichinger; Holl 2017: 17).
Grupitöö on lastele olnud ka raske, mis on loomulik, sest teema – lähedase surm – on intiimne
ja eriti esimestes grupitöödes valus. Kui alguses on olnud hirm rääkida juhtunust, siis hiljem
on see hirm ületatud. Tüdruku ema: „Esialgu grupitööd ei meeldinud. Lapsel oli raske ennast
avada ja kurtis, et need grupiteraapiad ajavad ta nutma. Grupijuht Tuuli ja mina seletasime talle
asja vajalikkust ja hiljem see talle enam nii raske ei olnud. Sai aru, et see on vajalik.“ Hiljem
on grupitöö muutunud kergemaks. Tüdruku ema: „Algul pelgas grupitööd, kuid hiljem läks
hirm üle.” Poisi ema: „... viimases laagris (sügisel) ei soovinud poeg perepilti joonistada ja
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tunnistas, et teda oli tusatuju tabanud. Kindlasti on talle perepildi joonistamine ka raske.” See
on ka loomulik, sest teemad, millega töötatakse grupitöös, ei ole igapäevased.
Grupijuhte on iga grupi kohta kaks. Grupitöö parema toimimise huvides on juhendajaid alati
kaks, ja seda juba algusest peale. Kahe juhendaja puhul on võimalik jaotada rühm vajadusel
kaheks või töötada mõne lapsega eraldi: kui teemaks on tunded või kehaga (füüsisega) seotud
muutused, on mõnikord otstarbekas jagada rühm poisteks ja tüdrukuteks. Näiteks: „Jagasime
grupi pooleks – tüdrukud ja poisid. Joonistasime koos teise grupijuhiga kahele suurele paberile
„poisi ja tüdruku” (kontuurid). Seejärel lapsed arutasid, millised tunded on poistel ja millised
tüdrukutel. Nad pidid kokku leppima, mis värvi on mis tunne, siis värvisid tundeid, kohta
kehas, kus need võiks asuda” (Rass; Simmermann, kokkuvõte 2017)77.
Ka korda on kahekesi lihtsam hoida. „Grupitöö oli just lõppemas ja teine grupijuht pani
lastega asju kokku. Kaks poissi eraldusid teistest ja hakkasid kividega täpsust viskama. Päike
paistab ja kõik on rahulik. Vaatasin seda mängu pealt ja ma kuidagi tundsin, et ma pean poiste
lähedal olema. Üks poistest ei saanud sihtmärgile pihta ja hetk hiljem oli tal käes suur kivi ja
oli selge, et mõte oli virutada see sõbra poole. Samal hetkel haarasin ma poisil käest ja ta pillas
kivi maha, ta oli tulivihane.” (Sarapuu; Simmermann, kokkuvõte 2013.)
Laager on täis „peegleid“, kus me näeme ennast, oma sarnasust ja oma erinevusi.
Laagris on peegliteks teised inimesed: lapsed ja täiskasvanud, teismelised ja noorukid, abielus
inimesed ja lahutatud inimesed, inimesed suurtest peredest ja inimesed väikestest peredest.
Grupitöö eesmärgiks on aidata lapsi nende leinaprotsessis: et nad tunnistaksid paratamatuid
muutusi, et nad õpiksid muutunud olukorras ja elukorralduses toime tulema ja et nad suudaksid
vaatamata lähedase kaotusele olla elujaatavad (Hooyman; Kramer 2006: 53).
Teel selle sihi poole on vaja teejuhti, kes on lapsega küll sellel rajal koos esimest korda,
kuid tunneb maastikku, et vajadusel abistada ja toetada last, kellele kõik on uus, tundmatu ja
hirmutav. Sellisteks teejuhtideks laagris on grupijuhid, kelle tööd on kõik lapsevanemad
hinnanud kõrgelt. Kolme poisi ema: „Teie meeskond, naiskond, kes tegeleb lastele leinas toe
ja abi pakkumisega, on väga positiivne ja hakkamist täis. Pilte vaadates suvelaagrist oli näha,
kui südamega te asja juures olete.”

Grupijuhid kirjutavad oma grupitööde kohta kokkuvõtted, s.o tegevuste ja laste käitumise kirjeldused. Selles
peatükis on kasutatud tsitaate kokkuvõtetest ajavahemikus 2012–2017.
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Lastele on grupijuhid meeldinud: kõik „olid toredad” või lausa „ülitoredad”. Grupijuhi
töös on lisaks heale koostööle ja erialastele oskustele oluline ka töörõõm. Psühhoanalüütik
Matti Brummer on sõnastanud töörõõmu psühhoterapeudi töös järgmiselt: „On oluline, et
töökoormus ja tööst saadav rõõm oleksid tasakaalus, nii et ülekaalus oleks peamiselt tööst
saadav rõõm ja tööga rahulolu.” (Brummer; Enckell 2007: 134.) Grupijuhtide toimetulekut
mitmesugustes keerulistes olukordades toetavad regulaarsed koolitused ja supervisioonid.
Maire Riisi eestvõtmisel on laagri meeskonnale korraldatud spetsiaalseid koolitusi ja
supervisioone, mille läbiviijaks on olnud Atle Dyregrov, kes on laagri meeskonnaga seotud
algusest saadik, ja aastast 2016 ka Sirkku Aitolehti. Koolituste ja supervisioonide eesmärgiks on
hoida meeskonda kursis laste leina ja psüühilist traumat käsitlevate teooriate ja
teadusuuringutega. Supervisioonide eesmärgiks on meeskonna arendamine, nõustamine.
Grupitöö analüüs. Grupitöös kasutatavad harjutused ja ülesanded on rühmiti erinevad. Laagri
alguses lepitakse küll kokku, milliseid teemasid tuleb käsitleda, aga millises järjekorras ja
kuidas, seda otsustavad grupijuhid. Kohe pärast leinatoetustööd analüüsivad grupijuhid oma
grupitundi. Nende märkmete põhjal saame hinnata laste arengut leinaprotsessis ja nende
vajadusi ning täpsustada järgmiste grupitööde fookust. Tähelepanekute alusel valmib
kokkuvõte terapeutilisest tööst. Lisaks grupitöödele analüüsime ka oma tegutsemist
grupijuhtidena ning reaktsioone laste käitumisele.
Analüüsi on põhjalikumalt käsitlenud Iisraeli psühhoterapeut ja psühhodraama teooria
arendaja Peter Felix Kellermann, kes on välja töötanud küsimustiku, mille abil saab
psühhodraama lavastaja (terapeut) hinnata oma töö adekvaatsust (Kellermann 1992: 169).
Laagris täidavad lavastaja rolli grupijuhid. Kellermanni küsimustikku otseselt järgimata olen
oma tööd grupijuhina analüüsides esitanud iga tunni kohta üsna samasuguseid küsimusi. Oma
grupitöö kirjalikes kokkuvõtetes olen lahti kirjutanud kõik tundidega seonduva: mida me
tegime, milline teema oli arutlusel, kui palju aega millekski kulus, kuidas lapsed reageerisid
teemale ja selle käsitlemiseks kasutatud meetodile, kas iga laps sai piisavalt tähelepanu, kuidas
sujus laste ja grupijuhtide koostöö, kes oli vaikne ja kes jutukas, milliste meeleoludega tund
lõppes, milline võiks olla järgmise päeva teema ja käsitlusmeetod jmt.
Laste toimetulek leinaga ja leinaprotsessi suunamine on väikerühmade juhtide
vastutada. Olulised on väiksemadki nihked laste käitumises: enamasti muutuvad kõik
rahulikumaks, „nutused” lapsed nutavad ajapikku ikka vähem ja vähem, grupitööde ja
huvitegevustega kohanevad ka need, kes esimestel päevadel hoiduvad omaette. Grupitöödest
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teevad grupijuhid ka laagri lõpus põhjalikud ülevaated. Kuna laagritöö esialgne metoodika on
täienenud ja osalt muutunud, kirjeldatakse märkmetes ka meetodeid, mida grupitöös
kasutatakse (Riis, intervjuu 19.11.2017).
Kirjalik materjal on isiklik ja mõeldud ainult grupijuhtidele alusmaterjaliks. Soovi
korral saavad grupijuhid tutvuda kolleegide kokkuvõtetega. Nende isiklike märkmete põhjal
koostatakse dokument projekti ühele rahastajale, Hasartmängumaksu Nõukogule.

Pilt 16. Grupitöös saab kõigest rääkida. Pivarootsis suvel 2013. Foto: Naatan Haamer.

3.3. Laagris läbiviidava leinatoetustöö põhialused
Leinatoetustöö aluseks on lihtne tõdemus, et elu on teekond kahe punkti vahel: see
algab sünniga ja lõpeb surmaga. Kuigi surm on meile kõigile tuttav mõistena, on kõrvalseisjal
võimatu päriselt aru saada, mida tähendab lähedase inimese surm. Seda võib mõista ainult
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isikliku läbielamise kaudu, kusjuures reaktsioon lähedase kaotusele sõltub väga palju inimeste
omavahelistest suhetest ja ka surma põhjustest (Kaplan 2005: 64).
Esimese lastele suunatud leinatoetustöö väljaõppekursuse läbiviijaks oli Rootsi
leinaterapeut Lotta Polfeldt. Väljaõppekursus toetus psühholoogide William Wordeni78 ja
Marge Heegaardi79 teoreetilistele uurimustele ning praktikale kaotusest, leinast ja
leinaprotsessist (Sarapuu, intervjuu 23.04.2016). Praktilises osas õpiti, kuidas kasutada
erinevaid tegevusi laste toetamisel leinaprotsessis.
Nendel koolitustel omandatud baasteadmised ja praktilised oskused olid esimeste
leinatoetuslaagrite aluseks ning neil on oma kindel koht siiani. Näiteks see, kuidas käsitletakse
leinatöö baasmõisteid (kaotus, lein, leinamine), mõjutab otseselt meie tööd lastega.
Leinaterapeut Lotta Polfeldt võttis oma esimesel koolitusel (1995) kõige olulisema kokku väga
täpselt: „Kaotus on millestki tähtsast ilma jäämine – see võib olla mängukaru kaotus, isa surm,
vanemate lahutus. Ja lein on vastus kaotusele. Leinamine on protsess, mille eesmärk on omaks
võtta, et elu ei tule kunagi sellisel kujul tagasi, kuid see pole ka elu lõpp” (Sarapuu, konspekt
1995)80. Traagilise sündmuse niisugune tõlgendamine näitab muu hulgas ka suuna, kuhu
leinaprotsessiga edasi minna. Selles osas pole laagri praktikas aastate jooksul midagi
muutunud, küll aga oleme väga lähedalt puutunud kokku laste ja perede leinaga ning õppinud
tundma traumaatilise leina eripära. William Wordeni käsitluse kohaselt võib leinatoetustöö
jagada nelja suurde teemasse:81 1) olukorra tunnistamine (pere ja surm), 2) muutused
(kehalised ja emotsionaalsed, suhted sõpradega ja perekonnas), 3) eneseabi (selgitatakse,
kuidas uues olukorras toime tulla) ja 4) tugivõrgustik (inimesed, kes last toetavad ja kellele
saab laps toetuda) (Hooyman; Kramer 2006: 38). Neile on aastatega lisandunud 5) töö
mälestustega (sügislaagris) ja 6) tulevikuplaanid (kevadlaagris). Eraldi teemadeks on grupitöös
7) tunded ja töö tunnetega82. Laagritsüklis on grupitöö päevi neliteist – seega on mõne teema
käsitlemiseks planeeritud rohkem kui üks grupitöö.
Juba esimestest koolitustest peale on rõhutatud, et lein ei ole haigus, vaid elu osa, samas
ei ole olemas tavalist leina. Lein ja kaotusega toimetulek on individuaalne nii ajalises kui
emotsionaalses plaanis ja sõltub nii täiskasvanute kui ka laste puhul paljuski tugivõrgustikust.
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Dr William Worden: Association of Death Education and Counseling (ADEC) asutajaliige ning hospiitside
asutamise pioneer Ameerika Ühendriikides.
79
Marge Heegaard: Ameerika kunstiterapeut ja kriisinõustaja, paljude raamatute autor.
80
Järgnev ülevaade Lotta Polfeldti koolitusest toetub Merike Sarapuu märkmetele: Sarapuu, konspekt 1995.
81
Dr William Wordeni termini task vasteks on eesti keeles kasutusel mõiste „teema”.
82
Sellel teemal on palju kirjutanud Marge Heegaard, vt näiteks praktiliste harjutuste kogumik When Someone
Very Special Dies: Children Can Learn to Cope with Grief (Drawing Out Feelings Series), 1996 jt.
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Laps, kes elab läbi kaotusvalu, vajab lähedust ja hoidmist enam kui tavaolukorras: ta vajab
kuulajat, kui ta tahab juhtunust rääkida, ja täiskasvanuga lihtsalt koos olemist, kui pisarad
tulevad (Hooyman; Kramer 2006: 216j).
Leina- ja traumaprotsesside uurija George A. Bonanno on toonud oma uurimuses välja
leinaprotsessi kolm erinevat arengut. Esimest nimetab ta nõtkeks vastupidavuseks (resilience)
leinale, kus leinaja saab hakkama igapäevaeluga ja tuleb oma tunnetega adekvaatselt toime.
Teist protsessi nimetab ta taastumiseks (recovery): sel juhul on protsess vaevaline ja
tagasilöökidega ning asjatundlik toetus väga vajalik. Kolmandat võimalust nimetab autor
läbielamata (chronic) leinaks, mis takistab oma eluga „edasi minekut” (Bonanno 2009: 7).
Lein kui vastus kaotusele aja jooksul maheneb, esmane reaktsioon teiseneb näiteks
mälestusteks. Leinast taastutakse. Ravib ja parandab see, mida me teeme ajas ja ajaga (Riis,
intervjuu 19.11.2017). Grupitöö üheks eesmärgiks on aidata lapsi (ja nende peresid) leinateel
edasi, et nad ei jääks „leina kinni”. Täiskasvanu saab toetada last ainult siis, kui ta ise usub
seda, mida ta räägib ja mida toetavad ka faktid. Kui lapse lähedased püüavad varjata tõde,
tähendab see, et ka grupijuhid ei saa lapsega olla ausad: pere „huvides” peaksime samuti tõde
vältima. Kui aga tõde tuleb päevavalgele, ei usu laps meid ka siis, kui me tõtt räägime.
Seepärast on väga oluline, et lapsevanema ja grupijuhtide vahel tekiks usaldusväärne ja aus
suhe juba perekohtumistel. Olukorras, kus lapsevanemal on raske juhtunu kohta tõtt rääkida,
saab aidata grupijuht.
See, kui laps (ja ka täiskasvanu) teab tõde juhtunu kohta ning lepib sellega (s.t võtab
olukorra omaks), on eelduseks, et abistajate ja nõustajate töö ka vilja kannaks. „See, mida me
peame tõeks, otsustab, kuidas meil hakkab minema. Kui meil on vale arusaam juhtunust, võib
arvata, et meie sisemaailm kogeb valesid tundeid.” (James; Friedman 2010: 40.) Juhul kui last
puudutavast traagilisest sündmusest ei anta tõest (või ammendavat) informatsiooni, täidab laps
tekkinud lüngad oma fantaasiatega. Kui lapsel on tekkinud küsimusi (näiteks) lähedase inimese
surma põhjuste kohta, siis räägitakse nendest kas grupitundides või individuaalselt. Laste
küsimustele vastates tuleb arvestada, et nad võivad vajada arusaadavat selgitust ka
mitmesuguste tavamõistete osas, näiteks urn, peied, leinatalitus, järelhüüe, kalm, äkksurm,
infarkt.
Probleemne on olukord juhul, kui laps ei tea tõde põhjusel, et vanemad ei ole selgitanud
lähedase surma asjaolusid sooviga last kaitsta. Surma põhjused, mida püütakse salata (või
ilustada) nii enda kui lapse ees, on seotud enesetapu, üledoosi, vägivaldsete surmade ja
alkoholismiga. Appi võetakse kas otsene vale, ilustamine, teema vältimine või edasilükkamine
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määramatusse aega. Laps aga ei suhtle ainult perekonnaga: tema ümber on sugulased ja nende
lapsed, koolikaaslased ja majanaabrid, sotsiaalmeedia ja ajalehed. Erakorralise sündmuse
puhul nagu seda on surm, ilmuvad lagedale erinevad versioonid ja oletused, üks hullem kui
teine. Kui täiskasvanu ei oska või ei taha lapsega tõde jagada, võtab ta kasutusele lohutavad
fraasid, mis paraku ei lohuta. Näiteks: „ära nuta” (sest ma ei oska siis midagi teha ja mul on
ebamugav); „ole üle” (sest ma soovin, et kõik oleks vanamoodi); „ole tugev” (sest ma ei jaksa
näha sinu tundeid); „aeg parandab haavad” (ära räägi sellest, mul ei ole vaja midagi teha, kõik
reguleerub ise); „leia tegevust” (ära mõtle juhtunule) (James; Friedman 2010: 27–37).
Laagri vaheaegadel korraldatakse ka lapsevanematele (või teistele lapse lähedastele)
teemakohaseid kohtumisi, mida viivad läbi grupijuhid. Juhendajad vastavad täiskasvanute
küsimustele, annavad nõu, kuidas toimida erinevates (häire)olukordades, lapsevanemad
omakorda jagavad saatusekaaslastega oma kogemusi ning toetavad üksteist emotsionaalselt.

3.4. Leinatoetustöö tulemuslikkusest tagasiside põhjal
Kui lapsevanemad kirjutasid lapse kinnisusest jt muutustest käitumises, siis nendele
kirjeldustele lisati, et laagrid on aidanud lastel endiseks saada. Lapsevanemad on lisanud ka
omalt poolt tänusõnad laagri meeskonnale. Lastel on pärast laagrit käitumine muutunud,
kadunud oli ka sundkäitumine (ümisemine jm), mille pärast lapsevanem enne laagrit väga
muretses. Eriti olulised on fundamentaalsed muutused: enesekindlus, julgus otsustada ja ümber
otsustada, erinevate seisukohtade tunnistamine, elu mõtte taasleidmine jmt. Loomulikult on
muutused sõltuvalt laste vanusest rühmiti erinevad.
Positiivset muutust on seostatud otseselt grupitöödega. Küsimusele, kas laagrist on
olnud lastele kasu, vastati 100%-liselt „jah”. Lapsed olid muutunud rahulikumaks, ei ärritunud
enam; nendega sai (enamasti) juhtunust vabamalt rääkida, sh ka enesetappudest. Lapsed olid
muutunud enesekindlamaks ja usaldavamaks, said laagrist endale uusi sõpru. Korvamatu
kaotus ei takista „eluga edasi minekut”, lapsed on muutunud avatumateks ja hoolivamateks.
Tüdruku ema: „Laps on mõistnud, et ta ei ole oma probleemiga üksi. Et on palju lapsi,
kellel on samasugune mure. – Nägi, ta pole ainus, kellel keegi lähedane lahkunud.” Teise
tüdruku ema: „Grupitööd ja vestlused aitasid tal kindlasti paremini toime tulla sellest
rääkimisega. On muutunud ka peale seda rõõmsamaks.” Poisi isa: „Ta suudab paremini
keskenduda ja käeliselt on ka tugevnenud. Teda on palju aidanud harjutused, mis aitavad
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keskenduda. Kogemus uute sõprade ja sidemete loomisel, uued sõbrad. Iseseisvam. Uued
oskused töötubadest. Teadmine, et peale arvuti on veel huvitavaid tegevusi.” Tüdruku ema:
„Ta on teinud suure hüppe. Julgus ja reaalsuse tunnistamine on kasvanud. Palju enesekindlust
ja rõõmu tõi meile see laager. Ta vajas, et näha lapsi, kes on samas seisus.”
Laagri tegevustest on lapsed rääkinud „ainult positiivselt kõikidest asjadest ja toimunud
üritustest”, meeldisid „erinevad üritused” ja meeldis, et „grupitöös sai rääkida endast nii palju
või vähe kui tahtsid, kedagi millekski ei sunnitud”.
Leinatööd vajatakse mõnel juhul ka pärast laagrit. Seda, et mõne lapse puhul tuleb
leinatoetustööd jätkata, saab järeldada muu hulgas ka tagasiside-ankeetide põhjal.
Täiskasvanud on andnud omalt poolt hinnangu lapse käitumisele ning avaldanud arvamust,
miks ei ole laps leinast üle saanud.
Kolme poisi ema: „Pojal on hirm üksi koju jäämise ees, kui temaga räägid ja selgitad,
siis on nõus lühiajaliselt jääma. Näiteks peale kooli ta keeldub koju minemast, kuigi kodu asub
koolile lähedal. Sellised väiksed probleemid, aga tema jaoks on oluline, et keegi oleks kogu
aeg lähedal.” Tüdruku ema: „Tütart on laagrid kindlasti väga palju aidanud. Kuid praegu
tundub, et tal on veel hirm elu ebakindluse ees. Et midagi halba võib veel juhtuda. Väga suur
lähedusevajadus. Praegu proovib mingit tühimikku täita asjade ostmisega.”
Laste arvamused laagrist. Kuidas lastele meeldis laagris ja mida nad on laagrist rääkinud, oli
üks laagritöötajaid huvitav küsimus. Laagripaik on lastele meeldinud, mõni oli kodus
nimetanud, et toad võiksid olla suuremad (et saaks teistega rohkem koos olla), ühe lapse jaoks
oli esimesel ööl tuba veidi jahe. Lapsed on rääkinud erinevatest tegevustest ja uutest sõpradest.
Lisaks üldisele hinnangule, et teised lapsed meeldisid, ilmneb, et positiivses suunas on
muutunud laste suhete kvaliteet. Lastel tekkisid pikemaajalised sõprussidemed, see aga
tähendab, et nad tundsid ennast koos kaaslastega hästi ja turvaliselt. Poisi ema: „Sai juurde uusi
sõpru. Innukalt rääkis kaaslastest, kellega ühes toas oli ja sellest, kui palju nalja sai.” Tüdruku
hooldaja: „... kõik olid toredad, keegi ei öelnud midagi halvasti.” Nimetati ka paari halba
erandit. Poisi ema: „Korra mainis ta löömist teise poisi poolt.” Igasugused konfliktid lahendati
koheselt, need ei jäänud märkamata.
Laagrist on kodus räägitud lausa ülivõrdes ja peaaegu iga hinnangu lõpus on lapse soov:
„…tahaks seal edasi olla” ja/või „ootab järgmist laagrit”. See kehtib ka juhul, kui laagris on
olnud ebameeldivusi. Tüdruku ema: „Ta on rääkinud ainult head. Tema viimased
kommentaarid laagrile: „Ema, ma armastan seda laagrit!”” Poisi ema: „Väga meeldis ja ootab
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uut laagrit väga.” Tüdruku ema: „Tütar oli kõigega väga rahul.” Poisi ema: „Laagrist rääkis
rõõmuga. Ootas väga sügislaagrit. Kuigi mingi asi juhtus sügislaagris ja ta ei soovi sellest
rääkida, oli tal ikka hea meel, et läks. Nüüd ootab juba pikisilmi järgmist laagrit.” Tüdruku
ema: „Tütar on rääkinud laagritest suhteliselt vähe. Ainult siis, kui olen küsinud.” Tüdruku
ema: „Lapse jutu järgi tundus mulle, et talle kõik meeldis.” Ühe tüdruku ema kirjutas, et laps
oli laagris ilmselt raskemast üle saanud ja et nüüd on nende „pere päike jälle kodus”, teise ema
tänusõnad väljendavad suurt rahulolu laagri ja laagri meeskonna töö suhtes: „Meie koos
lapsega oleme teile kõigile südamest ja siiralt tänulikud teie tehtud töö eest. ... Oleme saanud
teilt suurt abi ja toetust. AITÄH TEILE (südame märk joonistatud).”
Leinatoetustöö ulatub üle laagri piiride – nii otseses kui kaudses mõttes.
Lapsevanematega kohtutakse laagrite vahelisel ajal, teisalt mõjutab nii lapse laagriaeg kui ka
abi lapsevanematele perekonna elukvaliteeti tervikuna. Lapsevanemad on tagasisideankeetides märkinud, et ka nendes on toimunud muutused paremuse poole. Tüdruku ema:
„Hakkasin nägema aspekte, millele polnudki ise varem mõelnud.” Poisi ema: „Võib-olla oli
meil kaotusest liiga vähe aega möödas (kohtumisel oli veel värskema kaotusega emasid). See
oli raske kohtumine, kuid ilmselt see teeb oma tööd minus edasi. Pean üksteise toetamist ja
perekohtumisi, kus ühtlasi räägitakse laagrist ja lastest, väga vajalikuks.”
Küsimusele, kas nad soovitaksid leinatoetuslaagrit ka teistele peredele, vastati jaatavalt.
Tüdruku hooldaja: „Soovitan ka teistele – sarnaste probleemidega kokku puutunud inimesed
võivad anda teistele tuge.” Tüdruku ema: „Soovitan, kuna seal on inimesed, kes on kogenud
sarnaseid olukordi ja seega üksteise mõistmine parem kui inimestega, kes pole sarnases
olukorras olnud. Minu enda sisetunne oli kohe, et see laager on nii ÕIGE.”
Ettepanekud ja soovid leinatoetustöö korraldamise osas. Pered, keda on tabanud pereliikme
surm, vajavad asjatundlikku abi. Inimesed, kes on selle tee läbi käinud, teavad, et ise ei osata
kuskilt abi otsida ja ehk ei tuldagi selle peale, et oleks vajalik ja/või võimalik otsida kõrvalist
abi. Tüdruku ema: „Ma arvan, et kõik vanemad ei oska oma kurbuses tähele panna lapse
muresid ja neid aidata.” Kolme poisi ema: „Võimalus minna rääkima erapooletu inimese,
nõustaja, psühholoogi juurde võiks küll olla. Lihtsalt et keegi kuulaks ära selle kurbuse.” Peeti
vajalikuks, et sotsiaaltöötajad võtaksid nende peredega ühendust. Poisi ema: „Vaja oleks: õigel
ajal psühholoogi nõustamist, sotsiaaltöötaja abi. Perenõustaja abi. Kriisiprogrammi kiiresti.”
Lapsevanemad on tagasiside-ankeetides tõdenud, et tegelikult vajavad nõustamist kõik pered,
kus lapsed on kaotanud kas ema või isa, venna või õe. Tüdruku hooldaja: „… kõik pered
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vajaksid nõustamist, et KOV võimaldaks nii peredele tervikuna kui ka pereliikmetele
spetsialistide konsultatsiooni/nõustamist. Ma arvan, et selline laager on väga vajalik.” Poisi
ema: „Laste kõrval vajavad ka vanemad abi… Hingeabi (individuaalselt, soove arvestades);
kogemusnõustamist. Kogu abivõrgustiku võimalused peaksid olema kaardistatud ja avalikult
kättesaadavad internetis, perearstipraksistes, haiglates.” Kahe tüdruku ema: „Omavalitsused
võiksid kontrollida, kas üksikvanemaks jäänu tuleb toime kohustuste suurenemisega. Sellised
laagrid peaksid olema kättesaadavad kõigile kaotuse üle elanud lastele ja nende peredele.
Paljud pered vajaksid kindlasti ka individuaalnõustamist. Psühholoogiline tugi oleks vajalik ka
täiskasvanutele, kes selle läbi oskaksid aidata ka oma lapsi.”
Poisi ema: „Abi võiksid vajada ka vanemad inimesed/vanemad, kes kaotanud oma
täisealise lapse. Vanem ei peaks oma last matma, elu peaks teistpidi kulgema. Lapse kaotus on
igas vanuses ränk, aga eri vanustes võib olla vajalik veidi erinev lähenemine. Senine laste ja
noorte kriisiprogramm peaks jätkuma, kaotusega laps peaks kindlasti abi saama ja kogema
mõistvat ja hella tähelepanu, proovima teha põnevaid uusi asju – nagu senised laagrid on
olnud.” Poisi ema: „Mälestuskontsert vms. iga aasta “Meie lahkunud lastele”.” Tüdruku
vanaema: „See programm peaks olema riiklikult finantseeritav.”
Kokkuvõtteks. Pedagoogikalektor Godi Keller83 pidas aastal 2012 Keilas lapsevanematele
loengu teemal „Lapse areng”84. Ta tõstis esile seitse tähtsat „ehituskivi”, mis mängivad lapse
arengus peamist rolli: eneseusaldus, usaldus maailma vastu, elurõõm, uudishimu, avatus, tahe
ja sotsiaalsed oskused. „Kuus esimest on lapsele sündides kaasa antud, sotsiaalsed oskused aga
omandatakse elu jooksul,” rõhutas Keller.
Loengut kuulates hakkasin nägema, et selline lähenemine on otseselt seotud kõigi
grupijuhtide tegevusega leinatoetustöös: samu „ehituskive” tuleb meil arvestada grupitööde
kavandamisel ja läbiviimisel. Godi Kelleri ideedega on kooskõlas kõik laagri tegevused
(terapeutilised tegevused, rakendusteatri erinevad praktikad, loovtegevused, käelised ja
sportlikud tegevused jt).
Keller ei ole oma ideedega üksi. Metoodika „miljööteraapia”, mis on ka Eestis
kinnistumas töös erivajadustega lastega, toetab Kelleri ideid. Miljööteraapiline lähenemine

Godi Keller on hariduselt loodusteadlane ja töötanud aastaid õpetajana. Ta viib läbi seminare ja peab loenguid
õpetajatele ja lapsevanematele paljudes riikides. Töötab Oslo Rudolf Steineri Ülikooli kolledžis ning on Oslo
lapsevanemate kooli üks asutajaid ja eestvedajaid. Eesti keeles on ilmunud tema raamat „Südamega kool” (2011).
84
Loengu kokkuvõte: Godi Keller 2013 (vaadatud 14.09.2017).
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rõhutab, et tervenemisprotsess on võimalik, kui niihästi meeskond, (ühis)tegevused kui ka
ümbritsev interjöör (ja ka eksterjöör) toetavad lapse tervenemist: laagris aga saavadki lapsed
tegelda oma eluküsimuste ja vastakate tunnetega just nimelt turvalises miljöös ja hoolivate
inimeste keskel (pilt 17). „Miljööteraapia keskendub turvalise, stabiilse ja lihtsa keskkonna
loomisele ja välisele motivatsioonile (terapeudilt).” (Rygaard 2016: 112.)

Pilt 17. Hetk matkal. Rahulas sügisel 2016. Foto: Naatan Haamer.
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4. Rakendusteater leinatoetusgrupis
Mäng ja muu loominguline tegevus olid grupitööde lahutamatud osad juba
leinatoetustöö algusperioodil (aastal 1994), kui alustasid tööd esimesed leinatoetusgrupid
Tallinnas ja Tartus85. Lapsed tahavad tegutseda. Ainult kuulates ja rääkides jääb kasutamata
suur osa potentsiaalist, mis mõjutab tunnete ja tundmuste juhtimist, eneseregulatsiooni jmt
protsesse. Seetõttu kasutatakse leinatoetustöös mitmesuguseid tegevuslikke meetodeid, sh
rakendusteatri erinevaid praktikaid. Kuna minu erialane väljaõpe on seotud teatri ja
psühhodraamaga, kasutan ma oma töös lastega sotsiodraamat.
Käesolevas peatükis käsitlen rakendusteatri kasutamist leinatoetustöös. Esmalt annan
teoreetilise konteksti sotsiodraamale ja seejärel toon näiteid omaenda praktikast läbi kolme
laagri. Kirjeldusi toetavad väljavõtted lapsevanemate tagasiside-küsitlusest 2016. –2017. aasta
laagritsükli kohta.

Teekond grupijuhiks. Mina ja Andres Laanemets liitusime meeskonnaga aastal 1996. Olin
selleks ajaks koos Ivo Raenoki ja Pille Isatiga õppinud psühhodraamat alates aastast 1995,
Andres Laanemets oli kehalise kasvatuse õpetaja samas koolis, kus üks meeskonnaliikmetest,
Valter Maatee töötas psühholoogina. Aastatel 1996–1999 olime koos Andres Laanemetsaga
vaba aja juhid: sisustasime laste aega spordiürituste ja muude tegevustega.
Aastatel 1999–2000 olin vaba aja juht ja samal ajal sain oma esimesed kogemused
kõige nooremate laste (vanuses 7–8 aastat) grupijuhina. Tiiu Merese kõrval kaasgrupijuhina
töötades omandasin leinatoetustöö baasteadmised ja sellest ajast pärinevad ka minu esimesed
leinatoetustöö kogemused.
Aastatel 2004–2012 töötasin ma kaasgrupijuhina koos Maire Riisiga vanema
vanuserühma lastega (15–18-aastased) ning lastega vanuses 12–13 aastat. Sel ajal õppisin ma
leinatöö põhialuseid süvendatult ja sain hindamatu kogemuse laagri idee autori ja tunnustatud
traumaterapeudi kaastöölisena.86
Aastatel 2012–2013 ja 2013–2014 toimunud laagritsüklites olin koos psühholoog
Merike Sarapuuga grupijuhiks 7–9-aastastele lastele, järgmistes laagritsüklites (2014–2015,
2015–2016 ja 2016–2017) olin koos kliinilise psühholoogi Sirje Rassiga grupijuhiks 9–11-

85
86

Vt ptk 1.1.
Sellest perioodist on väga vähe kirjalikke märkmeid ja seeõttu on töös kasutatud peamiselt suulisi teateid.
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aastastele lastele. Need viis laagritsüklit olid erilised: Merike Sarapuu juures õppisin ma
töötama väiksemate lastega, samal ajal aga osalesid laagritöös praktikantidena minu õpilased
(Tallinna Ülikooli kunstiteraapiatudengid), teisel perioodil oli see mul esimene kord õpetada
uuele kolleegile Sirje Rassile rakendusteatril põhinevaid metoodikaid, mida kasutame 9–11aastaste laste leinatoetustöös.
Alljärgnev kajastab viie laagritsükli (2012–2017) grupitöid lastega vanuses 7–11 aastat.

4.1. Sotsiodraama: rakendusteatri praktika grupitöödes
Jacob Levy Moreno käsitles psühhodraamana kõike, millega ta tegeles ja millest ta
kirjutas. Tema käsitluses on psühhodraama 1) religioossetel põhimõtetel rajanev teoloogia, 2)
loovusele ja spontaansusele rajatud kordumatu teatrivorm (Stegreiftheater), 3) sotsiaalsetele
väärtustele

orienteeritud

poliitiline

liikumine,

4)

vahend

teaduslikuks

tegevuseks

(sotsiomeetria), aga see on ka 5) psühhoteraapia ja elufilosoofia, mille eesmärgiks on tervem
inimkond: ühiskond, kus inimesed kohtuvad üksteisega ja on kontaktis oma loovuse ja
spontaansusega. (Moreno 1994: 44jj) „Igasugune tõeline teraapia suundub maailmarahule,” on
Soome teoloog ja eetik Martti Lindqvisti sõnastanud teraapiliste tegevuste suure eesmärgi
(Lindqvist 2003: 172).
Tänapäeval hõlmab katustermin „psühhodraama” kolme rakendusteatri meetodit: 1)
aksiodraama (töö eetiliste, kultuuriliste ja usuliste väärtustega), 2) klassikaline psühhodraama
(töö inimese subjektiivse tõelisusega (tegelikkusega), kusjuures kaasatakse ka teiste
rühmaliikmete subjektiivne kogemus) ja 3) sotsiodraama (töö rühmaliikmeid puudutavate
sotsiaalsete teemadega). Neid kolme meetodit ühendab sotsiomeetria ja teemade käsitlemine
situatsioonide läbimängimise kaudu, kusjuures osalejad täidavad erinevaid rolle.
Aastatel 1995–1998 oli psühhodraama Tallinna väljaõppegrupis sotsiodraama
õpetajaks Martti Lindqvist, kes õpetas sotsiodraamade kavandamist, lavastamist ja analüüsi
koos grupiga. Kasutan tolleaegseid konspekte oma igapäevatöös, sh ka leinatoetuslaagris, kus
olen grupitöödes lavastanud ainult sotsiodraamasid. Alljärgnevalt kirjeldan nende materjalide
põhjal tööpõhimõtteid ja töövahendeid, mida rakendan grupitöös lastega.

Sotsiodraamas

käsitletavad

olukorrad/situatsioonid

on

vahetult

seotud

teemadega/probleemidega, mis on välja kasvanud grupitöös osalevate laste aktuaalsetest
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probleemidest. Rollides olemine on vabatahtlik ja rolli valib reeglina osaleja, seda ei määra
lavastaja. Osalejad on ka vaatajad. Kokkuleppel grupiga võib lavastaja nii draama ajal kui ka
selle lõppjärgus kasutada vaatajatest grupiliikmeid näiteks kommenteerijatena. Vaatajad
võivad ajutiselt võtta ka abistavaid rolle (näiteks bussijuht, telereklaam, tolmuimeja, potitaim,
TV-lubade kontroll vmt).
Sotsiodraamas osalejatele annab mäng võimaluse kogeda erinevaid rolle, tunda
olukorras „siin ja praegu” rollis sündivaid suhteid ja tundeid ning selle kaudu avardada oma
kogemusmaailma. Rollis olemine võib kas kinnitada või muuta suhtumist mängitavasse
situatsiooni või mõnda tegelasse, see võib aidata leida konkreetseid viise oma soovide
realiseerimiseks ja/või probleemidega toimetulemiseks. Sotsiodraamades osalemine võib muu
hulgas parandada ka osalejate sotsiaalset käitumist, võib jõuda (see ei ole eesmärk) ka „loova
kollektiivse lahenduseni” (Lindqvist 2003: 176).
Laagriteatri kasutamine grupitöödes on kantud psühhodraama filosoofiast, mis rõhutab:
„Draama subjekt ja teraapiline vahend on rühm, mis lavastaja kaasabil arendab eneseväljendust
ja rühmasiseseid kontakte. Rühmas tekkiv spontaansus kujuneb loovaks tegevuseks.“
(Lindqvist 2003: 182.) See tähendab, et tähtsam kui resultaat (s.o teatrimänguline lühiformaat),
on tee – s.t protsess, kuidas selleni jõutakse. Koostööst rõõmu tunda – see on lavastamisel ja
lavastuses osalemisel väga oluline.
Sotsiodraama eesmärk leinatoetusgrupis on anda lastele kogemus, et kõiki rolle on
võimalik mängida ja kõiki teemasid (konfliktid grupis ja/või ühiskonnas jmt) tohib käsitleda:
imelikke (sobimatuid, kohatuid) küsimusi ja teemasid pole olemas, ükski emotsioon pole vale
ega taunitav, üheaegselt nutta ja naerda on lubatud (Kellermann 2007:18). Sotsiodraama
ettevalmistamisel, etendamisel ja ka hiljem ei hinnata, ei kritiseerita ega arvustata osalejate
tegevust ei laste endi ega ka grupijuhtide poolt. Grupijuhtide (lavastajate) juhendamisel saab
sotsiodraamat kasutada oluliste teemade käsitlemisel: „Sotsiodraama on lavastaja juhtimisel
toimuv loov rühmaprotsess, kus rollidesse sisse elamise ja nendes toimimise kaudu käsitletakse
kollektiivseid probleeme, struktuure ja situatsioone.” (Lindqvist 2003: 176.)
Sotsiodraama lavastamine eeldab, et grupijuhid tunnistavad, et ka neil ei ole valmis
vastuseid elu eksistentsiaalsetele küsimustele. Miks inimesed surevad nii noorelt? Kas saatus
on olemas? Kas sõda tuleb? Kas hing on igavene? Kus on mu lähedane praegu? Mis on elu
mõte, tähendus? Öeldes, et ka meie, grupijuhid, ei oska neile küsimustele vastata, oleme koos
lastega otsijad ja valmis „... suunama inimest otsima ja leidma tema kui terviku jaoks olulisi
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tähendusi, s.t küsima olemise järele, mille juurde kuulub loomupäraselt ka surm” (Liimets
2009: 174).
Sotsiodraamas osalemine nõuab lastelt julgust ja loovust, need omadused aga
tugevdavad omakorda laste kontakti oma emotsioonidega, mõjutavad ratsionaalsust ning
elavdavad tegutsemissoovi. Sotsiodraamat kasutades on meie kui juhendajate sihiks aidata
lapsi probleemide teadvustamisel ja valikute nägemisel. Psühhoteraapia uurija Tiina Tikkanen
on samuti rõhutanud valikute olulisust: „Psühhodraamat mõjutab lootusrikas mõte, et igas
olukorras on uuem, loovam ja parem valik.” (Tikkanen 2009: 128.) Ka grupijuhtide eesmärgiks
on õpetada lapsi olema avatud, kasutama oma võimeid ja oskusi muu hulgas ka selleks, et
mõista ennast ja arvestada teistega.
Avatus on inimese arengu ja inimeseks kujunemise üheks võtmetähtsusega eelduseks
ja seda tuleb toetada niihästi lapseeas kui ka hiljem. „...igasugune õpetus ja kasvatus (nii koolis
kui ülikoolis) ei peaks ilmselt arendama ning teravdama mitte niivõrd probleemide
lahendamisele suunatud teadvust, vaid pigem õpetama suhtuma probleemidesse kui elu
loomulikesse koostisosadesse, mida polegi alati vaja lahendada, vaid nendega lihtsalt koos
elada.” (Liimets 2009: 174.)

Sotsiodraama protsessi juhtimine. Sotsiodraamad ei keskendu lahenduse otsimisele.
Lavastaja juhendamisel keskendub grupp erinevatele valikutele (ja võimalustele) keerulistes
situatsioonides, hoidudes olukorra ilustamisest või ideaalsete lahenduste otsimistest
(Kellermann 2007: 21). Kuigi protsess ise on spontaanne ja etteaimamatu, saab lavastaja
vajadusel mõjutada ja juhtida sotsiodraamat erinevate lavastuslike võtete abil: 1) lavastaja võib
oma äranägemist mööda mängu peatada, aeglustada, kiirendada, 2) lavastaja võib viia
tegelased fantaasiamaailma, unenägudesse, muinasjuttudesse, hirmudesse, unistustesse jne, 3)
lavastaja võib tegevuse ajal paluda rollides olevaid inimesi, et nad väljendaksid võimendatult
oma tundeid, sõnastaksid oma taotlusi jne.
Sotsiodraama lõpuosas on sageli kasulik uurida rollides olevate inimeste omavahelisi
suhteid ja valikuid teatud kriteeriumide alusel (kes on kõige lähedasem, keda kardad, kellel on
sinu arvates kõige rohkem võimu, kes on sinu konkurent jmt). Kui laval on palju inimesi, kes
moodustavad erinevaid gruppe, võiks nii draama ajal kui lõpus kasutada „akvaariumivestlusi”,
kus ühe rolligrupi liikmed vestlevad või tegutsevad, teiste gruppide esindajad kuulavad neid ja
jälgivad tegevust. „Akvaariumi” ajal muu tegevus laval peatatakse.
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Sotsiodraama kulgu saab suunata ka uue tegelase sissetoomisega (näiteks politseinik,
turist), aga tegevusse võib sisse viia ka eelnevalt kooskõlastamata situatsioone (äike,
maavärisemine, vihane koer ründab, elektrikatkestus, murdvaras tuleb majja, autol lõpeb kütus
jne). Sotsiodraama lavastaja võib paluda vaatajail kommenteerida protsesse, teha ettepanekuid,
soovitada rollimuutusi, rääkida oma kogemustest ja avaldada arvamust laval toimuva kohta.
Grupikaaslased võivad kasutada ka otsest dialoogi laval olijatega: intervjueerida neid, pakkuda
neile oma toetust, väidelda jne. Lavastaja võib vajadusel protsessi ka peatada ja paluda, et
osalejad vestleksid omavahel, pakuksid omalt poolt ideid, paneksid oma ettepanekud kirja.
Oluline on, et kõik toimuks kooskõlas lavalise situatsiooni ja rollidega. Voldemar Panso
soovitust, mille on kirja pannud tema õpilane Merle Karusoo, olen järginud ka sotsiodraamade
lavastamisel: „Kui sinu ettepanekud näitlejatele ei sula orgaaniliseks – parem loobu, see, et
tabatakse „näitejuhi nõks”, on halb.” (Karusoo 1980: 74.)

4.2. Leinatoetustöö teemad ja rakendusteater suvelaagris
Tutvumine ja reeglid. Pärast majutust, lõunasööki ja laagri avatseremooniat
kogunevad lapsed oma grupijuhtide juurde. Koos käiakse läbi kogu laagri territoorium ning
selgitatakse reegleid, millest tuleb kinni pidada. Seejärel minnakse oma rühma ruumi, kus
tutvustatakse ennast. Oma toakaaslastega tutvumine ja asjade paigutamine tuppa, kus elatakse
kaheksa päeva ja seitse ööd, loob usaldusliku õhkkonna. Grupijuhid selgitavad grupitöö
põhimõtteid, ajalist kestvust ja teemasid, millega tegeldakse. Räägime lastele veel kord nn
Suurest laagrist ja Väikesest laagrist, s.t meie väikesest grupist, ning kordame üle Suure laagri
kodukorra ja kokkulepped.
Laagrisse sisseelamiseks pakuvad grupijuhid lastele turvalisi võimalusi, kuidas ennast
tutvustada. Improvisatsioonid on siinkohal heaks lahenduseks, sest need lähendavad osalejaid
üksteisele ja kasvatavad usaldust, nagu ütleb kauaaegne teatrikooli juht Ingo Normet (Normet
2011: 76). Peale enesetutvustuse on oluline ka üksteisega tutvuda, selleks sobivad grupitunnid:
seal on võimalik midagi paaris teha (ka vestlus on tegevus). Soome psühhodramaatik,
psühholoog ja koolitaja Aku Kopakkala kirjutab tutvumise dünaamikast: „Rühma liige soovib
liituda grupiga ja tutvuda teiste rühma liikmetega nii, et keegi rühma liikmetest ei solvuks, ei
kaotaks oma eripära. Inimene tutvub ühe inimesega korraga. Keegi ei õpi korraga 20 inimest
tundma.” (Kopakkala 2008: 56.)
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Esimeses grupitöös mõeldakse koos lastega läbi reeglid, mida grupitöö käigus tuleb
järgida, ning sõnastatakse need kõigile üheselt mõistetavalt (pilt 18). Tavaliselt on need
suulised ja kõlavad näiteks nii: „Kuulame, kui teine räägib. Ei räägi edasi, mida teised on enda
kohta rääkinud. Oleme viisakad. Kui ei taha rääkida, siis ei pea ka rääkima.”
Kõikides grupitöödes toimub kohtumine, kus ühel pool on laager – väljakujunenud
väärtustega organisatsioon – ja teisel pool lapsed koos kodudest kaasavõetud hoiakute,
harjumuste, elurutiiniga. Grupitöödes need põrkuvad, liituvad, võimenduvad ja konkureerivad
omavahel, samas üksteist täiendades. Kui laager lõpeb, jätkavad kõik osalejad ühelt poolt
tavapärast, teisalt aga muutunud elu.

Pilt 18. Grupitöö toimus mõnikord ka mere ääres. Pivarootsis suvel 2013.
Foto: Naatan Haamer.
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Grupitöö teema: kaotus. Grupitöödes jõutakse leinateema juurde kõige lihtsamate küsimuste
kaudu, näiteks: kuidas keegi tuli laagrisse ja miks me laagris oleme. Esimene leinateemade
ring grupitöödes on seotud kaotuse teadvustamise ja perekonna reaktsioonidega.
Kaotusest rääkides alustatakse algusest: 1) kes on kellelgi surnud ja millal, 2) mis oli
surma põhjus, 3) kuidas sai laps juhtunust teada, 4) millised olid esimesed mõtted seoses
juhtunuga, mida keegi esimesena tegi või ütles. Selline struktuur vastab Lotta Polfeldti
koolitusele. Nende teemade puhul on eelduseks grupisisene usaldus ja valmisolek rääkida
juhtunust ning endast. Usaldus tähendab valmisolekut rääkida ka ebameeldivatel teemadel ja
samas kindlustunnet, et rääkides näiteks oma lähedase enesetapust „... ei juhtu minuga ja minu
suhetes kaaslastega midagi hullu: ma jään ellu, mind ei naeruvääristata.” See tähendab, et
„...ma võin olla aus, haavatav.” (Rass; Simmermann, kokkuvõte 2016.) Usaldusel on
täiskasvanuks saamisel asendamatu roll: ilma oma pereliikmete ja sõprade usalduseta (ja
usaldamiseta) jääb lapse loomulikus arengus midagi väga olulist vajaka. Laagri kontekstis
tähendab see grupijuhtide ja rühmakaaslaste usaldamist ja oma usalduse pakkumist.
Lähedase kaotus on seotud loomulikult ka tunnetega. On tundeid, millega on raske
toime tulla: viha, hirm, häbi. „Tüdruk-1 oli vihane, et isa rääkis, et kavatseb ära surra ja siis
läkski niimoodi ujuma, et teda päästa ei saanud.” (Simmermann; Sarapuu, kokkuvõte 2012.)
„Poiss-1, kelle isa tegi enesetapu, vandus, et ta isa peab põlema põrgus ja ei tohi saada
taevasse.” (Rass; Simmermann, kokkuvõte 2015.) Esimene grupitöö näitab, kas ja kuivõrd on
lapsed valmis rääkima surma põhjustest, matustest ja sellele järgnenud ajast ning kuidas nad
reageerivad nende teemade käsitlemisele.
Sotsiodraama „Lähedase kaotus”.87 Grupitöö toimub suures saalis, kus saab vabalt liikuda,
ruumis on umbes viiskümmend tooli. Istume ringis. PJ ja PM tormavad mööda ruumi ringi ja
on niivõrd elevil, et mõlemal on teiste kuulamine ja kuuletumine raske. Lapsed ei jaksa istuda
ja tahavad liikuda. Võtame ideest kinni ja ütleme lastele, et nad püüdku astuda toolilt toolile,
jalgu maha panemata. Lavastaja juhis osalejatele: „Olete merel ja all on meri, kuhu ei taha
kukkuda, kui ei oska ujuda. Ja selles mängus ei oska keegi ujuda.” Lapsed on kohe nõus ja
liiguvad.
Liikumise ajal tuleb mõte „stoppide” abil avada laagrisse tulemise põhjus. Leiame
sobiliku aja küsida sündmuse kohta, surma kohta. Seos: aja kulgemine, elu ja surm, peatumine,
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Simmermann, märkmed 2013jj; Rass, märkmed 2015–2017.
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edasi minemine. Esimene „stopp” ja kõik jäävad toolidel seisma, grupijuht küsib, miks keegi
laagrisse tuli. PJ ütles kohe, et tema ema tappis end ära. Ka teised lapsed ütlesid lähedaste
inimeste surma põhjused. PO võitles pisaratega, ei tahtnud ja ei ütelnudki isa surma põhjuse.
(Isa oli tapetud.) Venna surma põhjuse ütles. Lapsed liiguvad edasi. Teine „stopp” ja küsimus:
„Kes on teie pere liikmed? Kellega koos elate?” Liikumine ja „stopp” vaheldumisi. Küsimused:
„Kellega te rääkida saate?”, „Kes lohutas?”, „Keda olete ise lohutanud?” Teiste teemade
hulgas, mida avati „stoppide” abil, olid matused ja mure teiste pereliikmete pärast.
Sotsiodraama toimis väga hästi. Lapsed tegid ka juba ise „stoppe” ja küsisid teineteiselt
ja meilt täpsustavaid küsimusi haiguste jmt kohta. Pärast istusid lapsed meeleldi ringis ja
jagasid oma kogemust tegevusest. Kõik ütlesid, et mängida oli lõbus ja tore ning sai ka teiste
kohta palju teada. Mängu kaudu oli ka lihtsam rääkida oma valust, kaotusest (Rass;
Simmermann, kokkuvõte 2016).
Surma põhjustest rääkides on erilise tähelepanu all lapsed, kes on oma lähedase
kaotanud vägivalla või suitsiidi tõttu. Tüdruku ema: „Kuna meil on tegemist enesetapu –
poomisega, siis juba neid sõnu oma lapsele välja öelda oli eriti karm.”
Grupitöös tuleb sageli esile teiste laste eriline osavõtlikkus sellisel juhul – nad võivad
oma rühmakaaslast toetada ka ootamatul kombel. „Küsimuse peale, kus sa olid, kui su vend
suri, puges 9-aastane suur poiss, kes oli venna kaotanud suitsiidi läbi, toolide alla ja tõmbas
ennast kerra ja vastas: „Ema kõhus.” Teised lapsed ei hakanud naerma. Teine rühmakaaslane,
poiss, kes oli kaotanud suitsiidi kaudu isa, puges varsti ka toolide alla ja nad hakkasid kahekesi
koos mängima tolmuimejaid.” (Rass; Simmermann, kokkuvõte 2016.) Kuni selle teema
arutamise lõpuni olid mõlemad „tolmuimejad” selili põrandal ja jalgadega tõugates-togides
„puhastasid” täiesti hääletult ruumi põrandat. See ei seganud ei teisi lapsi ega meid, pigem oli
see loomulik osa grupitööst. „Inimesteks” said nad siis, kui hakkasime grupitöö lõpus rääkima,
mis laagris edaspidi toimuma hakkab.
Grupitöö teema: matused. Esimestes grupitöödes räägitakse ka matustest: kuidas ja kus oli
korraldatud ärasaatmine, kus toimus matusetseremoonia, kas matus oli ilmalik või kiriklik, kas
lähedane maeti kirstus või tuhastati, kas lapsed olid ka ise matustel. Matustest rääkides on esile
tõusnud ka sellised küsimused, millele lapsed ei ole saanud vanematelt vastuseid või nad ei ole
olnud rahul saadud vastustega. Üks teemadest on olnud seotud matuse- ja lauakommetega.
„Tüdruk-2 avaldas, et peielauas olid nii nämmad söögid, siis aga kohkus, et peielaud ei saanud
ju olla midagi head, ja lisas, et natuke polnud ka.” (Sarapuu, Simmermann, kokkuvõte 2012.)
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Muu hulgas on lastele jäänud arusaamatuks, millised tegevused matustel on lubatud ja millised
mitte. Lapsed on näiteks küsinud: „Kas matustel on sobilik nutta?” või: „Kas matusetalituse
ajal tohib minna eemale ja hakata kividest lossi ehitama?” Mõnel lapsel oli häbi, et talle
matustest midagi erilist ei meenunud, nooremad lapsed ei tahtnud aga näidata, et nad hakkavad
matustest rääkides nutma. Paljud lapsed ei olnud mõistnud urni otstarvet ja tähendust, haiglas
käimine on mõjunud pigem kõhedust tekitavalt jne. „Poiss-2 ei teadnud, mis asi see urn on,
kuigi tal on urn kodus ja ema sõnul on käinud seda salaja näppimas. Kõik olid seda meelt, et
tuhastamine pole valus. Räägiti veel haiglas vaatamas käimisest, mis enamusele ei meeldinud.”
(Samas.)
Grupitöö on kinnitanud, et eakohane ettevalmistus matusekombestiku osas on lapse
jaoks vajalik: ta peab võimaluse korral olema juures, kui otsustatakse, kuidas matused
korraldatakse. Laste käitumisega tegelevad erialainimesed (Bruce D. Perry, Maia Szalavitz) on
seda meelt, et nendel teemadel ei ole vanematel kerge oma lastega rääkida, kuid kui matuste
korraldamist on laste juuresolekul arutatud (kas tuhastada või mitte, kuhu maetakse, millised
lilled võetakse kaasa, mida teha lähedase asjadega jne), on see mõjunud lastele hästi: need
lapsed on olnud võrreldes teistega rahulikumad ja nende toimetulek sel eluperioodil parem
(Perry; Szalavitz 2016: 14).
Matused seostuvad lähedase inimese surma põhjustega. Nende käsitlemine on alati
emotsionaalselt raske: laste väljaütlemised ja spontaansed reaktsioonid võivad tekitada
grupijuhtides, kes peaksid ju valmis olema ka vihapurseteks, kõhedust ja ebamugavust. Seda
teemat ei tohi eirata ega mahendada, sest tegemist on suitsiidiriskiga. „Surma tõrjumine ning
selles suure probleemi nägemine võib osutuda suitsiidi riskiteguriks, ning riskiteguriks
inimeste loomingulisuse arengule ja potentsiaalseks kultuuriloojaks saamisele; seega
takistuseks iseenda loomisele kultuuris,” kirjutab Airi Liimets just laste suitsiidikäitumist
analüüsides (Liimets 2009: 174).
Grupitöö teema: suhted peres pärast lähedase kaotust. Teiseks grupitöö teemaks on laps ja
tema pere pärast lähedase kaotust: inimesed, kellega lapsed koos elavad (ja kes on neile ka
kõige tähtsamad) ning omavahelised suhted peres. Oleme palunud lastel kas joonistada või
valmistada mingil muul moel pilt kodust ja inimestest, kellega nad koos elavad. Kui lapsed on
arutluse käigus rääkinud ka neile armsatest lemmikloomadest, siis kuuluvad loomadki
perepildi juurde. Selline lähenemine teemale on pärit Lotta Polfeldti koolitustest.
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Perepilte on joonistatud, neid on meisterdatud kivikestest ja ka savist – peaasi, et
tegevus oleks lastele huvitav ja võimetekohane. Mõnikord on kasutatud siin ka rakendusteatrit,
nii näiteks on suuremad lapsed moodustanud oma perepildi rühmakaaslastest: teised lapsed on
võetud õdedeks-vendadeks, täiskasvanud pereliikmeid (ka surnud ema või isa) etendavad
grupijuhid. Surnud pereliikme asemele on perepildis pandud ka mõni märgilise tähtsusega ese
või foto lahkunust. Perepilte luues tekib lastel palju küsimusi: mõned on naljakad, mõned
julmalt otsekohesed, mõnele on raske vastata. Peame olema valmis rääkima surmast ja inimese
hingest, hinge kodust pärast surma ja kirikukelladest, ning vastama näiteks küsimusele, kas
surnu tunneb tuhastamisel valu, kas tal on hauas külm vmt.
Nende küsimuste üle arutlemisel on mõni juhuslik situatsioon hakanud kaasa mängima.
Näiteks istusime lastega oma grupi ruumis põrandal ja rääkisime, mis juhtub inimesega pärast
surma. Ühel grupijuhil suri jalg ära ja see sõnamäng aitas teemat edasi arendada. „Meksul suri
jalg ära ja surnud jalg ei tundnud midagi – siit sai jälle edasi minna: „Kas ja mida tunneb surnud
inimene?” Poiss-1 sõnastas ilusasti: „Ei tunne, kuid ta on kogu aeg meiega, hinges, südames ja
mõtetes kaasas.” (Sarapuu; Simmermann, kokkuvõte 2012.)
Vaatamata sellele, et lähedase surma teema on vaieldamatult valus, otsib laste loomulik
elurõõm ka niisuguse ülesande lahendamisel tasakaalustavat jaatavat hoiakut. „Hakkasime
tegema grupis perepilti, kasutades savi. Kuuldes ülesannet, esines nii rõõmu kui ka vastupanu,
poisid ja tüdrukud olid erineva hoiakuga. Kui savikäntsakad said kätte jagatud, asusid poisid
väga kiirelt tegutsema, ruttu tulid pilgud-naerud-vihjamised, mis viitasid kakale ja nokudele
(voolitu markeeris seda suurepäraselt), tüdrukud sel perioodil lihtsalt veel passisid poisse ja
savi. Poisid olid sealjuures kihistavad, kuid korralikud – ühtki ebatsensuursust ei kasutatud.
Pere kujutamisel tüdrukud täitsid ülesannet, poistel käis mäng ja protsess, lust ja lõkerdamine.
Poisid jõudsid palju, neil ju käsil lustiline protsess – lisaks peredele valmisid ufod ja lennukid.
Siis me hakkasime peredega tutvuma, uurisime ka, kas surnud pereliige on olemas ja rääkisime
ka surma põhjustest.” (Samas.)
Töö suhetega hõlmab ka eksistentsiaalseid küsimusi elu mõttest, surmast, hingest. Laps
tahab teada, kus on talle lähedane inimene pärast surma, mis on saanud tema hingest ja kus on
hinge kodu. Oma kogemusele toetudes saan vaid kinnitada Timo Talviku osundust Renaudi,
Engarhosi, Schleiferi ja Talwari88 uurimusele aastast 2013: „Viimase uuringu tulemusel ei
88

Sarah-Jane Renaud, Peraskevi Engarhos, Michael Schleifer, Victoria Talwar 2013. Talking to Children about
Death: Parental Use of Religious and Biological Explanations. – Journal of Psychology and Christianity. Vol 32,
No.3.

92

toonud spirituaalsed seletused kaasa negatiivset muutust ei lapse emotsioonides ega ka
füüsilises pooles ning taeva, hinge ja jumala kasutamine seletuses oli pigem lapsele lohutav ja
toetav. Kui lapsele seletati aga surma bioloogiliselt ning rõhutati, et kadunuke ei tule enam
kunagi tagasi, suurendas see oluliselt lapse ärevust.” (Talvik 2015: 12.)
Üks näide minu enda praktikast. Pärast õhtujuttu jäi meie juurde istuma 10-aastane
tüdruk M, kes ütles, et ta ei saa magama minna: tal on mure, millest ei julge rääkida, sest keegi
ei usu teda. Mure oli selles, et ta ei julge magama minna, sest „igal pool siin laagris luuravad
surnute vaimud”. Täpsustava küsimuse peale saime teada, et M arvates „on kõikidel lastel siin
ju kaasas surnud inimese vaim ja need võivad hakata kummitama öösiti, kogu laager on ju
vaime täis”. Arutlesime koos, et kas need surnud inimesed, emad ja isad, vennad ja õed
soovivad head või halba oma lähedastele. M vastas, et tema ema „soovib küll nüüd head, sest
on näinud, et ta on kurb ja õnnetu, kui ema jõi veini ja siidrit ja siis suri”. Jõudsime jutuga nii
kaugele, et kõikide lähedased soovivad lastele head, ja vaimud, kui nad ka siin on (M:
„Kindlasti on!”), ei käi kummitamas. M läks magama ja magas järgmisel hommikul nii
sügavalt, et hilines hommikusöögile.
Rääkida lastega sünnist, elust ja surmast tähendab olla kontaktis oma eluga, oma looga.
Kõik grupijuhid on regulaarselt osalenud kas psühhoteraapias või supervisioonis. Oma elu
mõjutavate teemade järjepidev läbitöötamine loob eeldused, et lapsi nende leinas toetades ei
hakka segama oma valu ja hirm, vaid juhendaja saab keskenduda tegevustele, mis toetavad last
selles olukorras. Grupijuhi roll laagris on ainulaadne olevikuline ja aktiivne suhe
ümbritsevasse, kus on ühendatud funktsionaalne, igavikuline, terapeutiline ning pedagoogiline
komponent ja millel on meile ka isiklik tähendus. Ja see roll vajab ka „hooldamist”.
Paljud lapsed, kes tulevad laagrisse, on silmnähtavalt ebakindlad. Nende meeleolu on
kõikuv, nad viibivad justkui teises ajas: kõledas, üksildases, ilma inimlike suheteta maailmas.
„Minu elul ei ole tähendust, ma olen üksi,” ütleb nende hoiak (Rass; Simmermann, kokkuvõte
2016). Kui lapsel ei ole täiskasvanut, kellega rääkida elu tähendusest, võib juhtuda, et
eksistentsiaalsetest küsimustest saab eksistentsiaalne paine – vaevus, mis halvemal juhul võib
viia mõteteni oma eksistentsi mõttetusest. Poisi ema: „Pojal tekkis peale laagrit elu mõte taas.
Hakkas tundma huvi õppimise vastu ja parandab hindeid, et saaks klassi lõpetada. Silmadesse
on tulnud sära, selle eest suur aitäh teile!” Suhete tähtsusest arusaamine on eelduseks, et mõista
elu tähendust ja enda olulisust. Lähedaste ja sõprade omavaheliste suhete visualiseerimine on
üks võimalus leida jälle üles oma elus tähtsad inimesed ja suhted.
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Grupitöödes oleme kasutanud suhetest arusaamiseks harjutust „neli kasti”, mis on nn
laagri klassika ja pärineb samuti Lotta Polfeldti koolituselt. Paber on jaotatud neljaks ja igal
sektoril on oma nimetus: pere, kool, sõbrad, oma valik. Küsime lastelt nende sõprade,
pereliikmete, koolikaaslaste jt kohta; küsime, millised muutused on toimunud erinevates
sektorites, vajadusel suunates nende mõtted inimestele, kes neid alati ära kuulavad ja alati
aitavad. Lapsed kirjutavad vastava märksõna juurde nende lähedaste inimeste nimed, kellega
nad saavad rääkida olulistel, sh ka eksistentsiaalsetel teemadel. Mõni laps ka joonistab oma
usaldusisikud. Kui töö on valmis ja nimed kastides, avastavad lapsed, kui palju on nende ümber
inimesi, kes kõik on valmis neid toetama. See on paljudele rõõmus üllatus. Kahjuks ei ole igal
lapsel toetavaid peresuhteid. Täiskasvanud, keda traagiline sündmus samuti otseselt puudutab,
peavad ka ise uue olukorraga kohanema ning neil ei pruugi jätkuda toimetulekuks vajalikku
potentsiaali või oskust lihtsalt olla.
Analüüsides laste ja vanemate omavahelisi suhteid, oleme kasutanud ka sotsiodraamat.
Lastele etendatakse lühike konfliktne stseen igapäevaelust (osatäitjateks on tavaliselt
grupijuhid, mõnel juhul ka lapsed). Seejärel arutleme, millised on tegelaste omavahelised
suhted ja kuidas saaks neid parandada: milliseid samme peaks astuma täiskasvanu, milliseid
laps.
Grupitöö näide: sotsiodraama „Kurjustav isa”. Situatsioon: isa ja laps (tütar) on jäänud
pärast ema surma kahekesi. Mõlemad on kodus. Laps pidi oma toa ära koristama, kuid pole
seda teinud, vaid räägib telefonis sõbrannaga. Isa hakkab valju häälega karjuma, pahandama:
„Miks sa pole tuba koristanud?” Jagasime rollid: mina olen kurjustav isa ja Sirje (teine
grupijuht) on tüdruk. Tegime ettepaneku: „Teeme siia siis tüdruku toa.” Lastele see meeldis.
M algatab kogu gruppi kaasa haarava sotsiodraama: tuba (grupiruum) aetakse segamini, lapsed
viskavad topsid ja papptaldrikud laiali.
Isa (astub tuppa): „Miks tuba on koristamata?”
Sirje (grupijuhina): „Stopp! Mis tunded on lapsel?”
Vastused lastelt: „Lapsel on hirm, viha süütunne, häbi. Isal – viha.”
Nii Isa kui Tütar mängivad olukorda edasi ja väljendavad laste nimetatud tundeid.
Mina (grupijuhina): „Stopp! Kuidas peaksid sellises olukorras käituma isa ja tütar?
Mida teha, kuidas lahendada?” Laste poolt pakutakse: „Viska ta nurka!”
Isa (käitudes vastavalt laste soovitustele) nõuab: „Mine nurka!”
Küsimus: „Mis tunded on selles olukorras?”
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Lapsed enam ei räägi tunnetest, vaid hakkavad spontaanselt oma tundeid väljendama: karjuvad
jne. Energia on kõrgel, nagu paisu tagant on väljunud tunnete tulvavesi. Selline möll kestab 15
minutit. Energia on raugemas ja lapsed teatavad, et mäng on läbi.
M ütleb: „Isa peaks ikka lapse kukile võtma.” Võtan ükshaaval lapsed kukile.
Grupitund hakkab lõppema, vaja rollidest välja tulla, rahuneda. „Stopp!” Käime mööda tuba ja
vaatame üksteist. Ka poisid olid nõus tüdrukutele otsa vaatama. Lollitamist oli aga vähe.
Otsime, kellel on grupis kõige heledam silmavärv. Lapsed vaatavad, otsivad, vastavad. M-l on
puhv silmade ees. Sirje küsib, mis värvi tema silmad on, ja M võtab korraks puhvi eest. „Kellel
kõige tumedam?” Olukord hakkab rahunema.
Mina: „Loeme ringis seistes ühest kümneni hästi vaikselt.” Saame ringi 7 last, 2 last
jäävad seisma ringist veidi eemale. Vaatavad. Lapsed vaikselt loevad, hingavad, olukord
rahuneb. Lõpetuseks küsime: „Milline on esimene värv, mis tuleb silmade ette, kui sulgete
silmad?” Valdavalt heledad toonid: helesinine, taevas, vaikne sinine meri jne. Grupiruum
koristatakse koos ja päev jätkub. (Rass; Simmermann, kokkuvõte 2016.)
Kodune olukord, eelkõige suhted peres pärast ühe pereliikme surma, on osa leinatööst, mis
jääb väikese grupi ringi. Paljudes peredes on see tõsiseks probleemiks, et kui üks lapsevanem
kõrvalt kaob, toob see kaasa pinged lapse ja üksi jäänud lapsevanema vahel. Suur inimene on
närviline ja karjub, väike inimene lihtsalt kardab teda...
See, et lapsed saavad ennast tegevuste kaudu vabalt väljendada erinevates rollides ja
rääkida häirivatest asjaoludest ja et nad saavad oma küsimustele asjakohased vastused, mõjutab
nende suhteid positiivses suunas nii kodus, koolis kui ka sõprade seas. Tüdruku hooldaja: „Ta
on palju avatum kui enne laagrisse minekut, arutleb ja räägib palju rohkem kui varem. On
ümber hinnanud enda ja oma kaaslaste käitumist ja väärtushinnanguid. Pärast laagrist tulekut
on muutnud oma sõpruskonda, on seltskonna suhtes valivam.” Grupijuhtide omavahelised
suhted, läbisaamine, koostöö jmt on laste teravdatud pilgu all: kui grupitöö fookuses on suhted,
siis vaadatakse grupijuhtide käitumist; kui teemaks on tunded, siis hinnatakse, kuidas meie oma
tundeid ja emotsioone suuname jne. Seega on grupijuhtide omavaheline sobivus ja koostöö
võtmetähtsusega (Rass; Simmermann, kokkuvõte 2016). Lapsed on täiesti ootamatult ikka ja
jälle öelnud, et laagris meeldib neile see, et täiskasvanud inimestel, grupijuhtidel, on head
omavahelised suhted. Minagi olen pidanud vastama siiralt esitatud küsimusele: „Kas te olete
teise grupijuhiga abielus, et te nii hästi läbi saate?” Ka lapsevanemate antud kirjalikus
tagasisides on tõstetud esile laagri meeskonna häid suhteid. Poisi ema: „Laps sai juurde uusi
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sõpru, kõik teenindav personal oli tema arvates väga tore ja sõbralik. Väga meeldis ja ootab
uut laagrit väga.“
Kõige rohkem nõuab grupijuhtidelt kannatlikkust laste omavaheliste suhete hoidmine
ja kujundamine nii laagris üldisemalt kui ka väikeses „kodugrupis“: vajadusel tuleb meil
tasandada ja reguleerida grupisiseseid pingeid, lapsi tuleb julgustada tegevustest osa võtma ja
omavahel suhtlema. Vahel on vaja aga lihtsalt rääkida lapsega, jalutada või lihtsalt olla ja istuda
tema kõrval.
Kui lapsevanemad kirjutasid tagasisides, et lapses toimusid pärast pereliikme kaotust
silmnähtavad muutused, siis nendele kirjeldustele lisati, et laagrid on aidanud lastel endiseks
saada: nende käitumine oli pärast laagrit muutunud. Poja ema: „Poeg mõistab, et ta saab ka ise
valida: olla hea ja pidada sõpradest ning mittesõpradest lugu. Igaühel võib ja peabki oma
arvamus asjadest olema ja ei pea seepärast, et teine arvab teisiti, vihastama. Sellepärast ei pea
sõtta minema. Saab rahulikult.” Eriti olulised on fundamentaalsed muutused: taastub
enesekindlus ning julgus otsustada ja ümber otsustada, tunnistatakse erinevaid seisukohti, eriti
tähtis on elu mõtte taasleidmine.
Grupitöö teema: surma põhjused. Teemapõhised rühmatunnid, kus grupid moodustatakse
surma põhjuste alusel, on olnud lastele väga vajalikud: grupijuhid rääkisid lastele teatud
asjaolude paratamatusest, lapsed julgesid väikerühmas vabamalt rääkida surma põhjustest ning
küsida juhendajatelt, mida kujutab endast mingi haigus või teatud enesehävituslik käitumine.
Oluline oli (ja on siiani), et lapsed ei kujutleks, nagu oleksid nemad saanud haigust või õnnetust
ära hoida. Lastele kinnitatakse: „Ükskõik, mis ka ei olnud, aga teie ei olnud süüdi.” Ka nendes
grupitöödes kasutati mitme teema avamisel rollimänge ja sotsiodraamat eesmärgiga anda
lastele võimalus aru saada haiguse olemusest (näiteks vähk, kus võitlesid „head ja halvad”
rakud), tervenemise viisidest, valikutest erinevates piirsituatsioonides (mida näiteks teha, kui
sõber tahab purjus peaga rooli taha istuda). Teemapõhistes grupitöödes on olnud oluline peale
kogemuslikku sotsiodraamat ka õpetuslik osa: mida saavad nad ise teha oma tervise hoidmiseks
(toitumine, liikumine, sõpradega koos olemine, hoidumine meelemürkidest ja liigsest
arvutikasutamisest), kuidas vältida riske (näiteks liikluses)89.
Alkoholi ja teiste meelemürkidega seotud surmadest rääkimine on äärmiselt raske,
komplitseeritud ja diskreetsust nõudev, sest lastel ja perel on hirm, et ühiskonna (kogukonna,
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sõpruskonna, kaaslaste) hoiak võib olla negatiivne ja et avalikustamine mõjutab nende peret.
Alkohooliku kodus kehtivad kolm reeglit, mis on vaikimisi selgeks õpitud ja millest
kinnipidamine aitab lastel igapäevaselt toime tulla: „ära räägi, ära tunne, ära usalda” (Hellsten
2001: 51). Need kolm keeldu annavad karmi pildi sellest, milliste väärtuste najal toimib pere,
kus mõni lähedane on sõltuvuses meelemürkidest ja teised pereliikmed on kaassõltlased.90
Reeglina on sellistes kodudes tulnud kogeda ka vägivalda: olgu siis füüsilisel, vaimsel,
emotsionaalsel või sotsiaalsel tasandil. Vahel on vägivald hästi peidetud.
Sellisest keskkonnast pärit lapsed on väga suure pinge all. „Teema: sõltuvus. Lapsed
istuvad ringis laua taga. Meie grupist on jäänud meelde poiss-3, kes mängib pliiatsitega. Tal
on kahte värvi pliiatsid: punased ja mustad. Ühed kaitsevad haiguste eest, teised teevad
haigeks. Seda ta mängis kogu aja. Ja pärast rääkis. Kõrvalt vaadates oli selline tegevus lihtsalt
„segamine”, tegelikult täiesti teemas: haigused ja kuidas neist hoiduda.” Lastel on nendel
teemadel raske ilma toetuseta ka rääkida: „Poiss, kelle vend oli teinud üledoosi ja surnud, oli
nõus rääkima kõigest, ainult seda, mis aine see oli, ei olnud nõus ütlema.” (Sarapuu,
Simmermann, kokkuvõte 2013.)
Grupijuht peab olema avatud lapse loo kuulamiseks ja vajadusel ka oma loo
rääkimiseks. Kogemuse „ära räägi” kõrvale peaks laagris lisanduma uus kogemus: „rääkimine
on võimalik”. See on esimene samm, et laps saaks ennast emotsionaalselt eraldada lähedase
inimese kaotusest, mille üheks põhjuseks on olnud näiteks alkoholisõltuvus.
Grupitöö teema: kaotusega seotud tunded (pereringis ja laagris). Peale perekonnas
toimunud muutuste teemat on järgmiseks sammuks töö tunnetega: oma tunnete mõistmine ja
nendega toimetulek ning nende üle valitsemine situatsioonides, kus kerkivad esile rasked ja
valulikud tunded.
Kui täiskasvanud pereliikmed on emotsionaalselt tasakaalus ja oskavad last tema
leinaprotsessis toetada, siis saab laps oma tunnetega hakkama ja oskab neid adekvaatselt
väljendada. Kui aga täiskasvanute toetus pole küllaldane, langeb laste õlule täiendav koorem.
Nähes, et ema (või isa) ei tule olukorraga toime, võtavad lapsed mõnikord kaitsva hoiaku,
mõeldes: „Oma tundeid ei tohi välja näidata, tuleb olla tubli ja toimetulev, et mitte tekitada

„Kaassõltuvus on haiguselaadne seisund ja olukord, ruum, mis tekib siis, kui inimene elab kõrvuti väga jõulise
ilminguga ega suuda seda endale seletada, ei suuda sellega suhestuda, läbi töötada oma isiksuse kaudu, vaid
lihtsalt sobitub sellesse ruumi koos sellise ilminguga.” (Hellsten 2001: 82.)
90
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pereliikmetele lisamuresid.” Laps võib hakata mõtlema, et kui ta on kurb, siis seda ei ole vaja
teistele näidata: isiklik kurbus peab olema varjatud ja salajas, lein on ainult tema asi ja ta peab
sellega üksinda hakkama saama.
Mõned lapsed on rääkinud grupitöös, et nad on saanud kodus karistada, kui nad on
näiteks viha väljendanud. „Mida ema teeb, kui sa oled vihane? Sageli emad-isad ajavad teise
tuppa ja „tule siis tagasi, kui on üle läinud”. Poiss-3 poeb tooli alla või diivani alla.“ (Sarapuu;
Simmermann, kokkuvõte 2013.) Grupitöödes (ja üldse laagris) kardavad sellise kogemusega
lapsed, et pingelistes olukordades võivad grupijuhid samamoodi käituda. See, et grupijuhtide
käitumine on teistsugune, on paljudele tundunud tavatu – igatahes on selle üle imestatud (Rass;
Simmermann, kokkuvõte 2016). Laagris ja eriti grupitöödes ei pea lapsed ei varjama, tõrjuma
ega häbenema oma tundeid, vaid otse vastupidi: igaüks tohib tunda ja oma tundeid väljendada,
ning keegi ei pea oma tundeid üksi salajas hoidma või neid eitama. Lapse jaoks, kes pole kas
kodus või koolis tohtinud väljendada oma viha, kurbust, rõõmu, õnne või häbi seoses lähedase
kaotusega, on tunnetest rääkimine grupitöös alati raskem võrreldes lastega, kes on harjunud
avatud suhtlemismudeliga.
Kuidas õppida väljendama leinaga seotud tundeid? Siin võib üheks suunajaks olla
grupijuht. Õnnelikel kordadel teiseneb varasem kogemus „ära tunne” kogemuseks, et „hea on
tunda tundeid, hea on olla kontaktis enese ja teistega”. Tunnete teemat käsitletakse mitmes
järjestikuses grupitöös, et lapsed õpiksid oma tundeid ära tundma, nimetama, tunnistama ning
elutervel viisil nendega toime tulema. Grupitöödes käsitleme tundeid järgmiste teemade kaupa:
1) oskus tundeid ära tunda, nimetada, tunnistada, 2) oskus seostada tundeid kaotusega (millised
tunded seostuvad kaotusega), 3) mõistmine (äratundmine), et kõik tunded on lubatud, s.t õiged,
4) oskus ohjeldada oma tundeid, nii et kellelegi liiga ei tehtaks.
„Mida teha, kui ma olen vihane? Kui ma olen kurb? Rõõmus?” – Nendele küsimustele
otsitakse grupitöödes emotsionaalset, eksistentsiaalset ja ratsionaalset vastust, kasutades
mitmesuguseid võtteid ja töövahendeid. „Siis võtsime õhupallid ja joonistasime neile erinevaid
tunnete nägusid. Õhupallide nägudel oli ka kaks poolt – üks, mida teistele näitad ja teine tunne,
mida ise tunned, kuid teised ei pruugi seda näha. Väga lõbus oli muidugi see, et õhupallid ilge
pauguga katki lähevad ja siis räbalatest saab veel väikseid pauke teha. Kirjutasime tunnete
sõnad ka paberile (mis siis, et tüdruk-3 ei oska lugeda). Kõige viimasena tulevad nendel lastel
süü ja hirm. Kergemini on äratuntavad igatsus, kurbus, viha ja rõõm.” (Sarapuu; Simmermann,
kokkuvõte 2012.)
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Grupitöö teema: tunded, tunnete kujustamine erinevate harjutuste kaudu. Tunnete
kujustamisel oleme kasutanud maske. Töö leinatunnetega algab sellest, et me koostame koos
lastega loetelu või kaardi tunnetest, mida lapsed üldse oskavad nimetada. Edasi oleme
kasutanud maske selleks, et lastel oleks kergem iseloomustada erinevaid tundeid: lapsed
valmistavad endale erinevate tunnete maskid, panevad need endale ette ning väljendavad
vastavaid tundeid nii liikumise kui häälega. „Hakkasime tegema „smaile” (laste väljend maski
kohta). Töö läks sisulisemaks kui võis arvata. Iga laps tegi kuus tunnete smaili, maski, ja siis
me püüdsime arvata, milliseid tundeid on kujutatud maskidel (smailidel). Laps pani smaili ette
ja teised mõistatasid, millist tunnet mask väljendab. Töö oli kõigile jõukohane ja lapsed tegid
väga innukalt kaasa. Arutelu ei olnud, oli näitamine, arvamine ja pakkumine”. (Rass;
Simmermann, kokkuvõte 2016.) Lastel oli kergem tundeid näidata maskide kaudu kui lihtsalt
rääkida.
Inimkontuur. Oleme kasutatud ka harjutust, mis on pärit Lotta Polfeldti koolitustest
ning kasutusel juba esimesest laagrist alates. Originaalvariandis antakse lastele ettevalmistatud
A4 formaadis paberileht, millele on joonistatud inimkontuur. Oleme laagris seda harjutust
edasi arendanud. Alustame tühjalt paberilt, mis on nii suur, et sinna saab joonistada kaks
elusuurust inimkontuuri: ühega hakkavad tegelema poisid, teisega tüdrukud. Seejärel arutavad
lapsed isekeskis, mis värvi mingi tunne on ja kus on iga tunde „kodu”. Kõiges ei olda muidugi
ühel meelel. Lõpuks tuleb tunded vastavate värvidega kanda figuurile (näiteks: viha on must
ja asub kätes), eriarvamuste puhul ongi üks tunne mitmes kohas. Järgneb arutelu. Võrreldakse,
kui palju ja mille poolest sarnanevad poiste ja tüdrukute „tunnete kodud”, kuidas võib
väljenduda viha (poistel valdavalt löömine kas käe või jalaga), hirm, süütunne, rõõm, häbi.
Muidugi torkab igaühele silma, kui palju erinevaid ja samas ka vastuolulisi tundeid meis kõigis
kokku on.
Oleme tunnete kujustamisel kasutanud teisigi visuaalkunsti vahendeid. Näide ühest
grupitööst. „Esmalt tuletasime meelde, milliseid tundeid on olemas. Valisime rõõmutunde ja
hakkasime suurele paberile värvidega rõõmu panema. Tuligi rõõmus pilt. Viha pildi tegime ka
– arvati, et viha on valdavalt must, sinine ja punane. Must tuli kohe ja kiirelt. Poiss-2 kujutas
sinna kohe sarviku. Poiss-1 tegi viha-keerise, mis tõmbas ka teised kaasa. Vihapildi juurde käis
ka teema ropendamisest ja rumalate sõnade kasutamisest, vandumisest. Poiss-3 tunnistas, et ta
mõnikord ütleb kodus „ai raisk!”. (Sarapuu; Simmermann, kokkuvõte 2012.) Need harjutused
on olnud esimeseks sammuks, et jõuda tunnete teema tuumani: et aru saada, millised olid ja on
lähedase kaotusega seotud tunded.
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Grupitöö teema: kaotusega seotud tunnete muutumine. Selleks et visualiseerida kaotusega
seotud tundeid ja nende muutumist ajas, on Lotta Polfeldti koolitusest alates kasutatud tööks
tunnetega nn „tunnete ringe”. Igaüks sai endale nii suure paberi kui tahtis, ja joonistas kolm
ringi.
Esimene ring: millised olid tunded siis, kui kaotus aset leidis: „Siis, kui...” (minevik).
Teine ring: millised on tunded, mõeldes nüüd kaotusele: „Nüüd....” (olevik).
Kolmas ring: millised võiksid olla tunded aasta pärast: „Aasta pärast...” (tulevik).
Ringid jaotati sektoriteks (nagu tordilõigud), mis väljendasid laste tundeid: viha, kurbust,
hirmu, häbi, valu, süütunnet, rõõmu, kergendust. Kõik need tunded olid laste endi sõnastatud.
Igaüks pusis omaette. Jututeemaks oli: mis tingis need tunded ja kuidas tunded ajas muutuvad.
Esimeses ringis oli igaühel palju valu, hirmu, ka süütunnet. Oleviku-ringides oli valu
ja süütunnet märgatavalt vähem, rõõmu ja meelekergust rohkem. Kujutledes, milline on
tunnetering aasta pärast, arvasid lapsed, et rõõmu on veel rohkem ja kuigi kurbus on ikka
olemas, ei tee see valu.
Grupitööd on aidanud lastel oma leinas edasi minna, seda on märganud ka nende
vanemad. Tüdruku ema: „Tundub, et isa teemal rääkides on tütar kuidagi rahulikum. Samuti
on ta hakanud oma negatiivseid tundeid rohkem väljendama.” Teise tüdruku ema: „Ta on
teinud suure hüppe. Julgus ja reaalsuse tunnistamine on kasvanud. Palju enesekindlust ja rõõmu
tõi meile see laager. Ta vajas, et näha lapsi, kes on samas seisus.” Veel ühe tüdruku ema
hinnang lapses toimunud positiivsete muutuste osas: „Grupitööd ja vestlused aitasid tal
kindlasti paremini toime tulla sellest rääkimisega. On muutunud ka peale seda rõõmsamaks.”
Grupitöö teema: tunded ja kodused suhted sotsiodraama peeglis. Mõnel aastal, kui
teemaks on vanemate käitumise tagajärjel tekkinud näiteks hirm, oleme kasutanud
sotsiodraamat, et teemat avada ja lahendusi leida. Järgnevalt näide, kuidas oleme sotsiodraamat
kasutanud töös tunnetega.91
Sotsiodraama „Sinikas”. Grupitöö oli seotud konkreetse juhtumiga. Grupijuht Sirje
oli eelmisel õhtul kuulnud tüdruku K käest, et tal on hirm kodus olla. Tema ema on teda löönud
nii, et tal oli sõrm haige (emal) ning isa on teda rihmaga löönud. Tegime otsuse tunded välja
mängida, lahendusi leida, kasutades K jutustatud situatsiooni.
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Simmermann, märkmed 2013jj; Rass, märkmed 2015–2017.
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Esimene pilt: tegevuskohaks on kooli garderoob. Oleme mängult grupijuhiga kahekesi
sõbrannad, mina olen Paula ja Sirje on Annika. Sellega saab palju nalja, et mina olen tüdruk
Paula. Algab võimlemistund ja sõbrannad riietuvad. Teisi lapsi pole. Annikal on õlal sinikas.
Paula küsib: „Mis juhtus? Kes lõi?” – Mida teha? Annika ei taha näidata.
Siinkohal sekkusin juhendajana: „Stopp! Mis tunded on sõbrannadel?”
Lapsed: „Häbi ja uudishimu.”
Annika ütleb lõpuks: „Ema lõi.”
Mina (juhendajana): „Stopp! Mis tunded on sõbrannadel?”
Lapsed üksteise järel ja läbisegi: „Viha, häbi, nõme, anna-emale-peksa-tunne,
kergendus: „Huh! Hea et mul ei ole nii!”” Jne.
Mina (juhendajana): „Mida saab teha Annika ja mida Paula?”
Lahendus laste poolt: „Teatada õpetajale ja siis koosolek kokku kutsuda.”
Teine pilt: koosolek direktori kabinetis. Mina ütlesin, et ma ei ole enam Paula. Lapsed valisid
ise endale rollid koosolekul osalemiseks.
K (tüdruk, kelle murest sai alguse sotsiodraama) on Annika koer,
M: Annika ema Martina,
D: Annika ema Martina kummitus („ema” on sellega nõus),
Ma ja Ki on kaks lastekaitsetöötajat,
T: kooli direktor,
V: tolmuimeja,
A: sõbranna Paula.
Direktor süüdistab ema peksmises ja ema ütleb, et see ei ole nii: „Laps kukkus vastu kappi.”
Kummitus on selja taga ja kinnitab seda versiooni. Kõik on hämmingus. Direktor ei usu ja
süüdistab ema valetamises, ema eitab. Olukord on pingeline ja direktor otsustab lahkuda: teda
ootab teine koosolek. Äkki muutub direktor koeraks ja hakkab Annikat lohutama.
Annika koer: „Koerad lohutavad inimesi.” Direktorist koer ka on sellega nõus.
Lastekaitsetöötajad nõuavad emaga neljasilmavestlust.
Kolmas pilt: vestlus lastekaitsetöötajate kabinetis.
Tegelased: ema, kaks lastekaitsetöötajat, ema kummitus.
(Samal ajal teine pilt, kus koerad ja hiljem ka kass lohutavad sõbranna Annikat.)
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Suur jagelemine ja süüdistamine lõpeb sellega, et lastekaitsjad nõuavad ema paigutamist
hullumajja. Ema minestab ja tahab haiglasse, kus see paha kummitus tema seest välja
lõigatakse. Tegevusse ja vestlusesse sekkuvad ka koerad, kuskilt ilmus ka kass ja tolmuimeja,
kes kõik puhtaks pühkis. Ema sai rahu ja leppis tütrega ära.
Panime rollid maha, järgnes arutlus: mida lapsed tunnevad nüüd, pärast mängu, ja mida
nemad saavad teha, kui koolis või kodus on paha olla. Kõigile meeldis mäng: „Mõnus, sai pulli,
lahe, äge.” Tüdruk K: „Mulle meeldis Annikat kaitsta, mul on hea olla. Ja kodus saab mind
kaitsta vanaisa, sest peale laagrit ma räägin talle.”
Ühise kogemuse jagamisel on grupile terapeutiline ja edasiviiv mõju, sest see lähendab
meid ja teeb üksteisele mõistetavaks.
Grupitöö teema: kaotusega seotud tunded. Kaotusega seotud tunded võivad olla
vastuolulised. Näiteks: lahkunut igatsetakse ja armastatakse, aga samas tuntakse ka viha ning
süüdistatakse juhtunus kas lahkunut või iseennast. Või selline näide: pereliikme surmaga
kaasneb üheaegselt kurbus ja/või süütunne kui ka rõõm ja/või kergendus – seda juhul, kui
tegemist on näiteks meelemürkide kuritarvitamisega, sõltuvushaigusega, perevägivallaga või
pikaaegse ja kurnava haigusega. Vastuolulised emotsioonid tekitavad tunnete sasipuntra,
milles on lapsel iseseisvalt raske orienteeruda. Ta ei oska oma peret tabanud tragöödiat – surma
– asetada tavaelu konteksti; otsides süüdlasi ja süüdistades ennast võimendab laps temas endas
elavat süüdlast ja süüdistajat. Selliste teemade puhul oleme kasutanud mängu väikeste
sümbolitega.
Vaba improvisatsioon „Mäng väikeste sümbolitega”. Mängu alguses avame koos
lastega maagilise kohvri, kus on palju väikseid mänguasju: nukke, autosid jne. Lepime kokku,
et hakkame nendega mängima. Ette ei ole antud teemat ega ka tegelasi. Laste jaoks on mäng
loomulik vahend oma maailmas toimimiseks: mängu kaudu saavad nad loomulikul viisil ja
lihtsalt väljendada enda jaoks olulisi teemasid (Aichinger; Holl 2017: 21). Lastega koos
mängides saame kõik olla kas loojad, kes loovad terve maailma, või hävitajad, kellel on võime
hävitada kogu maailm. Esmalt laseme lastel segamatult mängida 15–20 minutit ja seejärel
sekkume mängu. „Ühel hetkel tegime mängus väikeste mänguasjadega pöörde: tarbetud asjad,
mida siiani polnud valitud, korjasime kokku ja jäid kohvik, haigla, sõjatanner, pered jne.
Keskendusime juttudele – rääkisime ka tunnetest, mida tunnevad tegelased, kes on haiglas,
kohvikus, lahinguväljal ja kodus pere keskel.” (Sarapuu; Simmermann, kokkuvõte 2012.)
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Laste tegevust jälgides, kaasa mängides ja aruteludes kaasa rääkides püüame aru saada,
kuidas on tegelaste tunnete dünaamika seotud laste lugudega. Kui mängutegelased tunnevad
ennast juhtunus süüdlastena (laste arvates), siis see on hea võimalus rääkida delikaatselt
süütundest. Paljud lapsed ongi ennast juhtunus süüdistanud. Näiteks: „Ma olen issi surmas
süüdi, kuna ma ei andnud talle musi, kui ta läks tööle. – Iga päev annan ja seekord ei.”
(Simmermann, märkmed 2013jj.) Sellisel juhul on vaja katkestada kujuteldav side, mille laps
on loonud oma tegutsemise (või mõne oma otsuse) ja õnnetuse vahele, selgitades, et keegi ei
ole selgeltnägija: „Kui sa oleks teadnud, et musi päästab, oleks sa ju selle issile andnud.” Jne.
Juhendajatena käitume me sellistes mängulistes olukordades intuitiivselt, juhindudes lapse
reaktsioonidest.
Grupijuhina väljaspool grupitunde: poistemängud.92 Lein asetab nii suure kui väikese
inimese olukorda, mida ta ei ole varem kogenud. Leinaperioodil on ka täiskasvanutel raske
oma tunnetega toime tulla, seda enam kehtib see laste puhul: on mõistetav, kui nad ei oska alati
oma tugevaid emotsioone väljendada sotsiaalselt aktsepteeritaval viisil.
Poisid kõige nooremast vanuserühmast tahavad peale grupitööd mängida omaette.
Kuna olin nende grupijuht, võeti mitmel aastal ka mind kampa. Suvelaagris, kus fookuses oli
töö tunnete ja suhetega, mängisime poistega pärast grupitööd mänge, kus lapsed on mängu
loojad ja reeglite kehtestajad: nii saavad nad kontrollida mängu käiku. Igaüks sai kehastuda
kangelaseks, kes võib luua uue maailma, sest ta on kõigist tugevam. Mängud toimusid pärast
grupitööd, kus oli käsitletud tunnetega seotud teemasid ja laste jaoks raskeid olukordi:
situatsioone, kus nad ei saanud sündmusi kontrollida.
Üks mäng oli selline. Jäime kolme poisiga telgi juurde (seal toimus ka grupitöö). Mul
olid kaasas väikesed autod, millega mängis minu poeg, kes oli nendega üheealine. Poisse
innustas mõte teha autodele rallirada. Telgi lähedal oli puuriit ja killustikuhunnik, samas
vedelesid ka vanad kaablirullid. Sellest paigast sai omaette väike maailm, kus kolm väikest
poissi veetsid koos minuga valdava osa vabast ajast. Tegime autodele erinevaid radu, poiste
lemmik oli „õuduste rada“, kus oli suur oht, et autod kukuvad kuristikku ja „surevad“. Selle
mängu käigus räägiti palju õnnetustest, mis poiste või nende lähedastega on juhtunud, ja kuidas
ennast hoida.
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Simmermann, märkmed 2013jj.

103

Teine mäng, mida poistega koos mängisime, oli losside ja kindluste ehitamine ning
nende puruksloopimine – s.t sõda. Mida aeg edasi, seda suuremaid kive me kasutasime ja seda
tugevamaks muutusid kindlused. Mängu käigus rääkisime, mis on need asjad, mille eest tuleb
kaitsta lapsi, peresid, maailma. Reeglina olid peamisteks vaenlasteks alkohol ja kiusamine.
Mäng lõppes alati nii, et paha sai oma karistuse ja kaotas.
Kolmas mäng oli täpsusvise. Suure kivi otsa tegime puust kuju, mida püüdsime odade,
ketaste ja bumerangidega kivilt maha kukutada. Oli olümpia-aasta ja kõik olid Gert Kanterid.
See mäng oli küllalt ohtlik ja minul kulus energia peamiselt korra hoidmisele ja kokkulepete
ülekordamisele. Nende teatraliseeritud mängudega sain poiste emotsionaalse agressiivsuse
suunata sotsiaalselt aktsepteeritavasse tegevusse.
Oluline on, et nii grupijuhid kui ka lapsed märkaksid laagris, et keegi on just täna
õnnelik või õnnetu. Need kaks elu markerit on lahutamatult koos nagu öö ja päev, nagu nuttev
ja naerev teatrimask. Tavaliselt on kahte maski kujutatud eraldi (nt Vanemuise teatri logo),
laagris on kaks maski kujundlikult koos. Vaadates ühte, näeme mõlemat: kui naerev mask on
eespool, on naeru taga näha ka kurbust, ja kui kurb mask on eespool, paistab tagant ka naer ja
lootus. Unustades ühe, ei taba me kumbagi.
Grupijuhina väljaspool grupitunde: lapsed ja koduigatsus. Suvelaager kestab kaheksa
päeva ja enamus lapsi ei ole kunagi varem nii pikalt kodunt ära olnud. Kui päeval on lapsed
hõivatud mitmesuguste tegevustega, siis õhtul enne magamaminekut on sageli teemaks
koduigatsus. Paljudel lastel on harjumatu jagada tuba teiste lastega ja see on üks asjaolu, mis
loob pinnase koduigatsuse tekkeks.
Lapse soov minna koju tähendab, et kodus on tal hea olla. Koduigatsuse taga võib olla
soov olla koos oma sõprade ja lähedastega, aga see võib tähendada ka muret oma lähedaste
pärast. „Õhtul tabas (väikest tüdrukut) meeletu koduigatsus: nuttis, peavalu, süda paha –
arvasin, et see laps on nüüd meile kadunud ja olukorra jätkudes ei välistanud oma mõtetes, et
läheb varem koju. Õnneks oli ta mõnevõrra heitlik, vahepeal oli ka helgemaid ja selgemaid
hetki. Ütlen etteruttavalt – selle õhtuga asi piirdus ja rohkem polnud koduigatsus teemaks.”
(Sarapuu; Simmermann, kokkuvõte 2012.) Koduigatsust on aidanud leevendada unejutt,
niisama jutuajamine; vahel tuleb olla laste juures, kuni nad magama jäävad. Kriitilisteks
puhkudeks on olemas kokkulepe, et lapsed võivad helistada kodustele, võivad ka grupijuhi
öösel üles ajada ja vajadusel suhtlevad ka juhendajad lapsevanematega.
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Selleks et märgata meeleolu kõikumisi, tuleb grupijuhtidel jälgida laste käitumist nii
mängude ajal, söögisaalis kui laagri keskkonnas üldiselt. „Poiss-1 eelmisel õhtul varjas kiivalt
oma lippu (perioodil, mil päeva kokkuvõtteks kirjutas laps lipule oma soovi), et teised ei näeks,
mida ta sinna kirjutab. Mul lubas vaadata. „Ma soovin, et surnuid poleks olemas. Ma soovin,
et surnud elaksid.” Poiss-2-le lipu tegemine ei meeldi. Ühel õhtul jättiski tühjaks. Tüdruk-3-e
lipud sisult üha kasvavad. Sõnumid muutuvad sügavamaks ja siiramaks.” (Samas).
Suvelaager oma kaheksa päevaga teeb laste ja vanemate omavahelistesse suhetesse
pikema „pausi”. Kui laps läheb laagrist koju, näevad mõlemad osapooled teineteist värske
pilguga. Vanemad on märganud muutusi laste käitumises. Poisi ema: „Suhtleb rohkem.
Õppimine on parem. Saame ema-isa-poja jutte rääkida. Tasakaalukam, kuigi vahest harva
tõmbub endasse. Kuna meil pole sellist isa, kes peaks isa-poja jutte arutama, siis teeme meie
seda õega.” Tervendavalt on mõjunud ka kohtumine teiste saatusekaaslastega, nagu kirjutas
ühe poisi ema: „Kõigepealt see, et (ta) nägi, et teistel lastel on probleeme ja see mõjus
kokkuvõttes positiivselt, šokeerivalt küll pisut. (Ta) on saanud julguse rääkida rohkem leina
teemal (ja üldse elust).”

4.3. Leinatoetustöö teemad ja rakendusteater sügislaagris
Sügislaager on planeeritud ühele nädalalõpule hingedeajal. Leinatöögruppides on
läbivaks teemaks mälestused, mida tahetakse hoida. Aeg, mil põletatakse küünlaid ja oodatakse
juba ka jõule, on väga sobilik nende teemadega tegelemiseks. Kui lapsed tulevad
sügislaagrisse, on nende igapäevane elu enamasti leidnud uue lihtsa rutiini ja lapsed kogevad
juhtunut juba teisest vaatenurgast. Suvelaagrist on möödas kolm kuud: kool ning
mitmesugused sündmused on täitnud selle aja ja mõjutanud laste valmisolekut rääkida oma
elust ja tegemistest. Ka leinateemadel on lihtsam rääkida. Sügisesed laagritegevused toetavad
gruppides käsitletavat teemat: mälestusi. Sobivaks näiteks on eespool kirjeldatud etendus
„Vanaisad tulevad külla”93.
Sügislaagri esimeses grupitöös räägime, kuidas vahepeal on läinud, ja siis viime jutu
inimestele, keda enam ei ole: mida meeldis lastele koos nendega kunagi teha, mis olid nende
lemmiktoidud, hobid, millist muusikat meeldis neile kuulata. Meenutusi toetavad fotod või
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joonistused lahkunust, üks laps oli kaasa võtnud ema käsitöö. Lapsed räägivad ja vaatavad
üksteise pilte lähedastest. Meeleolu on habras ja samas helge.
Grupitöö teema: mälestused loovtegevuste keskmes. Mälestuste teema läbitöötamist
toetavad mitmed loomingulised tegevused, näiteks „Mälestuste kastike”. Rääkisime
kastikesest, kus saab hoida mälestusi. Andsime lastele mitme sahtliga pappkarbid ja
igasuguseid vidinaid, mida sai karbi kaunistamiseks ja mälestuste jäädvustamiseks kasutada
(paberlilled, pildid ajakirjadest jmt). Kõik hakkasid nobedalt kastikesi dekoreerima.
Samal ajal toimusid juturingid vastavatel teemadel: millistena nad mäletavad oma
lähedasi, kui sarnased nad on oma ema või isaga, mille poolest erinevad nendest, mida neil
meeldis teha, mille poolest on lapsed oma lähedaste üle uhked. Näpud käisid ja jutt lippas.
Poiste jaoks oli tähtis kinnitus ja turvalukk, tüdrukutel olid karbid ilusad, paberlilled läksid
peale kõigile. PJ kleepis oma ema pildi kastikese peale. TM rääkis palju oma isast: mida ta tegi
ja mis talle meeldis. Isale meeldis kook ja TM kleepis koogi pildi sahtli sisse. TAN isale
meeldisid vanad autod. Kui isa teda kooli ja lasteaeda sõidutas, rääkis isa telefoniga, ja nad ei
saanud palju vestelda. Ema joob veini ja on hommikul haige. TM meenutas, et isale meeldis
pulli teha, tema on ka lõbus. PK oli vait ja mõtles, mida teha. Tegi paberist vilepilli ja ei
rääkinud ühtki sõna. PJ tegi pildi, mis isale meeldis ja mis endale meeldis. Emast, kes on surnud
(suitsiid), ei rääkinud. Tegi aga innukalt ja oli kaasas. PM tegi linde ja kanajalgu, surnud
vennast olid vaid fragmendid ja ütles, et temas elab venna loomingulisus. PM vend oli hästi
joonistanud ja PM ise on loominguline ja kui saab teha, on väga kohal, ja ta väljendab ennast
rohkem läbi kunsti. PO rääkis eile rohkem ja täna tegi oma karpi ja toimetab kahega korraga.
Kardab musta auku, sest siis lõpeb elu maapeal. Tegime ka pahade mälestuste karbi ja
põletasime selle õues ära. PJ ütles, et karp on pahadest mälestustest punnis. (Rass;
Simmermann, kokkuvõte 2016.)
Keeruline on leida helgeid momente kadunud pereliikmega koos veedetud ajast lastel,
kellel on kodus halb olla: lähedased kas joovad või tarvitavad meelemürke, lähedane on teinud
enesetapu, isa on lämbunud oma oksesse, ema on purjus peaga sattunud traagilisse õnnetusse,
vend on võtnud üledoosi. Laps tuleb sageli ka sügislaagri tundides tagasi samade küsimuste
juurde ja vajab mitmeid kordi vastust küsimusele „miks” ning „kas ma oleks saanud armastatud
inimese surma ära hoida”.
Laps vajab jätkuvalt enda kõrvale mõnda täiskasvanut – mõistvat inimest, kellega
jagada soovi korral oma lugu. Ta vajab inimest, kes mõistaks, kes oleks toeks ja aitaks luua uut
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perspektiivi. Selleks võib olla lapsevanem, laagris grupijuht, täiskasvanud sugulane, treener,
vaimulik, hooldaja. Tüdruku hooldaja: „Tüdruk ei rääkinud peale laagreid just eriti palju
sellest, mida tegi, nägi või kuulis. Küsimustele vastas napisõnaliselt. Eriti teisest laagrist
naastes oli kurvameelne. Ta vajab tunnet, et ta pole teistsugune, et on tubli, armas laps. Püüan
talle seda kinnitada ja tunda anda. Ise on ta öelnud, et on nüüd palju vaesem kui teised, sest tal
pole ema.” Laps peab oma leinateel olema kaitstud ja toetatud.
„Mälestuste purk”. Lapsed meenutavad lahkunuga koos tehtut ja panevad need
mälestused sümboolselt purki. Selleks annavad nad igale mälestusele värvi: sool värvitakse
tänavakriitidega oma mälestuste värvi, värviline sool (s.t värvilised mälestused) valatakse
purki ja keeratakse kaas peale. Purgis võivad olla ka mõned halvad mälestused, kuid reeglina
halbu mälestusi ei panda tallele, vaid neid lihtsalt nimetatakse.
Sügislaagri leinatoetusgrupis meisterdavad lapsed endale väikese nuku – „Talismani”,
mis kaitseb ja aitab, kui on raske, sest „talismanil” on võime kanda kõik mured. Väikeste
„talismanide” tegemine on meeldinud nii poistele kui ka tüdrukutele. Mõni laps on teinud seitse
talismani, et anda need ka kodustele. „TI tegi kogu perekonna. AN tegi samuti seitse nukku ja
seletas, kes nad on. Lugu on nii segane, et peab uurima. PM tegi kaks ruumilist nukku. PO tegi
kaks nukku – endale ja emale. PJ käelised oskused on väga nõrgad, isegi voltida on tal raske.
Nukku ta ise ei teinud.” (Rass; Simmermann, kokkuvõte 2016.) Talismane on tehtud lõngast,
traadist jt käepärastest vahenditest. Paljud lapsed kannavad neid kas koolikotis või taskus –
sellest on nad rääkinud kevadlaagris.
Edasiminek leinateel. Lapse mälestused sellest, mida kunagi sai koos oma lähedasega tehtud,
kus sai temaga käidud ja mida ühiselt ette võetud, aitavad luua uut, helgemat ja kergemat sidet
juhtunuga. Kui mälestustel on olnud aega settida, osatakse ka adekvaatsemalt hinnata
minevikku ja olevikku. Laps tunnistab elu tõsiasju. Kaotusest rääkimine ei ole enam nii kurnav
ega hirmutav ning lähedaste toel saab laps tasahilju elurõõmu tagasi. Poja ema: „Ta räägib
viimasel ajal palju – meenutab ja igatseb oma isa. Aasta tagasi ei tahtnud ta üldse juhtunust ega
oma isast kõnelda.” Sõpradega on lapsel suhted asjalikud ja samas väga inimlikud, toetavad.
Tüdruku vanaema: „Tüdruk on kadunud emast rohkem rääkima hakanud. Räägib ka kurbusest.
Meenutab toredaid sündmusi. On nõus tulema surnuaeda, hauale.”
Aja jooksul võetakse omaks uued või teisenenud rollid. Peresüsteem kohaneb
vähehaaval uue olukorra ja muutunud suhetega ning leiab uue tasakaalu. Tüdruku ema: „Tütar
julgeb isa surmast vabamalt rääkida, s.t teema sai mingi selguse tema jaoks. Sel aastal viis ta
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isadepäeval pildi kooli, millel oli tema ja isa ning isadepäeva tervitus saadeti issile pilve peale.
Tema on saanud hingerahu, mis väljendus tema olemises, kui isast räägime.”
Välist toetust on lapsele vaja vaid piirini, kuni peres on elurõõm taastunud: kui on
olemas taas valmisolek ja tahe oma eluga edasi minna, ning kui pere sisekliima on
stabiliseerunud ja kõik pereliikmed on leidnud endale koha teisenenud suhete süsteemis.

4.4. Leinatoetustöö teemad ja rakendusteater kevadlaagris
Kevadlaager toimub aprilli lõpus või mai alguses. Lapsed ei ole üksteist näinud viis
kuud. Kõik on suuremaks kasvanud, mõnda ei tunne äragi: uus soeng, muutunud juuksevärv...
Kevadlaager on ajal, mil loodus tärkab. Siiani on sel ajal alati olnud imelised ilmad – vahel on
päike hommikul sulatanud öösiti sadanud lund, päeval aga lausa kõrvetanud. Kõik on täis elu
ja rõõmu. Ja lootust.
Meeleolu viimases laagritsüklis meenutab Lutsu „Kevade” lõppu, kus jäetakse hellalt
ja samas rõõmsalt hüvasti. Optimistliku stsenaariumi puhul on laste mõtted tulevikku suunatud.
Kooli lõpp läheneb ja ees terendab suvevaheaeg. Kui küsida: „Kuidas läheb?”, on vastused
optimistlikud. Muutustest räägitakse vabamalt, rahulikumalt.
Perekonnal võib olla endiselt raske, sest näiteks majanduslik olukord võib pärast
lähedase kaotust olla halvenenud ja täiskasvanute vastutus suurenenud, kuid sellele vaatamata
on elu raamides ja stabiilne. Laps tunneb rõõmu, rahu ja leppimist. Kunagised hirmutavad
tunded on leidnud endale koha ja ei sega igapäevast elu. Kurbuse jaoks on oma aeg ja hingevalu
ei lõika sisse igapäevaellu. Vajadusel otsitakse uusi toetavaid suhteid ja positiivseid kogemusi,
püütakse toimunud sündmusi mõtestada nii, et need oleksid uue teadmise ja tugevuse allikaks.
Üheks märgiks, et süsteem on tasakaalustumas, on see, kui kõrvalt vaadates ei teki kahtlustki,
et asjaosalised toimivad õigesti: pereliikmed teevad eluterveid valikuid, jagavad ühist muret ja
valu, ei jäta ennast ja teisi üksi.
Anton Tšehhovi näidendis „Kolm õde” on kirjeldatud väga ilmekalt elu pärast lähedase
kaotust. Tegevus algab päeval, mil isa surmast on möödas aasta. Peres on taastunud tasakaal.
„Isa suri just aasta tagasi täpselt samal päeval, viiendal mail, sinu nimepäeval, Irina. Oli väga
külm, tookord lund sadas. Mulle tundus, et ma ei ela seda üle, sina lamasid meelemärkuseta
nagu surnu. Aga näe, aasta on möödas ja me meenutame seda veel ainult kergelt, sina kannad
juba valgeid rõivaid, su nägu särab.” (Tšehhov 1947: 233.) Õed tunnevad ennast vabadena ja
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näevad välja helged, raske aeg on teinud neid täiskasvanumaks, õnne tundmine ei ole enam
võõras, neil on soov oma eluga edasi minna ning ollakse valmis ka uuteks suheteks.
Grupitöö teema: grupisuhete väärtustamine. Esimene grupitöö kevadlaagris94. Kõik olid
mööda tuba laiali ja M oli ennast ära peitnud. Ta oli kohe alguses rabe ja samas töötas kaasa.
„Miks ei ole osa grupilapsi laagris?” oli esimene küsimus ja me selgitasime, miks mõned lapsed
puuduvad (kooli lõpetamine, kodused olud). PK oli kuidagi veel vaiksem, töötas siiski kaasa
ja liitus ka grupitöödega. Jäi laagrisse vaid sellel tingimusel, et otsustab õhtul, kas ööseks läheb
koju või mitte. Selgus hiljem, et läheb koju ja isa tuligi talle enne öörahu järele. (Rass;
Simmermann, kokkuvõte 2016.)
„Reaalsuse kaardistamine”. Põrandale oli teibiga märgitud mitu sektorit koos
nimetustega: sõbrad, pereliikmed jne. Lapsed liikusid sektorist sektorisse ja rääkisid, kuidas on
praegu nende suhted erinevates „suhtesektorites”: sõbrad, täiskasvanud, treenerid, pere jne.
Varia-sektor on teiste märksõnade jaoks. Tähelepanekud: tüdrukud olid kaua „pere”-sektoris
ja olid jutukad. TM: „Kodus on uus onu.” PO on kahekordne onu. PM alustas sektorite
keskpunktist ja liikus, kuhu juhtus. PK istus alguses üldse tooli peal, vaikselt hakkas liikuma
ja kaasa tegema. Tema klaasist olek oli murenemas.
„Kurbus ja rõõm”. Kaks skaalat 0–100: üks on „Kurbus” ja teine on „Rõõm”.
Palusime lastel tõmmata kriips, kui palju on nende elus rõõmu ja kui palju kurbust. Oma
rõõmudest ja muredest rääkimine oli ka rääkimine leinast. Rõõmu oli kõigil palju. Ainult POl on kurbust veel palju, see on seotud isa surma põhjustega (isa tapeti). TM-l ja tema
pereliikmetel on palju müstilisi kogemusi: surnud Isa ei lase uut Onu veel koju – see avaldub
külmatundes.
Grupitöö teema: peresuhted. Ka kevadlaagrites on grupitööde üheks oluliseks teemaks
suhted perekonnas ning olukorrad, mis on laste jaoks liiga rasked. Lapsed rääkisid grupitunnis,
milline on olukord kodus, ja tuli välja, et paljudes peredes tülitsetakse ja seda on ebameeldiv
pealt kuulata. Otsustasime sotsiodraama kaudu uurida, kuidas võiksid lapsed kodutülidele
reageerida. Kuivõrd sotsiodraama kui meetod on tuttav eelmistest laagritest, on teatrivahendeid
kevadlaagris kergem kasutada: mängu tullakse kergemini sisse, lapsed on draamategevusteks
kiiremini valmis ega vaja pikka soojendust.

94

Simmermann, märkmed 2013jj; Rass, märkmed 2015–2017.
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Sotsiodraama „Vanemad tülitsevad”. Teema: kuidas emad ja isad tülitsevad, mis
tunne on lastel olla selle keskel ja mida on lapsed sellisel juhul teinud. Jagasime grupi kaheks:
poisid ja tüdrukud eraldi. Mina alustasin poistega ja Sirje tüdrukutega, siis tegime vahetust.
Tüdrukud rääkisid algul üsna läbisegi. MA eriti ei mäletanud olukordi, aga ta oli vahele
astunud, kui ema ja isa tülitsesid. KR tõi mitmeid näiteid, kuidas ema oli kurtnud isale ja vihane
olnud, et ta peab üksi kõigega hakkama saama, isa oli joonud sel ajal õlut. KI tõi näite, kui
ootamatult olid ema ja isa tülitsenud. Kartis. Poisid ei olnud eriti jutukad: M rääkis, et ema ja
isa on lahku läinud, koos elamist ta ei mäleta. On olnud joomist ja ka tõuklemist. Vali hääl
hirmutab.
Küsimuste-vastuste voor: milline on ideaalne ema, ideaalne isa, ideaalne naine,
ideaalne mees. Kes on selline? Lapsed vastasid: ideaalne naine/ema oskab süüa teha, on ilus,
tark, mitte liiga pikk, parajalt pikk, ei joo ega suitseta; ideaalne mees/isa on tugev, ei joo,
töötab, hea haridus, ei suitseta. Pooside kaudu esitleti (väljendati) ideaalset meest ja naist.
(Rass; Simmermann, kokkuvõte 2016.)
Laagrilaste jaoks, kelle peres on vanemate omavahelised riiud, hirmutamised ja
ähvardused osa argipäevast, on tervendav ja lootustandev näha, et võimalik on ka teistsugune
käitumine: hooliv, arvestav ja teineteist austav. Lastel, kelle peres on vanemate omavahelised
suhted head ja lapsevanemad on toetavad, on aga hea näha, et seesama toimub ka siin,
grupijuhtide ringis: nad saavad täiendavat kinnitust sellele, et normaalne käitumine ongi
normaalne ja laagris valitsevad normaalsed suhted.
Laagri leinatoetustöö on ainult üks mõjutegur paljude seas, mis kujundab ja suunab
laste leinaprotsessi ning nende kasvuaastaid. Esimesed paar aastat on otsustava tähtsusega, et
laps oma leina kinni ei jääks. Üldjuhul ongi lapsed pärast laagritsüklit rõõmsamad,
teotahtelisemad, leplikumad juhtunu suhtes ja tulevikku vaatava hoiakuga. Siin mängivad
olulist rolli ka vanemad, sõbrad, kool ja koolikaaslased ning igasugused last ja peret toetavad
tegevused. Ja muidugi aeg.
Kokkuvõtteks. Käesolevas peatükis kirjeldasin sotsiodraama ja teiste praktikate kasutamist,
nii nagu seda koos kaasgrupijuhtidega – psühholoogide Merike Sarapuu ja Sirje Rassiga – olen
läbi viinud (lavastanud). Erinevate praktikate täiendamisele aitab kaasa ka järjepidev
tagasiside-süsteem. Tagasisidet kogutakse lastelt grupitöö lõpus suuliselt ja laagritsükli lõpus
kirjalikult, nende lähedaste arvamusi kogutakse laagritsükli jooksul niihästi kirjalikult
(tagasiside-küsimustike abil) kui ka suuliselt (lapsevanematele korraldatakse laagrite vahelise
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ajal mitmeid nõustamisi). Tagasiside kinnitab, et laager on vajalik ja tulemuslik niihästi laste,
perede kui ka grupijuhtide arvates.
Kõigi nende laagriaastate jooksul oleme ikka ja jälle pidanud tunnistama, et grupitöös
toimuv sotsiodraama on väga erinev sellest, mida meie oleme arvanud või eeldanud ta olevat.
Alati on olnud kõige põnevam „kaose” kogemine: esialgne tunne, et siit ei tule küll midagi.
See on olukord, kus kõik voolab, kus lapsed on valmis kompama sündsa ja ebasündsa vahelist
piiri. Kui kõik lollused on tehtud, toimub pööre ja äkki hakkab kõik laabuma ja loov tegevus
saab konkreetse vormi. Lapsed saavad rollid, tekivad suhted ja tekib lugu. Protsessi jälgides
või seda suunates olen kogenud esimest imet – nad on andekad, targad ja õilsad. „Suurepäraselt
ta (A. Tšehhov) ütles kunagi kord, et teos peab olema andekas, tark ja õilis; aga meil, paraku,
on kas andekas ja õilis, kuid mitte tark; või tark ja õilis, kuid mitte andekas; või tark ja andekas,
kuid mitte õilis.” (Nemirovitš-Dantšenko 1949: 169.) Olen näinud ka teist imet – lapsed on
hoolivad ja õilsad enese ja targad teiste suhtes.
Leintoetustöö õnnestumise alus on grupijuhtide vabadus valida tehnikaid ja luua endale
sobiv viis ja järjestus leinateemadega töötamisel vastavalt oma grupi vajadustele ja
valmisolekule. Seega ei ole olemas ühtset manuaali, leinatöö käsiraamatut, vaid individuaalne
metoodika, mis toetub küll samadele allikatele, kuid on tugevalt mõjutatud grupijuhtide
väljaõppest, elukogemusest ja laste arengulistest erinevustest.
Voldemar Panso, lavastaja ja pedagoog, on rõhutanud oma töödes, et igal alal on oma
kood, „...kaks-kolm elementi, omadust, võimet, võtet, mis määravad selle ala, annavad talle
koodi ja stiili.” Teatrikunstis on nendeks elementideks õige lavaline enesetunne ja tõeline
suhtlemine. (Panso 1965: 66.) Omavahel mõtteid vahetades oleme kolleegidega jõudnud
arusaamale, et teoreetililised teadmised ja sekkumismeetodite tundmine on leinatöös küll väga
olulised, kuid kõige alus on toetav suhe abivajaja ja abistaja vahel ning abistaja sisemine soov
ja võime toetada abivajajat. Pikaaegsele kogemusele toetudes oleme grupijuhtidena
veendunud, et „elav” suhe on element, mis määrab grupijuhi töö ning annab sellele sisu ja stiili.
Sellist üldinimlikku valmisolekut väärtustavad nii lapsed, lapsevanemad kui ka grupijuhid,
hoolimata sellest, et inimese kõrval olemine tema leinateel on hingeliselt raske.
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5. Laagrikogemuse mõtestamine luguteatri abil
Aastate jooksul on minult ja teisteltki meeskonnaliikmetelt otsesõnu küsitud: „Mis
hoiab teie meeskonda koos?” Käesoleva töö kirjutamise käigus sai mulle üha selgemaks, et
vastus sellele küsimusele annab mulle ka vastuse, mille toel ma ise selles meeskonnas ja seda
tööd tehes olen vastu pidanud (pilt 19).
Selleks et vastus ei piirduks ainult subjektiivsete oletustega, peaks meeskonnatöö
erinevaid aspekte analüüsima. Käesolev doktoritöö põhineb laagritöö praktikal, seda aga
mõjutab otseselt tiimi kui ühe osapoole sisekliima. See, mida arvavad asjaosalised oma tööst
ja tegevustest, mille poolest on igaühele tähtis omavaheline läbisaamine ja mida hinnatakse
kaaslaste juures, määrab otseselt ka igaühe töö ja tegutsemise kvaliteedi.
Tegin kolleegidele ettepaneku teha päev enne sügislaagrit etendus, milles igaüks esitab
oma monoloogi teemal „Mis meid hoiab koos?”. Kolleegidele idee meeldis ja etendus „Mis
meid hoiab koos?” sai teoks novembris 2016.
Etenduse „Mis meid hoiab koos?” raamistik. Etenduse idee autoriks, lavastajaks, üheks
osalejaks ja mängujuhiks olin mina, etenduse eesmärgiks oli leida kolleegide improviseeritud
monoloogide ja dialoogide kaudu vastus küsimusele, mis on see jõud, mis paneb meid, sh ka
mind, mitu korda aastas kokku tulema, laagrit ette valmistama ja läbi viima. Aastast aastasse.
Leppisime kokku, et jääme pooleteise tunni raamidesse. Ajapiirang oli ühelt poolt
praktiline (järgmisel päeval tulid lapsed), teisalt on poolteist kuni kaks tundi optimaalne aeg,
nagu näitab grupitöö lastega: pikem aeg pole produktiivne.
Lava oli valgustatud ühtlaselt ja seal oli kolm erinevat kohta, kus oma monoloog
esitada: lava keskel oli tool, saalist vaadates paremal pool oli laud ja vasakul pool oli puust
karkass, kuhu toetuda – seda nimetati „altariks”. Publikuks olid ainult kolleegid. Toolid olid
paigutatud poolkaares ja igaüks istus sinna, kuhu soovis. Oldi saalis ja saalist mindi lavale ja
lavalt saali tagasi.
Improvisatsioonilist etendust sisse juhatades andsin ainsa ja lihtsa juhise: „Kui sa
tunned, et sa soovid minna lavale, siis mine. Sul on võimalus kasutada kolme kohta ja soovi
korral rääkida nendes kohtades teemal, mis meid hoiab koos. Saalis olevatel inimestel on
võimalus soovi korral sekkuda kahel viisil: kas hüüda saalist: „Räägi veel!” või minna lavale
ja astuda laval olijaga dialoogi.” Etendus salvestati. Videomaterjal anti litereerimiseks
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tõlkebüroole. Lepiti kokku, et videomaterjali ei näidata ega levitata. Teksti tsiteerides kasutan
nime asemel juhuslikku tähte inimese nimest. Selline oli kokkulepe enne etendust, sest materjal
sisaldab osalejatele tundlikku informatsiooni.
Etenduse „Mis meid hoiab koos?” loogika on pärit luguteatrist, kus lugu järgneb loole,
saades mõjutusi eelnevate lugude teemadest: neid teemasid süvendatakse, täiendatakse,
laiendatakse, aga ka lõpetatakse (Fox, J. 1994: 37, Salas 1999: 18). Erinevalt klassikalisest
luguteatri etendusest, kus pärast loo esitamist mängitakse kuuldud lugu näitlejate poolt läbi, ei
järgnenud sel korral tagasipeegeldust.

Pilt 19. Meeskond Pivarootsis 2014.
Ülevalt vasakult: Merike Sarapuu, Tuuli Vellama, Maire Riis, Ivo Raenok, Kaupo Jõeveer,
Naatan Haamer, Ruth Raielo.
Alt vasakult: Uku Presmann, Aivar Simmermann, Helar Peterson, Sirje Rass.
Fotod: Naatan Haamer.
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5.1. Meeskonna motivatsioonist: luguteatri etenduses kordunud teemad
Materjali lugedes koorus välja mitu komponenti, millest koosneb „liim”, mis hoiab
meeskonda koos ja mindki selles meeskonnas. Teemad, millest räägiti, olid järgmised: 1)
meeskonnaga liitumine, 2) kaos ja kord ehk loominguline õhkkond, 3) usaldus, 4) võimalus
jagada kolleegidega isiklikku eluvalu ja kaotust, 5) professionaalne ja isiksuslik areng, 6)
koostöö kolleegide ja lastega – koosolemine ja omavaheline seotus, 7) lähedaste toetus.
Idee teha leinatoetustööd laagritsüklite formaadis sai alguse lastegruppidega töötades.
Leinalaagri meeskonna kokkupanijaks on algusest peale olnud laagri idee autor Maire Riis,
lisaks temale on meeskonna kujunemist mõjutanud Pille Isat, kelle Maire kaasas esimeste
hulgas laagritöösse. Isat on omakorda kutsunud laagri meeskonda oma kolleege ja
õpingukaaslasi jne. Meeskonnaga liitumise mustriks ongi isiklik suhe ja isiklik kutse
inimes(t)ele, keda tuntakse ja kellega koos on „söödud puud soola”.
Enamik meeskonnaliikmeid on lisaks oma erialalisele ettevalmistusele täiendanud
ennast laagriprofiiliga sobival alal ning on sellest ajast tuttavad. Peamiseks kasvulavaks on
olnud Tallinna Psühhodraama Kool: Pille Isat, Aivar Simmermann, Ivo Raenok ja Tuuli
Vellama on Sirkku Aitolehti ja Martti Lindqvisti õpilased; Uku Presmann on Aivar
Simmermanni ja Tuuli Vellama õpilane; Helar Peterson on Pille Isati, Tuuli Vellama ja Sirkku
Aitolehti õpilane; Naatan Haamer on Sirkku Aitolehti ja Salli Põldvere õpilane.
Gestaltteraapia-alase koolituse (Taani koolkond) on läbinud lisaks oma professionaalsele
ettevalmistusele

Maire

Riis,

Ruth

Raielo,

Merike

Sarapuu;

psühhoanalüüsi-alase

täiendkoolituse on läbinud Sirje Rass.

Meeskonnaga liitumine. Esimesena astus lavale M ja selgitas, kuidas on erinevad inimesed
jõudnud tema juurde ja sealt edasi laagrisse ning valitud grupijuhtideks. „... mina teid kutsusin,
ja siis mõni teist kutsus kedagi teist,” ütles M. Mx vastas: „... ma olen väga tänulik, et ma olen
üks nendest, keda M kutsus,” ja lisas, et on rahul „... et on olnud sitkust vastu pidada ja et mul
ei ole ühtegi laagrit vahele jäänud.”
Üks meie meeskonna praegune liige (R) on omal ajal ise avaldanud soovi liituda
leinalaagriga: „... ma läksin ja ütlesin M-le, et ma tahan tulla, ja kes tuleb, sellele vastatakse.”
Teine grupijuht (S) oli varem kuulnud kolleegidelt laagrist, enne kui sai ootamatult kutse: „Tuli
telefonikõne, üllatav kõne, et: ole hea, tule, lihtsalt tule!” Mõne inimese puhul võttis
otsustamine aega, N: „Kutsuti varem, aga ma tulin tükk aega hiljem: ma tegin alguses teisi
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valikuid. Ma olen väga rahul, et ma tegin (hiljem) selle valiku. Aitäh, et olen saanud valiku
tulla teie juurde.”
Grupijuhi I tõi laagrisse üks pikemaajaline sündmuste ahel. „See oli 1987. aastal. Juhtus
see, et mul tõmmati hammas välja, ja see hambaarst, kes mind ravis, rääkis oma tulevasest
imelisest reisist Kuriili saartele. Ma võtan nendest asjadest tihti kinni. Ja nii oligi, et pool aastat
hiljem ma leidsin ennast väga põneva seltskonnaga Kuriili saartel, ja see seltskond koosnes
eranditult, peale selle ühe hambaarsti, psühholoogidest ja psühhiaatritest, ja sealt tuli ettepanek,
et ma võiksin tulla psühhiaatriahaiglasse ja seal, päevakeskuses, sain ma tuttavaks Pillega.
Edasi tuli psühhodraama, ja sealt edasi tuli juba laager.”
Tööintervjuud ei pruukinud alati otseküsimised olla. H jutustas, kuidas teda kutsuti.
Alguses ei öeldud sõnaselgelt, et teda oodatakse töövestlusele: „Siia tulekuga on niimoodi, et
kui ma tulin, siis kaks või kolm inimest küsisid mu käest, et kas ma tahan tulla siia. Ja mul oli
kohe vastus, et nemad ei tea seda meeskonda ja nemad ei tea seda tunnet, kui sind kutsutakse.
Mulle öeldi, et Maire Riis tahab minuga rääkida. Ja siis ma rääkisin Maire Riisiga, istusime mu
sõbra toas, tema töökohas, kabinetis. Ja siis ma sain poole tunni pärast aru, et meil oli
tööintervjuu, et see ei ole mingi vestlus. Mulle väga meeldivad sellised asjad, kus ma äkki
poole pealt saan aru, et see on tõsine töö.”
Paljud meeskonnaliikmed on eakaaslased, põlvkonnakaaslased ja mõttekaaslased, kelle
maailmavaates on palju sarnasust. Laagrisse kutsumine on olnud väga isiklik ja tulek on saanud
teoks vaid siis, kui kandidaati on märganud kas tema kolleeg või õpetaja. „Muidugi on lihtne
tulla, kui ees olid inimesed, keda, ma arvasin, et tean väga hästi, ja kes mind teavad. Sealt edasi
oli teisi inimesi, see on olnud äärmiselt põnev teekond teiega koos. /.../ See on väga
privilegeeritud seltskond, kuhu ikkagi tõepoolest ainult kutsutakse.” (U)
Kaos ja kord ehk loominguline õhkkond. Laagris töötades tuleb harjuda olukorraga, mida
võiks lausa kaoseks nimetada – need on situatsioonid, kus me ei saa toimuvat kontrollida, küll
aga mõjutada: „Minu meelest on tohutu väärtus, et siin on näiline kaos tegevuste
ettevalmistamisel. Kui seda keegi peaks kõrvalt vaatama, siis tundub, et see nüüd küll kuhugi
ei vii, aga viib küll! Nende 20 aasta jooksul, rohkem kui 20 aasta jooksul, mis mina olen
meeskonnas olnud, ma olen õppinud seda kaost usaldama. Kaose all ma mõtlen just sellist
loomingulist kaost, kus ideed tulevad ja on vabadus öelda ja segada.” (M)
Nendes olukordades on vaja oskust käituda loovalt, s.t oskust käituda tuttavates
olukordades uut moodi: riskida ja muuta, leida uudsetes olukordades kohane käitumisviis.
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(Moreno 1994: 35.) Selliseid oskusi on vaja igal grupijuhil tema igapäevatöös, ja samad
oskused on vajalikud laagris, nagu seda ka rõhutati: „Ma olen jälginud iseennast, algusest kuni
siiamaani, ja ütleks, et jah, kui alguses tulin, siis ma proovisin endale mingisugust
laagriülesannet sättida ja püüdsin sellest kinni hoida. Ja ma arvan, et ma jooksin ikkagi päris
puntrasse endaga mingites kohtades. Nüüdseks on niimoodi, et ma tulen laagrisse ja ma üha
enam ootan, mis see laager mulle toob, mis elu minule ette veeretab, mul ei ole enam
ambitsioone.” (K)
Laagritöö on kindla struktuuriga, see annab võimaluse olla piirides vaba – nagu matkal,
kus on päevi, millel on selge eesmärk, ja on päevi, kus kõik on ettearvamatu. Osalejad on
selgitanud, kuidas ka see mõjutab tegevusi laagris: „Ma olen laagrit üsna tihti võrrelnud
matkaga, kus ilma sihita teel olemine on täitsa aktsepteeritav, inimesed on sellistena nagu nad
on, rõõmude ja muredega.” (U)
Grupijuhtide käitumine ettearvamatus situatsioonis on eeskujuks ka lastele, kes peavad
ootamatult muutunud olukorras leidma stabiilsuse. Improvisatsioonilistes monoloogides toodi
eraldi välja mõte, et lastega koos tegutsemine ning emotsionaalselt, hingeliselt ja sotsiaalselt
pingelistes olukordades toimetulek on ka grupijuhtidele loominguline kogemus. „Karnevalid
ja üritused lastega – nii ilus on see energia, see loovus, mis tuleb ja vabastab. Töö juures ma
pean olema see, kes ajab tarka juttu, asjalikku juttu. Siin meeskonnas ma ei ole ideoloog, mina
ei pea tarka juttu ajama. Ja mis mulle veel tohutult meeldib selle meeskonna juures, et kui keegi
ütleb: „Oh, tead, mis ma kuulsin, et see uus teooria...”, siis teised ei ütle: „Aa, no-jah”, vaid:
„Aa! Tõesti või?!” Ja see huvi on nii ilus.” (Mx)
On oluline, et kaose kogemine laagris oleks turvaline ja kontrollitud, laagripäeva
raamid loovad kaoses korra. „Hulluses jääb kaos kildudeks, loov protsess avastab selles mõtte.”
(Lindqvist 2003: 13.) Samas on loovus midagi, mis vajab ikka ja jälle kinnitust, nagu
armastuski: „Loovusel on selline lapselik pool, mis mulle hirmsasti meeldib. Ma olen alati
kahelnud, kas loovus on minus olemas. Mul on kogu aeg tahtmine teha midagi hästi loovat ja
vahepeal mul on piinlik, ma ei tea, kas ma olen ikka loov või mitte. Ma olen vist. Näiteks A
võtab mu mängu kaasa.” (T)
Loomingulise vabadusega seostati lavalisi, draamaelementide kasutamisega seotud
tegevusi ning eneseteostuslikku aspekti, mis asetati esikohale. „Teine (oluline motivatsioon)
on ilmselgelt selline loomingulisus, hoopis suurem vabadus, /.../ selle tõttu mulle on hullult
hästi meeldinud kõik need draama asjad.” (R)
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Monoloogides rõhutati, et selle eelduseks, et iga grupijuht saaks laagris olla loov ja
mõelda „piiridest välja”, on eriline miljöö, mis valitseb laagris: „Ma ei tea oma elus ühtegi
keskkonda, mitte ühtegi seltskonda, mitte ühtegi meeskonda, inimeste hulka, kus ma panen
endale mingid nõmedad riided selga, ma olen nii kole ja see on nii lahe, sest see on ilus. Ja siis
tuleb sisse loovuse pool ja huumori ilu, no mõnikord huumori valu ka. See võimendub, seda
saab kaasa võtta, et seda saab kasutada nagu turvapaika, tuleb midagi meelde ja järsku purtsatad
naerma, nii õudselt ajab naerma.” (Mx)
Usaldus. Kolmandaks oluliseks komponendiks, mis meid ühendab, on usaldus.
Meeskonnaliikmete omavahelist sobivust võib iseloomustada ka sõnaga sõprus. Sõpruse
aluseks on usaldus, usaldus aga väljendub paljudes situtatsioonides ja on enamike sündmuste
kesk- või tugipunktiks. Meil on kujunenud traditsiooniks, et enne laste saabumist räägime,
kuidas kellegi elu on vahepeal läinud ja milline on „vaimu seis” (Juhan Viidingu väljend). Neid
koosistumisi nimetab M avaringiks, kui ta räägib usaldusest ja isikliku elu jagamisest: „Minu
meelest tohutu väärtus on selles meeskonnas üksteise usaldamine. Me räägime avaringides
sellest, kuidas elus läheb. /.../ Ma arvan, et see on privileeg – öelda seda, kuidas läheb.”95
Usaldus avaldub olukorras, kus laste elud ja lood mõjuvad emotsionaalselt nii raskelt,
et vajatakse ise hingelist toetust, ja samas ongi kaaslane, kellega seda jagada. „Kas sa mäletad,
M, seda esimest Lepanina laagrit, kus mina olin koos Al-ga. Kui laager oli läbi, siis me olime
täiesti endast väljas, sest laste lood, kõik see, mis tuli, oli natuke üle meie piiride, meie võimete.
Me istusime koos, ma ei mäleta, vist ka nutsime. Sa olid meie kõrval.” (A)
Laste lugudele kaasa elamine on alati raske, see ei muutu. Asjaolu, et vajadusel on
läheduses (alati) inimene, kes on kogenud midagi sarnast ja kes on nõus jagama oma lugu, on
olnud tähtis ja vajalik. T: „Ma isegi ei tea, miks ma nutsin, aga ilmselt seda kõike oli liiga
palju.” Kui ta ükskord jälle nuttis, tuli vanem kolleeg ja kinnitas, et temagi koges alguses suurt
kurbust. On lohutav, et me saame omavahel neist asjades rääkida ja mõistame üksteist poolelt
sõnalt.
Emotsionaalselt laetud olukordades, mis kuuluvad lastega tegelemise juurde, aitab
omavaheline usaldus pingeid maandada ja hiljem olukordi lahendada. „Ma võin vihastada, ma
võin olla vihane ja nutta, ja te ei jäta mind. Esimeses laagris minu meelest oli üks lugu, ja teine
Olles ise osalenud aastaid nendes avaringides, mis häälestavad meeskonnaliikmed laagritegevusteks ja
grupijuhirolliks, võin seda vaid kinnitada. – Avaringid on kestnud kaks kuni neli tundi.
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oli selles laagris, kui me sinuga – A – gruppi tegime. Ma olin õnnetu ja sa ei jätnud, ja ma olin
vihane, sa tulid mulle järgi ja ei jätnud mind.” (M)
Usalduse juurde kuulub ka julgus ütelda, et mulle siin meeldib. Töö lastega läbi mitme
laagritsükli on kinnitanud, et inimene on valinud õige eriala. „Ma julgen küll südamest öelda,
et ma mäletan esimest aastat, kui ma siia tulin, siis ma olin armunud sellesse töösse, ma olen
selline kiiksuga.” (T) Rõhutati ka seda, et meeskonnas võib endale vabadust lubada, sest keegi
ikkagi toob kolleegi maa peale tagasi: „Ma võin rõõmustada ja olla õnnelik siin ja praegu ja
järgmine kord ma võin nutta. Te lasete väga kõrgelt lennata, aga siis ütleb keegi: õh-õh-õõ, ja
pagan, see on tõde.” (T)
Peter Felix Kellermann on rõhutanud, et toimiva suhte eelduseks on järjepidevad
kohtumised, mis on laetud huviga kaaslas(t)e tegemiste ja mõtete vastu, ja et kuulataks üksteist.
(Kellermann 1992: 103.) Monoloogides tõstetigi eraldi esile oskust üksteist kuulata: „Ma
arvan, et üks väärtus, mis selles meeskonnas on, on üksteise kuulamise oskus. Et ma arvan, et
see on päris unikaalne, et kui keegi räägib, siis teised tõesti kuulavad. Sa võidki rääkida ja
öelda, mis sul on öelda.” (M) Monoloogides kasutati sageli väljendit „suur soojus”, kui räägiti
kaaslastest ja omavahelistest suhetest. „Mul on siin igaühega oma lugu, sina oled see, kes on
mind kõige rohkem julgustanud läbi nende aastate ja aegade just olema see, kes ma olen. /.../
See on selline tohutult suur soojus, mis sinust lihtsalt tuleb,” ütles N, kui ta rääkis Mx-st.
Usalduslike suhete aluseks on muu hulgas ühesugune arusaamine naljast ja huumorist: „Et mis
mind hoiab siin? – Loomulikult naer, mida kohtab siin hästi palju. See tuleb kuskilt nii järsku
ja järgmisel hetkel, noh, ma ei ole nutnud küll enam viimastel aegadel, aga, et iseenesest need
meeleolud võivad kõikuda, tuleb ja läheb, tuleb ja läheb, aga naeru on rohkem.” (K)
Usalduse kandevõime pannakse proovile siis, kui meeskonnas on kriisimomendid: kui
emotsioonid kuhjuvad ja toimub plahvatus.96 Kõrvalt vaadatuna on selline situatsioon
destruktiivne: „Ma meenutan suurt kokkupõrget, ma oleksin varem ja mingis teises seltskonnas
seda kohutavalt kartnud, kus mõlematel on omad õigused,” meenutas R sündmust, millest
seejärel rääkisid ka teised asjaosalised. Kõigepealt A: „Meil on olnud pingeid ja me oleme
karjunud teineteise peale oma tõde. See on olnud valus. Vaja on kannatust, ära oodata, millal
medali teine külg ette pöörab. Võib-olla tõesti selle nimi on armastus.” Sama lugu täiendas N:
„Tegelikult me seisime ühe ja sama asja eest, me väljendasime ja saime aru neist asjadest
erinevalt, sest meie kogemused on erinevad. Ma lapin aeg-ajalt seda fotoka objektiivi katet,

96

Loomulikult on täiskasvanute lahkhelid jäänud väljapoole laste kuuldekaugust.
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mille ma tookord suure vihaga puruks tegin. Igal juhul on hea, et meil on liimi ja saab mõnda
asja lihtsalt kokku lappida, tühja sellest, et mõni asi katki läheb.”
Omavaheliste pingete ja vastuolude teema läbis mitmeid etteasteid: „Ma mäletan ka
riidusid. Siit ei saa ju ära minna, siin on vaja mitu päeva olla ja ikka need asjad kuidagi
lahendada.” (T) – Sama protsess toimub ka lastel omavahel: ka nemad ei saa minna lihtsalt
koju, vaid peavad leidma viisi, kuidas jätkata koos teistega pärast tülisid.
Võimalus jagada kolleegidega oma isiklikku valu ja kaotust. Eraldi toodi välja olukorrad,
kus laagriaeg on langenud kokku oma isiklike murede ja valude perioodiga. See, et laagrisse
on ka sellistel juhtudel tuldud hea meelega, kinnitab tööõhkkonna positiivset mõju. „Ma tulen
siia, ma julgen ja ma saan siia tulla oma isikliku valuga. Ma tean, et see on see koht, jällegi
usaldusega seotud, kus ma võin oma valu väljendada, ma võin seda rääkida, ma võin lihtsalt
sellega olla, ja ma tean, et ma olen mõistetud. Ma leian selle lootuse, mõistmise.” (Mx) „Mina
olen olnud väga kehvas seisus, sellises, kus inimesed tavaliselt ei taha ennast mitte kellelegi
näidata. Ma arvan, et ma ei oleks mitte kuskile mujale seltskonda läinud, aga siia, sellesse
meeskonda ma julgen tulla.” (R)
Laager on kestnud juba nii kaua, et kõikidel grupijuhtidel on surnud selle aja jooksul
kas ema, isa või mõlemad. Omamoodi on see laager olnud leinatoetuslaagriks ka grupijuhtidele
endile. „2. veebruaril suri mu isa. Kõik, mida te tegite, igaüks eraldi, sõnumid ja kõik, mulle
oli see üllatus või šokk või puudutus. Ja siis ma sain aru, et see ongi armastus. Selline, nagu
ma oma isa armastasin.” (T) „Mul on olnud lihtsam kolme aasta jooksul matta nii oma isa kui
oma ema.” (U)
Töö laagris lastega ei ole pelgalt ühepoolne aitamine, vaid koos olemine ja teineteise
toetamine. Vahel on juhtunud, et rollid on vahetunud – laps toetab grupijuhti. „Mäletan, mu isa
suri just siis, kui oli suvelaager. Läksin Tallinna korraldama matuseid, laagrisse tulin tagasi,
kui asjatoimetused tehtud. Lapsed laagris teadsid, et mul suri isa ja kus ma käisin. Parkisin auto
ja jalutasin mõtlikult korvpalliplatsi poole. Mulle jooksis vastu minu rühma poiss, jäi seisma,
ütles, et ma tean, et sul on isa surnud. Küsis, kas mul on sellest kellegagi rääkida. Vastasin, et
on küll. Siis ta ütles, et räägi siis, see aitab, mul ka isa surnud, ja jooksis edasi. See kohtumine
oli üllatav ja vajalik.” (A)
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Professionaalne ja isiksuslik areng. Tegevuste ühine kavandamine, koos tegutsemine ja koos
olemine mõjutab iga meeskonnaliikme küpsemist niihästi erialaste oskuste kui ka isiksuslike
omaduste osas. Kui meeskonnas on piisavalt võimalusi kahepoolseteks ja hiljem
mitmepoolseteks kohtumisteks, millest aja jooksul kujuneb tugev ja toimiv suhe, mõjutab see
iga üksiku tiimikaaslase professionaalset ja isiksuslikku arengut.
Psühhodraamas on kohtumine kahe inimese vahel keskne mõiste: see on situatsioon,
kus mõlemad pooled tunnevad enese vajalikkust ja teineteise tuge. Kohtumist saab nimetada
ka tele-suhteks, ehk siis kahepoolseks empaatiaks: „Tele tähendab kohtumist, kahesuunalist
empaatiat, kus inimesed intuitiivselt üksteist mõistavad ja usaldavad. Tele on isikute
vastastikune kohalolek teineteise elamustemaailmas.” (Lindqvist 2003: 177.) Victor Frankl on
oma kriitilises essees märkinud kohtumise kohta, et kohtumised, kus ei ole pürgimust kõrgema
poole, on pinnapealsed: „...olla inimene tähendab alati püüelda endast välja millegi poole, mis
jällegi ei ole tema ise – millegi või kellegi poole, teatud mõtte suunas, mida ta teostab, või
kellegi teise poole, keda ta teostab, või teise inimolevuse poole, keda ta kohtab armastuses.”
(Frankl 2001: 198.)
Monoloogides toonitati, et kahepoolsed kohtumised on olnud positiivselt laetud: „Iga
kohtumine, ükskõik kellega teist, on selline, et sa kohtud ja sa lähed selle koha pealt edasi.
Võib-olla õige mitu kuud pole näinud ja siis saad kokku, kallistad – see on selline kett, kus
lülid pole üldse lahku läinud.” (M) Kohtumine, millega kaasneb teineteise täiendamine, saab
teoks vaid siis, kui inimesed teineteist kuulavad. Kuulamise olulisuse on välja toonud ka
grupijuhid, näiteks: „Ma arvan, et üks väärtus, mis selles meeskonnas on, on üksteise
kuulamise oskus. Et ma arvan, et see on päris unikaalne, et kui keegi räägib, siis teised tõesti
kuulavad. Sa võidki rääkida ja öelda, mis sul on öelda.” (M)
Omamoodi nagu laboratooriumitingimustes elamine võimaldab märgata oma
kasvamist: „... siin ma märkan enda muutumist, siin ma saan näha ennast paremini.” (N) Ilma
segavate asjaoludeta, vabas õhkkonnas on võimalik ennast korrigeerida: „Siin ma ei saa
valetada ja just endale. Ja mul on näiteks jube hea meel, et ma olen saanud siin laagris tegelikult
tõepoolest selle iseendaga kokku.” (T) Elades laagri rütmis, muust maailmast eraldatuna, on
kogetud midagi sellist, mis seni oli jäänud märkamata: „Ma olen vahepeal mõelnud, et ma olen
nagu parem inimene siin laagris,” ütles M ja lisas, et ta pole enne selle peale mõelnud. Teemat
arendades lisatakse, et laagris saab vabalt oma paremat poolt näidata: „Millegipärast on tõesti
selline tunne, et ma olen siin parem inimene. Aga miks ma olen siin parem inimene?
Sellepärast, et minu ümber on parimad inimesed, kellega ma saan rääkida parimaid jutte.” (T)
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Positiivsena tuuakse välja ka võimalus olla laagris ilma igapäevaste maskideta: „Aga
see, et sa tunned ennast hea inimesena, mina tunnen niimoodi sellepärast, et me saame olla
meie ise, see ongi kõige parem. Ei ole vaja näidelda, lihtsalt ole.” (R)
Monoloogides, milles arutleti meeskonda kokku toonud ja koos hoidvate asjaolude
teemal, nimetati üheks siduvaks motivaatoriks üksteiselt õppimist. „Mul on olnud siin
õpetajaid. Mida ma siin õppinud olen – julgust, julgemalt ennast väljendada, julgust vaikida,
julgust ropendada. Ükskord N ütles mulle, et kurat, sa nagu tahad olla hirmus hea inimene kogu
aeg. Võib-olla ma ei ole julgenud vihastada väga palju või õigel hetkel. Ma peaksin õppima
selliseid asju, et kui on usaldusväärsed inimesed, siis võib vihastada ka.” (K)
Üks kolleeg on õpetanud kergust ja teine täpsust ja kolmas kannatlikkust ja elu tõsiasja,
et koostöö ja arvamused igaühega ei klapi. Lihtsalt ei klapita. „Võimas kogemus oli esimestel
aastatel olla paaris vanameistritega,” rääkis U ja selgitas: kui alguses oli tunne, et „mitte midagi
ei ole vaja ette valmistada, kõik asjad sünnivad kohapeal”, siis töö käigus nägi, et kõik oli
„pedagoogi täpsusega” paika pandud. „Tundsin ennast täiesti väikese täina ja teinekord tundsin
ennast ikkagi ka elevandina. Mingil hetkel hakkasin harjuma sellega, et nii tunda ongi võimalik
ja see on ka täiesti lubatud.”
Teineteiselt õppimise võimalus on tihedalt seotud muidugi ka enesearenguga: „Ma
tõesti tunnen, kuidas minule endale on oluline tundlik kohtumine ja koosolemine võrratute
inimestega, see annab mulle väga palju julgust ja mõtteid ja mõnikord saab ka valjemalt midagi
öelda, kuigi mul on vaikne hääl.” (S) Võimalus areneda inimesena, muutuda nii, et „sind ei
muudeta” (Juhan Viiding) on see, mille pärast inimesed ikka ja jälle laagrisse tulevad ja laagrit
teevad.
Olla ja tegutseda koos kolleegide ja lastega. Grupijuhid on lastega koos sõna otseses mõttes
kogu laagriaja, suvel kõige pikemalt – kaheksa päeva. Me sööme koos ja mängime koos ja
oleme grupitöös koos. Lapsi ei jäeta omapead – läheduses on ikka mõni täiskasvanu, kellega
vajadusel rääkida või kelle poole pöörduda. „Ma kuulan, mis mureks on ja vahepeal saab
aktiivselt ka aidata harjutusi teha. Mind hoiab siin see, et me lihtsalt ei istu ja mõtle.” (K)
Lapsed ja nendega koos tegemine või ka lihtsalt koos olemine, igasugused kohtumised nendega
on mootor, mis hoiab laagri liikumises, ning samal ajal töös ja arengus ka meeskonna. „Lastega
koos olemine ja nende muutuste nägemine on elamine, on kohalolek. Kui me saame olla laagris
ehedad, siis me tegelikult selle kaudu anname lastele ka võimaluse paraneda sellest, mida nad
on üle elanud, nad saavad olla paremad inimesed.” (N)
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Kohtumised lastega on isiklikud ja mõned eriti meeldejäävad. „Läksime ujuma,
õblukene pikkade heledate juustega, ma arvan, et 8–9-aastane tüdruk, käis mul tükk aega
kõrval, ja ühel hetkel võttis mul käest kinni ja mõnda aega käisime temaga käest kinni, piiludes
arglikult minu poole, meie pilgud kohtusid ja ta ütles: „Sul on täpselt samasugune mõnus käsi
nagu minu isal!”, lasi selle lahti, ja jooksis edasi teiste laste juurde.” (U)
Leinatoetuslaagris

asetuvad

valguskeskmesse

eksistentsiaalsed

teemad,

mida

arutatakse omavahel ja ka koos lastega: inimese sünd, tema elu ja surm. „Kas me sünnime
juhuslikult? Ma ei oska öelda seda, ma ei tea seda. Aga milles ma olen veendunud selle pika ja
pika elu jooksul, on see, et see, kuidas me elame sünni ja surma vahel, ehk see viis, kuidas me
armastame, armastame elu ja inimesi, et see ei ole juhuslik, niisamuti nagu juhuslik ei ole ka
surm.” (I) Lastega surmast rääkimine on tegelikult rääkimine elust: „... meie erialad ja elud on
sedavõrd erinevad, et me tõlgendame surmast edasi olevat juba väga erineval viisil. /.../ See ei
ole surm, mis meid hoiab, vaid vastupanu surmale, meie sees olev sünergia, mis toodab elu,
vastuhakku surmale.” (K) Laagri fookust, milleks on elu – mitte surm! – on rõhutanud ka teine
kolleeg: „Tegelikult tegeleme me ju laagris eluga, me ei tegele laagris surma kui sellisega.
Me täiendame elu olemust ja kokku anname just sellise turvalise, kindla ja võimalusterohke
elu.” (I)
Monoloogides rõhutati, et lapsed ja grupijuhid moodustavad terviku, kus mõlemad
pooled annavad midagi teineteisele, arendavad teineteist – laager on üheaegselt andmine ja
vastuvõtmine. Laagris tekkinud soe ja eriline side lastega on võrreldav nende suhete ja
tunnetega, mis on seotud oma lastega: „... mul on soe tunne, nagu oma lapsed mingil hetkel.”
(H) Muu hulgas toob üks grupijuht välja asjaolu, et laste jaoks on oluline olla koos (ka nende
arvates) mõistlike täiskasvanutega: „Minu meelest kõige kihvtim, mis mulle on öeldud, on see,
et laagris on jumala-normaalsed vanad inimesed, kellega saab täitsa normaalset juttu rääkida.
Mu meelest see on kõige suurem tunnustus.” (A)
Laagri korralduslikust küljest rääkides nimetati positiivsena tavapärase rutiini
puudumist: meeldib see, et laagris ei tule teha tööd kellast kellani.
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Lähedaste toetus. Keegi meeskonnast ega lastest ei ela laagri ajal muust maailmast täiesti
eraldatult. Kontakt lähedastega on igapäevane. Laagris ei ole lastel ega meeskonnaliikmetel
keelatud või piiratud nutiseadmete kasutamine selleks, et suhelda kodustega. Seda isegi
julgustatakse tegema, sest pikk eemalolek kodustest võib põhjustada ärevust ja alusetut
muretsemist.
Vaatamata sellele, et laagritöö on raske ja vastutusrikas, on eemalolek kodust ja
kodustest mõnel juhul ka puhkuseks igapäevasest elukorraldusest: „Mu naine on viimased
aastad tuletanud meelde, kuidas ma esimestel aastatel ikka oluliselt rohkem helistasin. „Nüüd
lähed sinna, et minust puhata.” Ma ausalt öeldes lihtsalt naeran pihku, sest mõnes mõttes on tal
õigus.” (U) Laagris on olemas kõik eeldused kogeda vaheldust. Eemaldumine igapäevasest
rutiinist annab võimaluse astuda mõneks ajaks kõrvale oma isiklikest peresuhetest ja seda on
hakanud aktsepteerima ka kodused. „Ma mäletan seda, et 20 aastat tagasi mu lapsed küsisid, et
kaua sa seal käid ja millal see ükskord ära lõpeb. Nüüd lapsed enam ei küsi. Ma ise ka mõtlesin,
et 60 on nagu see piir, aga nüüd ma ei tea, kus piir on.” (R)
Laagriga seoses on grupijuhid aasta jooksul kodunt ära vähemalt 20 päeva: 14 päeva
laagris koos lastega, sellele lisanduvad kaks laagri ettevalmistuspäeva kevadel, kolm päeva
vahetult enne igat laagrit ja päev kokkuvõtete tegemiseks pärast suvelaagrit. Peale selle on meil
veel perekohtumised üle Eesti ja trauma- ja leinateemalised koolitused ning supervisioonid.
Perest ollakse eemal peaaegu terve kuu: see on koormus nii oma lastele kui ka abikaasale.
Laagri kõrvalt on suureks kasvanud grupijuhtide lapsed.
Grupijuhtide peredele on korraldatud üle aasta tänuüritus. Sellel kahepäevasel
koosviibimisel, mis on siiani toimunud ühe grupijuhi maakodus, saavad pered olla koos,
rääkida, kuulata, mängida lastega ja lasta lastel omavahel toimetada. Ühine lühike puhkus on
tänu selle eest, et pered on lubanud meil minna laagrisse. Eemalolek perest pole kummalegi
poolele kerge. Kui olen rääkinud laagrist oma õpilastele ja küsinud, kas nad oleksid valmis
liituma meeskonnaga, on vastus olnud valdavalt ei ja jaa vahepealne: „Tahaksin tulla küll, aga
– olla nii kaua kodust eemal, olla eemal lastest, abikaasast... Ma ei tea...”
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5.2. Kes võtaks teatepulga? Uute grupijuhtide võimalik kasvulava
Järelkasvuteemat on käsitlenud kunstiteraapia üliõpilane Alissa Ivanova Tallinna
Ülikoolist, kus ma olin draamateraapia õppejõud aastatel 2008–2014. Oma bakalaureusetöös
„Laste ja Noorte Kriisiprogrammi korraldatavad laste leinatoetuslaagrid. Grupijuhtide
kompetentsus ja ootused uutele grupijuhtidele” kirjutab Alissa Ivanova: „...leinatoetuslaager
on tõestanud 17-aastase kogemusega oma eesmärki ja vajalikkust ning laagris töötavate
spetsialistide pädevust, kelle kogemusi ja teadmisi antud vallas võib usaldada ja rakendada
laiemalt leina- ja kriisitöös ning spetsiifiliselt leinatoetuslaagri töös ja väljaõppes.” Samuti
jõudis autor oma arutluses järelduseni, et „... uute grupijuhtide puhul peeti teadmistest ja
oskustest olulisemaks inimese isikuomadusi, tema eneseteadlikkust ja varasemaid kogemusi
eeldusel, et inimene on võimeline õppima vajalikke leinatöö metoodikaid kogenud grupijuhi
kõrval leinatoetuslaagris.” (Ivanova 2013: 36jj.)
Senine praktika ei ole enam jätkusuutlik. Vaadates oma koostöövõrgustiku nn esimest
ringi, näeme, et põlvkond, kus on tugevad omavahelised sidemed ning kust vajadusel uusi
liikmeid kutsuda, vananeb. Nooremaid kolleege, kellega pole olnud pikemaaegseid ja
usalduslikke suhteid, on problemaatiline kutsuda, sest nende toimetulekut laagrisituatsioonis
ei ole testitud. Usaldus ei ole saanud kinnistuda. Aga kui meil ei ole noorematega tööalaseid
kontakte, ei tekigi võimalust hinnata nende oskusi. Selleks et tänane laagrimeeskond oleks
avatud uutele tulijatele, peaks meeskonna järelkasvule mõeldes arendama erinevate
põlvkondade professionaalide omavahelist koostööd. Uued tulijad peaksid omalt poolt
arvestama, et ootused grupijuhtidele on kõrged: 1) valmidus tööks lastega ja
meeskonnaliikmena, 2) eneseteadlikkus ja isikuomadused, mis aitavad toime tulla töös lastega,
3) üldised teadmised laste arengust, traumast, leinaprotsessist; 4) avatus ja valmidus õppida
nii kolleegidelt kui ka lastelt ning oma teadmisi täiendada, 5) küpsus, aktiivsus ning loov
potentsiaal. (Samas 36.)
Laagris on mitmel aastal osalenud praktikandid ja alates aastast 2017 ka vabatahtlikud,
kes võiksid tulevikus, pärast spetsiaalset väljaõpet, jätkata laagrite korraldamist ja tööd
leinatoetust vajavate lastega. Väga hea potentsiaal on näiteks inimestel, kellel endal on lapsena
olnud leinalaagri kogemus (mõni nendest ongi olnud laagris praktikal). Kui inimesel on isiklik
laagrikogemus kas praktikandina või laagrilapsena ja kui seda toetab ka akadeemiline kraad ja
väljaõpe mõnel psühhoteraapia suunal, on tal kõik eeldused meeskonnaga liitumiseks.
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Eelpool kirjeldatud lavastust analüüsides ja sellest kirjutades leidsin vastuse ka
küsimusele, kes võiks olla minu tööst praktiliselt huvitatud: sihtgrupina näen nooremat
põlvkonda, s.t inimesi, kes kannaksid peaaegu tühjalt kohalt alustatud väga vajaliku töö
järjepidevust. EMTA lavakunstikooli ja Viljandi Kultuuriakadeemia tudengite hulgast võiks
välja kasvada järgmine põlvkond grupijuhte: nende erialaline ettevalmistus on heaks baasiks,
mida saab erinevate koolituste abil täiendada.
Kokkuvõtteks. Improvisatsioonilise etenduse eesmärk oli sõnastada see „liim”, mis hoiab
koos laagri meeskonda. Samas peitub kolleegide monoloogides ka vastus küsimusele, mis on
see „miski” inimeses, mis annaks talle võimaluse saada tulevaseks meeskonnaliikmeks. Teema
on väga oluline, sest me vananeme, aga kui me soovime, et laager jätkuks, on viimane aeg teha
midagi selle heaks, et uus põlvkond tuleks ja leiaks oma koha meeskonnas. Ainult nii oleks
lastel, kes vajavad leinateel abi, ka tulevikus niihästi koht, kuhu tulla, kui ka inimesed, kes neid
toetavad ja edasi aitavad.
Grupijuhid peavad oskama läheneda lastele, kes on pidanud kogema kaotust ja vajavad
leinatoetust, samas aga tegema tihedat koostööd oma kaasgrupijuhiga ja oskama olla osa
meeskonnast. Laagri südame moodustavad grupijuhid ja nendevahelised suhted, ainult nii saab
luua tasakaalus laagri. „Laager püsib tasakaalus, kui meeskonnal on stabiilsus olemas, siis võib
lubada endale väga suuri kõikumisi, erinevaid emotsioone, erinevaid pingeid ja kokkupõrkeid
ja suurt naeru ja nuttu ja väga raskeid hetki ja olemise talumatut kergust. See tasakaal loob ka
tohutu kandevõime.” (I)
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Pilt 20. ÜRO Lastefond UNICEFi Sinilinnu aastapreemia. Toompea lossi Valge saal.
21.11.2014. Vasakult Elle Kull (ÜRO Lastefondi UNICEF Eesti Rahvuskomitee president),
Merike Sarapuu, Uku Presmann, Eiki Nestor (Riigikogu esimees), Kaupo Jõeveer.
Foto: UNICEF.
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Kokkuvõte
Loomingulise doktoritöö „Rakendusteatri praktikad MTÜ Laste ja Noorte
Kriisiprogrammi leinatoetuslaagrites aastatel 1995–2017” eesmärgiks oli leida vastus
küsimusele, kuidas ja milliseid rakendusteatri praktikaid on kasutatud leinatoetuslaagris
peaaegu kahekümne tegevusaasta jooksul ning kuidas need praktikad on aidanud kaasa laagri
kui ühe tervikliku leinatoetusprogrammi tegevusele ja ülesannetele. Oma uurimistöös
süstematiseerisin ja analüüsisin rakendusteatri praktikaid, mida on laagris kasutatud nii laste
vaba aja sisustamisel kui ka grupitundide leinatoetustöös alates laagri asutamisest. Materjali
leinatoetuslaagrite kujunemisloost ning 20-aastasest praktikast on avaldatud vähe (mõnes osas
üldsegi mitte). Selleks et teatrivahendite kasutamine laagritöös asetuks vastavasse konteksti,
tuli kirjutada ka leinatoetuslaagri korralduslikust küljest, kujunemisest ja meeskonnast.
Doktoritöö viis peatükki käsitlesid järgmisi teemasid:
1. leinatoetuslaagri kujunemislugu ja areng aastatel 1994–2017;
2. rakendusteatri praktikad, mida kasutatakse väljaspool grupitöid (s.t väljaspool
väikseid gruppe, osaleb kogu laager) ;
3. laagritsükli ülesehitus, leinatoetusgruppide moodustamine ja leinatoetustöö
põhimõtted;
4. rakendusteatri ühe praktika – sotsiodraama – kasutamine leinatoetustöös
(grupitööd);
5. grupijuhtide motiveeritus meeskonnatööks.
Doktoritöös kirjutasin lahti leinatoetuslaagri ja meeskonna kujunemisloo. Pärast vastava
konteksti avamist kirjeldasin erinevaid loomingulisi tegevusi laagris, pearõhuga rakendusteatri
praktikate kasutamisel vaba aja sisustamisel ja leinatoetustöös.
Doktoritöö kirjutamisel kasutasin arhiividokumente, kolleegidega tehtud intervjuusid,
nii enda kui ka teiste grupijuhtide koostatud kokkuvõtteid ja märkmeid. Rakendusteatri võtteid
analüüsides tuginesin psühhodraama looja Jacob Levy Moreno, oma kahe ja õpetaja – Martti
Lindqvisti ja Sirkku Aitolehti – ning mitme tunnustatud rakendusteatri praktiku seisukohtadele.
Erinevaid rakendusteatri praktikaid kirjeldades andsin ka ülevaate iga praktika eripärast ja
toimimise põhimõtetest.
Esimeses peatükis kirjutasin, millises kontekstis toimub rakendusteatri erinevate
praktikate kasutamine leinatoetusgruppides ja laste vaba aja sisustamisel. Erinevatele allikatele
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toetudes kirjutasin leinatoetuslaagri kujunemisest ja arengust kahe aastakümne jooksul. Samas
peatükis tutvustasin ka laagri meeskonda – inimesi, kes on esialgsest lühiprojektist kujundanud
omanäolise ja jätkusuutliku leinatoetusmudeli. Leinatoetuslaagri meeskonda on alati kuulunud
väga erineva erialase taustaga inimesi, kelle loomingulised ideed, tegevused ja meetodid
põhinevad niihästi nende professionaalsel ettevalmistusel kui ka erialalistel täiendkoolitustel.
Kuna enamik meeskonnaliikmeid on täiendanud ennast psühhodraama ja gestaltteraapia
valdkonnas, on rakendusteatri praktikad olnud alati seotud nende kahe teraapia koolkonna
teoreetilise baasiga.
Teine peatükk käsitles laagris kasutatavate erinevate rakendusteatri praktikate
loomisprotsessi, mis toetub psühhodraama sessiooni ülesehitusele ja koosneb neljast osast:
soojendus, tegevus, jagamine ja analüüs. Kirjeldasin rakendusteatri praktikaid, mida
kasutatakse nendes laagri tegevustes, mis ei ole otseselt seotud leinatoetustööga gruppides.
Samas peatükis kirjeldasin leinatoetuslaagrite rituaale, kus osavõtjad on koos oma
eakaaslastega: rituaalide käigus püüti saavutada kontakt oma emotsioonide ja mõtetega,
raamistada kas iga üksik laagripäev või üks laagriperiood. Laagriperioodi lõppedes on kõik
asjaosalised kogenud kokkukuuluvust: „Lapsed on omaks saanud. Grupijuhid on omaks
saanud. Kõigiga tekib omamoodi kontakt, kellega rohkem, kellega vähem. Lahkumine ei ole
minu jaoks raske. Raske võib olla hiljem, kui märkan, et maailm on teistmoodi, aga mitte
mineku peal. Ära saates vaatab üks grupijuhtidest mulle sügavalt silma ja kommenteerib, et
need silmad on targemaks saanud. Midagi see laager ilmselgelt tegi” (Praktikant T, päevik
2012).
Samas peatükis kirjeldasin ka kokkulepitud reeglitest üleastumisi laste poolt kui
rakendusteatri üht praktikat – nähtamatut teatrit – ja grupijuhtide rolli selles teatris: tõin ka
konkreetseid näiteid sellistes „mängudes” kordunud motiividest. Leinateooria ütleb tõesti, et
ühest küljest „lein on kõik, ka vastuolulised tunded, mis käivituvad, kui harjunud
elukorralduses on juhtunud äkilised muutused või harjunud elukorraldus on katkenud,
lõppenud” (James; Friedman 2010: 3), kuid kõigele vaatamata kehtivad endiselt ühiselulised
normid ja viisakusreeglid. Töös rõhutasin, et nendes olukordades on grupijuhtide kohustus olla
lastele eeskujuks ja õpetajaks: „Vaid kannatliku juhatuse kaudu jõuavad need inimesed tagasi
lihtsa tõe juurde, et mitte kellelgi pole õigust olla ebaõiglane, ka mitte neil, kes on kannatanud
ebaõigluse all.” (Frankl 2002: 123.)
Samuti kirjeldasin ma ka teisi rakendusteatri praktikaid, milles osalemine andis muu
hulgas lastele võimaluse läbi mängida erinevaid lahendusi, mille abil rasketest olukordadest
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välja tulla. Laste etteasted nn laagriteatris on läbi laagri ajaloo üllatanud grupijuhte sellega, et
lapsed on tugevamad kui võis arvata: lastele ja noortele meeldib julgelt mängida ja tegutseda
koos eakaaslastega, keda on tabanud samasugune kaotus ja kellega on ühesugused
eksistentsiaalsed küsimused.
Kolmandas peatükis on käsitletud ühe laagritsükli ülesehitust ja leinatoetustöö
põhimõtteid, mida laagritöös kasutatakse. Esmalt kirjeldasin laagritsüklit kui tervikut, mis
koosneb ettevalmistavast tööst peredega, ettevalmistavast seminarist, kolmest laagrist,
leinatoetustöö korralduslikust poolest, tööalastest kokkusaamistest laagrite vahelisel ajal ja
tööst perede ning lastega pärast laagritsükli lõppu.
Edasi kirjutasin leinatoetustöö põhimõtetest, mida kasutatakse leinatoetuslaagris:
nende põhimõtete peamiseks teoreetiliseks aluseks on dr William Wordeni käsitlus leinatööst
viie teema kaudu ja Atle Dyregrovi ideed tööks leinatoetust vajavate lastega. Tutvustasin
pikemalt leinatoetustöö õpetajad, kelle käe all on laagri meeskonnaliikmed saanud oma
ettevalmistuse: leinaterapeut Lotta Polfeldt Rootsist, psühhoterapeut Atle Dyregrov Norrast,
psühhodraama taustaga grupijuhtide jaoks lisandus nendele nimedele ka kirjanik, teoloog,
sotsiodraama õpetaja ja eetik Martti Lindqvist ja teoloog ning psühhodraama õpetaja, terapeut
Sirkku Aitolehti. Aastate jooksul on lastega seotud leinatoetustöö praktikat arendanud edasi
kõik grupijuhid, teoreetilist baasi on täiendanud oma seminaridel ja supervisioonidel Atle
Dyregrov ja traumaterapeut Maire Riis, kes on süstemaatilistel koolitustel õpetanud
meeskonnale traumateooria ja leinatöö seotust ning nende kasutamist töös laste ja noortega.
Neljandas peatükis analüüsisin ja kirjeldasin grupitöödes käsitletavaid teemasid ühe
laagritsükli jooksul ning ühe rakendusteatri praktika – sotsiodraama – kasutamist
leinatoetustöös.

Käsitlemist

leidsid

sotsiodraamad,

mida

olen

juhendanud

koos

kaasgrupijuhtide Merike Sarapuu ja Sirje Rassiga. Sõnastasin ka rakendusteatri kasutamise
eesmärgi grupitöös: sotsiodraama abil püüdsime koos lastega avada olulisi teemasid, mis on
seotud kaotuse, suhete, tunnete, toimetuleku ja tulevikuperspektiiviga, ning teha seda lastele
mõistetavas kontekstis. Grupijuhtide omavahelise kokkuleppe kohaselt on teemad, mida
käsitletakse grupitundides, kõigis rühmades samad, kuid et nendega tegelemise järjekord ja
metoodika sõltub laste vanusest, siis selles osas saavad grupijuhid ise valida sobiva aja ja
metoodika.
Samas peatükis selgitasin ka laagri tähendust nii laste kui ka nende vanemate jaoks.
Selleks analüüsisin tagasiside küsimustikke, millest selgus laste ja lapsevanemate hinnang
laagri tegevustele ja tulemustele. Tagasiside andis vastused olulistele küsimustele: kuidas
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kajastub laste käitumises ja arvamustes leinateemade käsitlemine grupitöödes, kuidas on neile
meeldinud laagris toimunud ühistegevused ja millisena nad näevad grupijuhtide omavahelist
koostööd.
Leinatoetustöö meetodeid ja rakendusteatri praktikaid, mida kasutati leinatoetusgrupis,
oli rohkem kui üks, kuid osavõtlik ja alati lapse poole hoidev täiskasvanu on selles olukorras
võtmetähtsusega. Terapeudid, kes on töötanud kas lähedase kaotanud või muul moel
traumeeritud lastega, selgitavad: „Täiskasvanu käitumine lapsega traumeeriva sündmuse ajal
kui ka pärast seda võib luua hiigelsuure erinevuse lõpptulemuses – nii heas kui halvas mõttes”
(Perry; Szalavitz 2016: 14). Samas peatükis rõhutasin näidete varal, et laste eneseusalduse
taastamine ja seejärel tugevdamine ning enesehinnangu parandamine on olnud laagris tehtava
leinatoetustöö üheks väga oluliseks eesmärgiks. Laps, kes on kindel oma võimes toime tulla,
säilitab igas olukorras rahu ning teiste hinnang ei puuduta olulisel määral tema enesetunnet, s.t
ta ei reageeri ägedalt või solvumisega, ta ei hakka mõtlema endast kui kaotajast (Rygaard 2016:
44). Tagasiside lastelt ja vanematelt kinnitas, et lapsed on laagrist saanud abi ja nende eneseusk
on tugevnenud. Peatükis rõhutasin, et tulemusliku leinatoetustöö aluseks on aeg ja tegevused
ajas. Grupijuhid on lastega koos aastases protsessis, mille jooksul toimuvad märgatavad
muutused laste suhetes ja suhtumistes.
Viienda

peatüki

fookuses

on

meeskonnatöö

isiklik

tähendus.

Korraldasin

rakendusteatri etenduse „Mis meid hoiab koos?”. Etenduses said grupijuhid, kes töötasid
laagris aastal 2016, avaldada monoloogides oma seisukohti ja mõtteid antud teemal. Etenduse
teksti analüüsides koorus välja seitse olulist motivaatorit, miks mulle on olnud (ja on jätkuvalt)
oluline töö leinatoetuslaagris: 1) meeskonnaga liitumine, 2) kaos ja kord ehk loominguline
õhkkond, 3) usaldus, 4) võimalus jagada kolleegidega isiklikku eluvalu ja kaotust, 5)
professionaalne ja isiksuslik areng, 6) kolleegide ja lastega koos olemine, 7) lähedaste toetus.
Saan ainult nõustuda üldistusega, et inimesed – antud juhul grupijuhid – on rahul oma tööga,
kui see pakub neile 1) võimalust erialaseks arenguks, 2) nii tööalast kui ka isiklikku toimivat
suhete süsteemi ja 3) aega enda jaoks (Ivanova 2013: 35).
Minu pikaajaline, kuid korrastamata kogemus ühes väga unikaalses protsessis leidis
selles töös korrastatud struktuuri. Leinatoetuslaager on lugu julgusest, vastutusest ja
jonnakusest. Minna pärast parvlaeva „Estonia” katastroofi oma abi pakkuma, samas täpselt
teadmata, mida see abipakkujalt eeldab, nõuab julgust. Puudus igasugune kogemus, kõike õpiti
abi andes ja leinatoetustööd tehes: õpiti üksteiselt, aga eelkõige lastelt. Ka laagri edasine areng
on toetunud põhimõttele: tee ja siis ka õpid. Vastutus laste ja oma töö tulemuslikkuse eest
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sundis oma oskusi pidevalt täiendama ja õppima Norra, Soome ja Rootsi kolleegidelt. Laagri
kogu areng on olnud näide elukestvast õppest ja sellest, et kunagi ei saa ütelda, et nüüd ma olen
valmis. Meeskond on alati teel. Laagri eestvedaja Maire Riisi kindlameelsus on olnud
võtmetähtsusega laagri arengus ja meeskonna motiveerimisel: ta pole loobunud, vaid leidnud
võimalusi leinatoetustöö jätkamiseks ning innustanud ka teisi.
Rakendusteatri erinevad praktikad on kuulunud leinatoetuslaagri igasse päeva: rituaalid
raamistavad laagritsükleid ja laagripäevi, sotsiodraamat kasutatakse leinatoetustöös jne.
Grupijuhtidele ei olnud rakendusteatri vormid eelnevalt tuttavad: laagriteatris loodud etenduste
seostamine erinevate rakendusteatri praktikatega sündis alles käesoleva töö kirjutamise käigus.
Oleme teinud lastega neid lavastusi igas laagritsüklis, aga me ei ole pannud neid kunagi nii
süsteemselt rakendusteatri konteksti. Praktika ees ja teooria järel: „Moreno liikus kogu oma
karjääri jooksul praktikalt teooriale – alates sellest, et ta luges ühes Viini pargis suure puu otsas
istudes lastele muinasjutte ja nägi oma kujutluses seda kõike toimiva teatrina” (Lindqvist
2003:177).
Toetudes töö käigus tehtud intervjuudele ja arhiividokumentidele, rekonstrueerisin töö
jaoks mitmed etendused ja rituaalid: neil igaühel oli oma osa rakendusteatri praktikate
kasutamisel leinatoetustöös.
Leinatoetustöö algab grupijuhtidest, nende kompetentsist ja omavahelisest koostööst.
Grupijuhtidele on tagatud vabadus teha leinatoetustööd vastavalt oma kogemustele ja
ettevalmistusele: peaasi, et lähtutakse niihästi laste kui ka grupi kui terviku vajadustest.
Põlvkond, kes on kujundanud leinatoetusprogrammi „Eesti mudeli”, on valmis loobuma oma
kohast meeskonnas: inimesed vahetuvad lähema nelja aaasta jooksul. Töö kirjutamise
protsessis leidsin vastuse ka küsimusele, kes võiks olla minu tööst praktiliselt huvitatud:
sihtgrupina näen nooremat põlvkonda, kes kannaks kunagi peaaegu tühjalt kohalt alustatud
väga vajaliku töö järjepidevust. EMTA lavakunstikooli ja Tartu Ülikooli Viljandi
Kultuuriakadeemia tudengite hulgast võiks välja kasvada järgmine põlvkond, kes oleks
suuteline jätkama laagritraditsiooni.
Loodan, et käesolev loominguline uurimus annab nii mõnelegi noorele ideid ja julgust
hakata tegelema leinatoetustööga, kasutades seejuures koolis õpitut ning täiendades ennast
psühhoteraapia jm meetodite osas, mille omavahelises kombineerimises võiks sündida midagi
uut.
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Summary
The creative doctoral thesis “Applied theatre in the grief support camps of the non-profit
association Children's and Youth Crisis Programme from 1995–2017” focuses on the grief
support programme consisting of three camp cycles and different strategies of applied theatre
for children (aged 8–18 years) who have lost their close relatives (mother, father, sister or
brother) and need support in accommodating to life after the loss.
The thesis deals with five themes. First, an overview is given of the formation and
development of the grief support camp from 1994–2017. The second theme deals with theories
that underpin different practises of applied theatre which are used at the camp besides
groupwork. The third theme describes the composition of one camp cycle (preparation, summer
camp, autumn camp, spring camp), formation and management of grief support groups and the
principles of grief support work used at the camp. The fourth theme introduces the use of one
of the practices of applied theatre – sociodrama – in the groups of grief support. The fifth theme
deals with group instructors’ motivation for teamwork.
I have belonged to the camp team since 1996. The theme of theatrical means is directly
related to my education and work experience. I have graduated from the Estonian Academy of
Music and Theatre and continued my master’s studies there; I am also a director of
psychodrama, supervisor and lecturer; I have worked at Tallinn University as a lecturer in
Drama therapy. I have participated in grief support camps as a leisure time instructor or group
instructor in 15 camp cycles; in addition, I have 20 years of work experience with children with
whom I have used different strategies of applied theatre.
When collecting material for the present thesis, I used the existing archived documents
and other source materials. These were, however, insufficient for exhaustive treatment of any
of the themes. Therefore, I conducted numerous interviews, including telephone interviews,
with my colleagues. In addition to written sources (archive documents, articles, notes received
from colleagues), oral information has been used as supplementary material on all the main
themes: 1) the interviewees recalled the activities and the counsellors in the first hours after the
disaster; 2) they explained the beginning and development of grief counselling; 3) they
described the preparations for the first grief support camp and the development of the grief
support camps into an annual programme; 4) they specified the descriptions of different
practises of applied theatre and other camp activities by adding their personal opinions to
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recollections of various events; 5) they made additions to the descriptions of sociodramas and
group assignments; 6) recollections by several people have also been used to correct the
descriptions of numerous rituals. Finally – the last chapter of the current paper is wholly based
on oral opinions of the team members.
The first chapter “Formation and development of the grief support camp” describes the
history of the grief support programme through two decades. The first grief support camp was
arranged for the children who had lost their close relative(s) in the disaster of the Estonia ferry
(1994) and for their family members. According to official figures, 852 people lost their lives
in the disaster. At that time, Estonia had no crisis help system which could have offered grief
counselling or grief support to the people who had lost their close relatives in the disaster.
Maire Riis, Tiiu Meres, Marina Meigas, Henn Mikkin, and others who were studying at the
Gestalt Institute of Scandinavia went to the harbour as volunteers. The first advice came by
telephone from their teacher John Evans Porting.
Many families, including their children, needed primary psychological help and
counselling. It became clear that this was not enough – to cope with the tragedy and its
consequences, both adults and children needed long-term professional grief support. In Tallinn
and Tartu grief counselling courses were arranged for families where children and their
problems were addressed: their psychic status, family relations, contradictory feelings in
relation to the changed reality.
Initiated by Lotta Polfeldt, led by Maire Riis and with financial support from Rädda
Barnen, a grief support camp was planned for families with children. The first camp cycle
began in summer 1995. Grief support was distributed over the whole year so that the 10-day
camp in summer was followed by a three-day autumn camp and a three-day spring camp in the
first half of the following year. In the time between the camps, the families were approached
individually. The camp format has remained the same – during the year, there are three camps
for the same children, only the first camp lasts for eight days. If necessary, individual work is
done with the families and children between the camps.
The second chapter “Applied theatre in the grief support camp outside grief support groups”
discusses the practises of applied theatre in which the whole camp participates. The activities
that involved the whole camp included various theatricalised activities like improvisations,
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happenings, story theatre and rituals, which in their turn supported grief support work and
tested children’s creativity.
A few examples. Children are told isolated situations from a story, and, thereafter, they
add details to the story and find a solution. Or, together, they read the book Soul Bird and make
soul birds, which become children’s companions. At performances of a sportive kind, they
compete in all Olympic events or arrange a diverse circus programme.
The strategies of applied theatre are also used for various rituals which are performed
to begin or finish the day or the camp. On the first day of the camp, children introduce their
homeplace in a small performance; on the last day of the camp cycle, a final ritual is performed.
The aim of some theatricalised rituals is to enable children to concentrate on their feelings,
wishes and close relatives, and to give a shape to their imaginations – e.g., a stone circle, a
pyramid or a line of flags. During the years, the final rituals have been changed and perfected.
The children who part with their peers and group instructors write letters those who come next
and encourage them to be cheerful, active and courageous about their future. This is a part of
the final ritual that has remained unchanged for years.
The third chapter “The composition of the camp cycle and foundations of grief support”
observes one integrated camp cycle: in preparation for the camp, the organisers meet families.
By means of questionnaires and talks, they establish what kind of grief support the family needs
and whether the child might benefit from a one-year camp cycle. Thereafter, the everyday
functioning of the camp and work in groups are described. Discussion of grief in groups follows
the logic of the grief process and is based on Dr William Worden’s treatment of grief support
through five tasks and psychotherapist Atle Dyregrov’s ideas on how to work with children
needing grief support. In the first camp – the summer camp – the following tasks are dealt with:
1) recognition of loss: what happened and to whom, how one learned about it and which were
the first feelings and thoughts after realising what had happened; the funeral – the questions
that parting with the deceased raised in children; 2) work on changes that the loss caused in the
relations, in the body, in the feelings: what the child thinks about the deceased family member;
how children explain death and what comes after death; how they relate this with their deceased
relative; how children feel after the loss; what their relations are with other family members
and friends, how the child copes at school; what feelings children associate with what
happened. At that, it is essential that children should not consider themselves responsible for
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what happened; they should not accuse themselves; they should not think that they could or
should have prevented the tragic event.
The themes of the autumn camp are associated with memories: how children remember
the deceased persons, the emotions associated with them, activities done together. Dealing with
the theme is supported by various creative activities: children make drawings on the theme of
memories; they craft boxes where memories are placed, etc. Good and bad memories are
separated, and generally children do not want to perpetuate bad memories or carry them around.
The objective of this theme is building a bridge between the past and the present; children
should feel and know that the loss of the close relative does not mean losing the good that was
received from them. It is essential that children should not be afraid to speak about what
happened if they feel like it; i.e. speaking about painful themes is not forbidden or
condemnable. The themes of the spring camp concern their future perspectives – over time,
children have accommodated and reconciled to the circumstances and are able to go on with
their lives.
At the end of the third chapter, an overview of parents’ feedback is given. This shows
that the camp has been beneficial for the children – their mood and relations with family and
friends have improved; their achievements at school have improved, and children cope better
with everyday life and obligations.
The fourth chapter “Applied theatre in the grief support group” focuses on sociodrama as one
of the three methods of psychodrama. Its theoretical foundations as well as practice are
discussed. This chapter also follows the logic of the camp cycle – first, sociodramas that I and
my fellow instructor have used in the first camp are described and analysed. Sociodramas on
the theme of the loss of a close relative help the children to accommodate to the changed
situation and to the circumstance that the behaviour of some family member need not consider
the child’s feelings and wellbeing. The corresponding subchapter describes the staging of
several sociodramas, children’s participation and reactions to the themes of death and loss. The
themes of the autumn camp concern memories about a person who is not there anymore. Here,
too, several different theatricalised activities for dealing with this theme are described. In the
spring camp, children are asked, through different activities, to define the changes that had
happened over the time: whether there are more joys than before; whether the relations with
friends are better than a year ago; whether, in a year’s time, things will be better at home and
at school, whether they think that in the future there will be more joys and fewer sorrows.
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The fifth chapter “Reflection of grief camp experience through Playback Theatre” seeks an
answer to the question what supports long-time teamwork; why they have not given up working
at the camp, although it is difficult for the group instructors and their families; what keeps the
teams united. In the same chapter, the author poses the question “Who might continue working
at the camp?” and offers his own proposals. As different strategies of applied theatre have
justified themselves at the camp, training as an actor would form a good basis. Through further
education courses, motivated people could get preparation for this difficult but interesting
work.

144

Lisa 1.
HINGELIND
(häppening sügislaagrites aastatel 2006–2017)
Aasta 2006, Pariisi küla laagrikompleks (Kadrina)
Juhendajad: Uku ja Kalle
Laupäeval kell 17.00 – kogunemine Suurde Saali HINGELINNUGA KOHTUMA
Naatan Haamer räägib hingedeajast, Uku Presmann räägib origamist ja Sasaki Saduko loo.
Lindude tegemine (voltimine), samal ajal sättis Kalle küünlaid. Seejärel minnakse koos õue:
teekond koos küünalde ja lindudega puu juurde, linnud laskuvad puuokstele. Ilus õhtu ja
küünlad loovad täiesti müstilise maailma…
Origami-kure (tsuru) lugu sai alguse 6. augustil 1945. aastal, kui ameeriklased heitsid
Hiroshimale aatompommi. Seal elas ka kaheaastane Jaapani tüdruk Sasaki Sadako. Kiirituse
tagajärjel haigestus ta üheksa aastat hiljem raskesse haigusesse – leukeemiasse. Ta õppis siis
kuuendas klassis. Sasaki pandi haiglasse. Kord rääkis üks tuttav, kes teda haiglasse vaatama
oli tulnud, talle ühe vana legendi, mis lõppes nii: “Kui sa valmistad paberist 1000 kurge ja
kordad iga kure valmistmise järel oma soovi, siis läheb see soov täide.” Sasaki hakkaski
kurgesid voltima, soovides endale tervenemist. Mida rohkem kurgi ta voltis, seda rohkem
hakkas ta soovima rahu tervele maailmale. Sasaki suri, kui ta oli valmis voltinud 644
paberkurge. Sasaki klassikaaslased voltisid valmis puuduvad 356 kurge ja panid need pärast
matuseid tema kalmule.
Selle vapra tüdruku lugu andiski inspiratsiooni maailma laste Rahumemoriaali
loomiseks Hiroshimas. Ja nii saadavadki lapsed üle maailma Rahu Päeval, 6. augustil,
tuhandeid origami- kurgi Rahumemoriaalile. Sellest on tänapäeval saanud rahu sümbol.
Aasta 2007, Pariisi küla laagrikompleks (Kadrina)
Juhendajad: Uku ja Ülo
Laupäeval kell 19.30: kogunemine Suurde Saali HINGELINNUGA KOHTUMA
Kaupo alustab lugu vennast ja õest: pärast õe surma läheb vend teda otsima ja leiab ennast
järve äärest. Vana mees soovitab tal teha paadi... Uku jätkab Kaupo lugu ja räägib loo
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pisaratest. Pärast Kaupo lugu hakkavad kõik koos voltima origami-linde. See võtab päris palju
aega, aga lapsed peavad tublisti vastu. Naatan seob loo omakorda venna ja ühe vana mehe
kohtumisega. Vana mees selgitab, kus elavad hinged ja mida nad seal teevad. Naatan juhatab
lapsed küünalde juurde ja hingelinde teele saatma. Läheme õue, teekond küünalde ja lindudega
puu juurde, linnud laskuvad puule. Ilus õhtu ja küünlad loovad täiesti müstilise maailma…
Aasta 2008, Pariisi küla laagrikompleks (Kadrina)
Juhendajad: Uku ja Raivo
Laupäeval kl 19.30: kogunemine Suurde Saali. Räägime lugusid hingedest ja
hingedeajast.
Lapsed ringis, küünlad keskel ja lood...
Uku teeb sissejuhatuse: räägib paberist ja origami ajaloost ja tähtsusest. Hakkab voltima
origami-kurge. Raivo jätkab ning räägib indiaani loo taevast kukkunud munast. Kaupo räägib
loo varjudemaast ja õest-vennast. Naatan räägib hingedeajast, selle tähtsusest ning
traditsioonidest. Uku räägib südamliku loo Sasaki Sadakost ja sellest, kuidas on maailmas
tuntuks saanud origami-kurg.
Kõik see võttis päris palju aega, kokku umbes 45 min. Lapsed pidasid väga tublilt vastu.
Kui lood räägitud, innustati lapsi voltima/rebima/joonistama oma soovi- ja hingelinde, et need
siis hiljem nn taevatrepi juures puule riputada ja sinna ka küünlad asetada. Üllatavalt paljud
lapsed otsustasid keerulise origami kasuks ja said sellega ka kenasti hakkama! Kõik olid
hingega asja kallal, aga kuna „linnud” valmisid erineva kiirusega, siis osa lapsi väsis. Seetõttu
läks selle tegevuse sügavam mõte veidi kaduma.
Raivo süütas samal ajal taevatrepil küünlad, aga see osutus üsna keeruliseks: väljas
sadas päris korralikult vihma ja tõusis tugev tuul. Kui „linnud” valmis, panid kõik ennast
riidesse ja läksime nn taevatrepi juurde. „Linnud” koos soovidega laskusid puule. Küünlad puu
alla...Tuul segas küll kõvasti nende põlemist, aga lapsed olid visad. Õnneks oli vihmasadu veidi
vähenenud.
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Aasta 2009, Paunküla (Harjumaa)
Juhendajad: Uku ja Raivo
Laupäeval kl 19.30: kogunemine Suurde Saali. Räägime lugusid hingedest ja
hingedeajast.
Lapsed ringis, küünlad keskel ja lood...
Naatan räägib hingedeajast, selle tähtsusest ning traditsioonidest. Raivo räägib indiaani loo
taevast kukkunud munast. Uku räägib loo Sasaki Sadakost ja sellest, kuidas on maailmas
tuntuks saanud origami-kurg. Lapsed kogunevad Uku, Raivo, Janika ja Pireti juurde, kes
õpetavad neile kurgede voltimist ja lindudele hinge sissepuhumist koos soovidega. Seejärel
minnakse koos välja ja viiakse kured Pirita jõele, et need teele saata. Kured laskuvad sillalt
imeliselt vette ja ujuvad küünlavalgel minema... Ilus. Naatan räägib lõpetuseks veel
hingedeajast ja nn Toonela jõe tähtsusest elavate ja surnute maailma vahel.
Aasta 2010, Paunküla (Harjumaa)
Juhendaja: Uku
Laupäeval kl 19.30: kogunemine Suurde Saali. Räägime lugusid hingedest ja
hingedeajast.
Kogunesime seekord ilma fanfaarita. Uku ja Ahto sättisid maha tekid, küünlad ja muusika.
Grupijuhid kutsusid lapsed kokku. Oli hea ja hubane algus. Lapsed istusid, igaüks oma grupi
juures. Naatan räägib hingedeajast, selle tähtsusest ning traditsioonidest. Kaupo räägib ja
mängib koos lastega loo varjust, õest, vennast ja hingedest. Uku räägib paberist ja origami
ajaloost ja tähtsusest. Seejärel jutustab loo Sasaki Sadakost ja sellest, kuidas on maailmas
tuntuks saanud origami-kurg. Lapsed on gruppides ja grupijuhid õpetavad neile kurgede
voltimist ja lindudele hinge sissepuhumist koos soovidega.
NB! Jällegi ei läinud väga libedalt... Kas peaks tõesti enne voltimise TÄIESTI selgeks
saama ja siis alles seda teistele õpetama? Või proovime järgmisel aastal vahelduseks midagi
muud?
Lõpuks minnakse koos välja ja viiakse kured Pirita jõele, et need teele saata. Kured
laskuvad sillalt imeliselt vette ja ujuvad küünlavalgel minema... Ilus. Naatan räägib lõpetuseks
veel hingedeajast ja nn Toonela jõe tähtsusest elavate ja surnute maailma vahel. 1,5 tundi
möödub päris kiiresti...
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Aasta 2011, Paunküla (Harjumaa)
Juhendaja: Uku
Laupäeval kl 19.30: kogunemine Suurde Saali. Räägime lugusid hingedest ja
hingedeajast.
Kogunemine (ikka fanfaariga). Sättisime maha tekid, küünlad ja muusika. Grupijuhid kutsusid
lapsed kokku. Oli hea ja hubane algus. Lapsed istusid, igaüks oma grupi juures. Naatan räägib
hingedeajast, selle tähtsusest ning traditsioonidest. Kaupo räägib ja mängib koos lastega loo
“Kaks päikest”. Uku räägib paberist ja origami ajaloost ja tähtsusest. Seejärel jutustab loo
Sasaki Sadakost ja sellest, kuidas on maailmas tuntuks saanud origami-kurg. Lapsed on
gruppides ja grupijuhid õpetavad neile kurgede voltimist ja lindudele hinge sissepuhumist koos
soovidega. NB! Läheb juba üha libedamalt! Lõpuks minnakse koos välja ja viiakse kured Pirita
jõele, et need teele saata. Kured laskuvad sillalt imeliselt vette ja ujuvad küünlavalgel
minema... Ilus. Naatan räägib lõpetuseks veel hingedeajast ja nn Toonela jõe tähtsusest elavate
ja surnute maailma vahel. 1,5 tundi möödub päris kiiresti...
Aasta 2012, Paunküla (Harjumaa)
Juhendaja: Uku
Laupäeval kl 19.00: kogunemine Suurde Saali. Hingedeaja õhtu.
Uku alustab origami-kure looga, sellele järgneb ühine kurgede voltimine. Kui linnud valmis,
kogume need põlevatest küünaldest tehtud ringi keskele (iga laps kirjutab oma volditud kurele
nime peale, et linnud segamini ei läheks). Kaupo jutustab müstilise loo lohedest, ussidest,
sõprusest ning armastusest. Naatani lugu seob kõik omavahel kokku. Siis riidesse ja kurgedega
Pirita jõe sillale, kust siis kured mööda jõge soovid laia maailma viivad. Otsustasin, et iga laps
võiks sillal seistes võtta endale väikese aja, et soovile rohkem jõudu anda, ja see idee toimis
vaatamata sellele, et teised pidid kauem ootama ja õues hakkas külmaks minema… Minu
arvates see õhtu ära küll ei hajunud… Läks kõik küll ajaliselt üle, aga lõpptulemus oli seda
väärt.
NB! Seoses päevaplaani kõikumisega ja et mõni laps on ka sellele tähelepanu juhtinud:
tulevikus võiks päevaplaanis kellaajaliselt ära märkida ainult äratuse/öörahu ja söögiajad.
Üritused aga võiksid olla päevaplaanis ilma kellaajata. Laagri kellaks on PASUN!
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Aasta 2013, Paunküla (Harjumaa)
Juhendaja: Uku
Reedel: õhtujutt, hingelinnu tegemine.
Võtsime Kaupoga esimest korda kasutusele meile kingitud djembed.97
Erinevalt viimastest aastatest rääkisime origami-kure loo hoopis hingelinnu võtmes, ja
selle vana hea raamatu „Hingelind” järgi. Pärast seda toimus gruppides ühine kurgede
voltimine. Iga laps võttis oma hingelinnu tuppa kaasa, kus see siis läbi öö ja järgmise päeva
meie soove, unistusi ja mõtteid talletas. Mõned sõnastuslikud kitsaskohad olid, aga muidu läks
kõik hästi. Ülemine saal on muidugi kõle… Aga idee eelmisel õhtul hingelinnud valmis teha
tasub kindlasti kordamist.
Laupäeval kl 19.00: HINGEDEAJA ÕHTU
Algab see kogunemisega teisel korrusel ja pöörlema hakkab õnneratas! Hea leiuna käisid
lapsed loosikastist auhindu valimas gruppide kaupa ja suur tunglemine/trügimine/järjekorras
seismine jäi ära. Pärast seda said lapsed ülesandeks võtta kaasa oma eelmisel õhtul volditud
hingelinnud ja koguneda esimesele korrusele selleks ettevalmistatud ruumi. Ruumis olid
küünlad, põrandal tekid. Hingedeaja õhtu võib alata…
Uku ja Kaupo: kaks djembe-trummi otsimas ühist rütmi. Rütmi, mis kutsub kohale kõik
meile olulised hingedeajal ringiliikuvad hinged. Et olla koos. Kohtumised võivad alata. Uks
tehakse lahti ja külalistele kaetakse laud, kohale pannakse tassid ja toolid. Tulevad neli „hinge”
– Aivari, Helari, Ivo ja Naatani lahkunud esivanemate hinged, et mõtiskleda elu ja oma laste,
lastelaste või lastelastelaste tegemiste üle ning meenutada ühiseid aegu – need jäävad kuskile
allapoole… Laual on eelmisel hingedealal pooleli jäänud malemäng.
Kui jutud on räägitud, võtavad Uku ja Kaupo selle kokku ning kutsuvad lapsed koos
oma hingelindudega teele: et minna Pirita jõele, kus igaühel on võimalus oma hingelind teele
saata koos soovide, sõnade, mõtete ja unistustega. Ja samas ikka mõeldes neile lähedastele,
keda meie juures enam ei ole, aga kes tegelikult kindlasti meie tegemisi jälgivad ja toetavad.
Müstiline, aus ja siiras. Rohkem sellel teel tegelikult sõnu polegi vaja. Iga laps sai sillal
oma hetke, et hingelind teele saata. Lapsed OLID kohal! Oli pisaraid ja tundeid. Kuna meid on
päris palju, siis vihmas ja külmas võttis see päris palju aega, aga – kuidas saakski seda teha
lühemalt või teisiti?

97

Džembe, djembe või jembe – löökpill, membraanpill.
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Praktikant Mart (kaameramees) võttis ka selle kõik üles. Oleks päris põnev näha, kuidas
see kõik kõrvalt vaadates paistab.
Aasta 2014, EELK Laagrikeskus TALU, Rahula küla
Juhendaja: Uku
(Laagri ajal suri Uku ema, kokkuvõtet ei tehtud)
Aasta 2015, Paunküla (Harjumaa)
Juhendaja: Uku
Reedel kl 21.00: origami, origami-kure lugu ja origamide valmistamine
Pärast laagri avamist ja mänge panid Uku, Helar, Aivar ja Kaupo paika origami-jutu kava:
kahjuks ilma muusikata… Meil võiksid endal olla kõik vajalikud juhtmed ja kõlarid, et ei peaks
nende otsimise/leiutamise peale nii palju aega raiskama. Alustasime origami-kure (tsuru) ja
Sasaki Sadako looga. Seejärel lavastasime antud teemal lastega etenduse, kasutades tehnikat
„liikuv skulptuur”. Pärast lavastust: gruppides ühine kurgede voltimine. Iga laps võttis oma
linnu tuppa kaasa, kus see siis läbi öö ja järgmise päeva meie soove, unistusi ja mõtteid talletas.
Laupäeval kl 19.00: hingedeaja õhtu
Õhtu algab kogunemisega teisel korrusel, kus toimub matkaviktoriin! Põnevust säilis lõpuni ja
kõigil oli lõbus. Edasi kogunesime televiisori ümber ja vaatasime Kuldari tehtud kokkuvõtvat
videot suvelaagrist. Tõesti on hästi tehtud asja hää vaadata. Ja uhke tunne oli ka.
Pärast seda valmistasid Uku, Naatan, Aivar, Ivo, Kaupo ja Helar ette „vanaisade õhtu” kava.
Otsustasime teha paarides ja „vanaisade vaimud” rääkisid oma lugusid meist, meiega ja meile.
Paljud meist polnud oma vanaisasid näinudki ja vaid vähesed on nende põlvel istunud. Kohale
tuli ka „Ma armastan aidata” projekti fotograaf, kellel ülesandeks ÜKS pilt kätte saada, ning
Kuldar, kes jätkas suvel alustatut.
Tekid maas, küünlad… Ja õhtune etendus võis alata. Tagasiside oli hea: see tähendab,
et saime jälle hakkama. Seekord võtsime endale ka ajapiirangu, et ükski paar üle kuue minuti
ei „esineks”. Pärast seda said kõik lapsed ülesandeks ennast riidesse panna, kaasa võtta oma
eelmisel õhtul valmis volditud paberkured ja koguneda maja ette. Seejärel läksime kõik koos
Pirita jõe äärde. Seal oli igaühel võimalus oma kurg teele saata – koos soovide, sõnade, mõtete
ja unistustega. Müstiline, aus ja siiras. Minu jaoks lapsed OLID kohal! Tegime seekord teisiti:
läksime kõik koos üle silla ja sealt siis tuldi gruppide kaupa ja saadeti linnud teele.
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Paljudel oli tunne, et varasemate aastate sügavus ja hardus oli kadunud, ning osalejad
panid järgmiseks korraks kirja mõned mõtted:
* Äkki ikkagi teha kurgede teele saatmine samal õhtul kui voltimine?
* Võiks siduda „vanameeste õhtu” lindudega, et üleminek ei oleks nii järsk?
* Võiks mõelda jõeäärsetele tegevustele, et see kõik ei oleks ainult „kurg vette ja
tagasi”?
Laste tagasiside (Ivo ja Ruthi grupp) tõstis küünalde-õhtu ikkagi laagri kõige toredamaks
ürituseks. Äkki me mõtleme/muretseme üle?
Peale õues käimist katsime samasse ruumi linadega lauad ja koos saiakeste ja
suupistetega oli ka soe PÄRIS tee. Väga hubane ja mõnus tuli kõik välja.
Aasta 2016, EELK Laagrikeskus TALU, Rahula küla
Juhendaja: Uku
Reedel kl 21.00: origami, origami-kure lugu ja origamide valmistamine
Hommikul panid Uku, Ivo ja Kaupo paika origami-jutu kava. Tegime seda söögisaalis, mille
veidi ümber sättisime. Küünlad ja puha! Alustuseks origami-kure ning Sasaki Sadako lugu.
Pärast seda kurgede voltimine gruppides ja lindudele soovide, unistuste ja mõtete
sissepuhumine. Seejärel Uku, Ivo ja Kaupo väike etendus kurgedest. Oleme kurgede rollis: üks
mõtiskleb sõna väe teemadel (mida me soovime? miks? miks soovid on nii üldsõnalised?),
teine räägib kurgede rändest (kuhu, millal, kuidas…), kolmas soovide täitumisest ja koostööst.
Pärast etendust kõik riidesse ja koos viisime kured nn kurgede stardirajale, mis kõik kenasti
küünaldega kaunistatud… Ja ongi kõik. Kõik on püsinud kenasti ajas, aga laste ohjamine jätab
soovida… Vaatame, kuidas homme läheb.
Aasta 2017, EELK Laagrikeskus TALU, Rahula küla
Juhendaja: Uku
Reedel kl 21.00: origami, origami-kure lugu ja origamide valmistamine
Uku ja Kaupo lõid järje eelmise õhtu vanameeste loole. Põrandal oli ajajoon, iga lapse jaoks
põlev küünal. Lapsed tulid sisse, salvestuse pealt kõlasid laste nimed. Rääkisime mineviku,
oleviku ja tuleviku seostest ja iga inimese rollist selles. Me oleme täna sellised just sellepärast,
et meil on olnud sellised esivanemad nagu nad olid. Meie tänased teod, mõtted ja olemised
mõjutavad meie ja meie laste/lastelaste/jne tulevikku. Ja hingedeajal on suurepärane võimalus
ammutada oma esivanemate tarkust. Meie tahame samuti jagada üht iidset teispoolsusega
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suhtlemise kunsti: väega paberkurg. Sellele järgnes ühine kurgede voltimine gruppides ning
neile soovide, unistuste ja mõtete sissepuhumine.
Pärast seda – kõik riidesse! Viisime koos kured pessa (pesa ehitasid Kaupo ja Naatan,
see asus jalgpalliväljaku ääres). Tee pesani oli küünaldega kenasti kaunistatud, küünlad olid ka
põllul olevate põhupallide peal.… Pesa pandi põlema ning kured koos soovidega jõudsid läbi
leekide taevasse… Ja ongi kõik. Kõik on püsinud kenasti ajas ja laste ohjamine tundus ka OK.
Mõned lapsed olid kurvad, et nende kurg ära põletati, aga arvan ikkagi, et see on väga hea
lahendus. Ilmselt tuleb edaspidi lihtsalt veidi rohkem lahti mõtestada seda, miks me nad
niimoodi tulega teele saadame.
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Lisa 2.
ANTIIKOLÜMPIA-TEEMALINE PÄEV LAAGRIS

1
Päeva tutvustamine
Pärast hommikusööki kogunesid kõik Pajaplatsile.98 Kaks grupijuhti, Uku ja Raivo, olid
riietatud toogadesse. Laagrirahva teretamine, ja seejärel tutvustasid Uku ja Raivo päeva teemat:
olümpia. Miks meil on täna olümpiapäev? Mida saab igaüks teha selleks, et inimesed oleksid
liikuvamad ja sportlikumad?
Järgnes igapäevane grupitöö lastega. Sel ajal pani Uku koos praktikantidega paika
olümpiamängude kava, seejärel valmistati ette spordiplatsid ja vahendid. Grupijuhid tegid
mõned võistlusalad ka ise eelnevalt läbi, et veenduda trampliini jt vahendite ohutuses.

2
Antiikolümpia töötoad
Pärast grupitööd tuli laager uuesti Pajaplatsile, kus kuulutati välja päevakohased töötoad:
1) päevakohaste rõivaste valmistamine: vanadest voodilinadest valmistati tervele
laagrile toogad; kõik käisid “toogades” ringi (toogad tegid Aivar, Pille, Ivo ise ära),
2) viltimine: vildist medalite valmistamine,
3) savivoolimine: algselt oli kavas savist medalite ja karikate valmistamine, aga töö
käigus otsustati ümber, kuna savi kui pretensioonikas materjal ei olnud sobiv; karikate
valmistamine asendati lihtsalt savivoolimisega, juhendas Kaupo,
4) puust medalite valmistamine: Kaupo valmistas koos lastega kadakaseibidest medalid
(lapsed aitasid puurida ja lihvida),
(ettepanek järgmiseks korraks: seda võiks teinekord aegsasti ja eraldi töötoana teha:
siis saaks ka midagi peale põletada),
5) töötuba trummidega (trummitöötuba): õpiti selgeks avamise, autasustamise ja
lõpetamise rütmid (6 trummi (džembed) on poest ostetud),

Pajaplatsil oli kolm pada: üks oli lõkke tegemise jaoks ja kahes kasvasid lilled. See oli laagri kogunemiskohaks, kus räägiti
päevaplaanidest jmt.
98
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6) punumise töötuba: nööride ja peapaelte valmistamine, juhendas Uku; sellest osavõtt
oli väga aktiivne,
(ettepanek edaspidiseks: siin võiks olla tulevikus vähemalt kaks juhendajat, sest üksi
on raske kõiki soovijaid juhendada),
7) olümpialipu tegemine: kavas oli kujundada käejälgedest rõngad, kuid see jäi
ajapuudusel ära,
8) hip-hop: Raivo on tantsija ja ta õpetas lastele hip-hop tantsu (ei puutu otseselt
olümpia ettevalmistamisse),
9) tüdrukute maskeerimine meesteks: juuksed pandi kinni, näovärviga (grimmiga) tegid
grupijuhid tüdrukutele vurrud ja vuntsid (kuigi algul kartsime, et tüdrukud hakkavad vastu, aga
tegelikult tehti seda meeleldi).

3
Antiikolümpia avamine
Kõik osalejad (100%) kandsid kenasti oma riiete peal linast valmistatud valgeid toogasid.
Avamine oli Pajaplatsil ja sealt liiguti edasi Kossuplatsile. Süüdati kaks tõrvikut.
Võistkonnad kogunesid gruppide kaupa.99 Arutati läbi ülesanded, mängude kava ja
meeskonnatöö: kuna kõik tegid kõiki alasid, vajas temaatiline spordiõhtu koordineerimist ja
eelnevat läbimõtlemist.
Iga meeskond mõtles välja endale nime ja laulu. Oma laulu saatel liiguti „areenile”.

4
Olümpiamängud
Võistluse korralduslik pool: korraga võistlevad kaks sportlast ja parem nendest saab edasi
järgmistega võistlema, kohtunik jälgib reeglitest kinni pidamist ja paneb kirja esikolmiku ja
erilise tehnika sooritaja.
I Kaugushüpe. Vahendiks on katapult (pool-ümarpalk, laud ja liivakott). Võidab see,
kes lauale hüpates kotikese kaugemale lennutab. – Kohtunik on platsi ääres.

99

Arvestades laste soove, oli iga grupp omaette võistkond, sest lapsed ise tahtsid olla oma rühmaga koos.
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II Kettaheide. Ketta või „lendava taldriku” veerema lükkamine. Algasend: ketas
toetub maapinnale. Mängija lükkab ketta hooga vastavale rajale veerema. Võidab see, kelle
ketas kaugemale veereb. – Kohtunik seisab platsil putkade ees risti.
III Maadlus (karjapoiss). Kaks võistlejat istuvad maas, jalatallad vastamisi. Neil on
kahe peale üks pulk, millest mõlemad kinni hoiavad. Märguande peale püütakse vastast maast
üles tõmmata. – Kohtunik seisab platsi keskel kettaringi kõrval.
IV Jooks. Joostakse kolmekesi: kaks võistlejat hoiavad keskmist kaenla alt, kes siis
omakorda peab hoidma nende põlvedest kinni. Võisteldakse aja peale. – Kohtunik on platsil
risti.
V Odavise. Hokikepi viskamine läbi lina sisse lõigatud aukude. Lina on
diagonaalasendis, auke on 8. Vastavalt sellele, millist auku tabatakse, saab võistleja punke. –
Kaks kohtunikku. Kui kohtunikud on ühe võistlusala kuulutanud lõppenuks, põristab grupijuht
Iff trummi. Toimub alade vahetus nn rotatsiooni korras. Meeskond liigub järgmisele
võistlusplatsile oma marsi saatel.

5
Lõpetamine
Kui kõik olid võistelnud ja parimad välja selgitatud, kuulutas Maire võistlused lõppenuks.
Järgnes autasustamine: välja jagati võidupärjad ja medalid. Päev läks korda. Vahepeal tibutas
küll vihma, aga mängude ajal (18.30–20.00) püsis ilm kuiv.

6
Arutelu
Õhtul arutati lastega enne magamaminekut päevasündmused tubades veel kord läbi.
Grupijuhtide õhtusel arutelul pärast öörahu leiti, et lõpetamine võiks olla konkreetsem ja
pidulikum.
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Lisa 3.
LAPSEVANEMATE TAGASISIDE AASTAST 2016100
Pärast 2016. aasta sügislaagrit jagati lapsevanematele küsimustikud, mille nad saatsid postiga
tagasi. Vastustest tehti kokkuvõte. Alljärgnevalt on kokkuvõte esitatud ilma nimedeta.

Vastanuid: 24, lapsi 31

Lõuna-Eesti pered
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

100

Põhja-Eesti pered

Poisi isa
Poisi ema
Kolme poisi ema
Tüdruku hooldaja
Poisi ema
Tüdruku ema
Poisi ema
Tüdruku isa ja vanaema
Tüdruku ema
Poisi ja tüdruku ema
Poisi ema
Tüdruku ema
Poisi vanaema
Tüdruku ema
Poisi ema
Tüdruku ema
Poisi isa
Tüdruku ema
Kahe tüdruku ema
Kahe tüdruku ema
Kahe poisi isa
Poisi ja tüdruku ema
Tüdruku ema
Tüdruku ema

Kokkuvõtte koostas Merike Sarapuu.

156

Lapse laagrimuljete põhjal palume täita alljärgnev tabel, märkides sobivasse
ruutu ristike

(1)

30
lapse
kohta
Laagrikoht
Majutus
Toitlustamine

Rääkis
rahulolevalt
30
28
26

Üritused
Grupitöö

30
27

Vaba aeg
Kodukord

24
27

Rääkis
ükskõikselt

Rääkis
rahulolematult

1 (tüdruk)
2 (tüdrukud)

1 (poiss)
2
(poiss
tüdruk)

2
(poiss,
tüdruk)
1 (tüdruk)
4 (poisid)
2 (tüdrukud)
1 (poiss)

Ei rääkinud TULEMUS
üldse midagi
100 % rahulolu
ja

1 (tüdruk)
1 (tüdruk)

100 % rahulolu
90% rahulolu
80% rahulolu
90% rahulolu

Ühe tüdruku ema seda ei täitnud.

(2)



Palun täiendage ja/või kommenteerige
(vabas vormis lisada valdkond, mida pole eelnevalt nimetatud, kuid millest laps on
rääkinud)
Poisile meeldis laagris, et oli palju asju millega sai tegelda ja eriti meeldisid

mootorrattad (poisi isa).


Kuna enne suve laagrisse mines oli R väga endasse tõmbunud. Tuli laagrist tagasi teine

laps. Talle meeldivad toakaaslased ja teised lapsed. Talle meeldis väga K ja teised töötajad ka
loomulikult. Laagrist rääkis rõõmuga. Ootas väga sügislaagrit. Kuigi mingi asi juhtus
sügislaagris ja ta ei soovi sellest rääkida, oli tal ikka hea meel, et läks. Nüüd ootab juba
pikkisilmi järgmist laagrit. See oli ka super, kui laps sai minna “Su nägu kõlab tuttavalt” (poisi
isa).
 Kogu laagri meeskond, nii täiskasvanud kui ka lapsed, olid väga toredad, keegi ei
öelnud kunagi midagi halvasti, said olla nii, nagu tahtsid (tüdruku hooldaja).


Meil on J isaga lisada ainult see, et tore, et selline laagriprojekt lastele olemas ja toimib.

Mulle väga meeldis talgikivist voolitud ehe ja värvilise soolaga purk (poisi ema).


J on rääkinud laagritest suhteliselt vähe. Ainult siis, kui olen küsinud (poisi ema).



Innukalt rääkis kaaslastest, kellega ühes toas oli ja sellest, kui palju nalja sai (tüdruku

vanaema).
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A on rääkinud ainult head. Tema viimased kommentaarid laagrile: “EMA, MA

ARMASTAN SEDA LAAGRIT!” (Tüdruku ema)


Lapsele meeldis laagrikoht (olevat mega ilus). Sai juurde uusi sõpru, kõik teenindav

personal oli tema arvates väga tore ja sõbralik. Väga meeldis ja ootab uut laagrit (poisi ema).


S oli kõigega väga rahul (tüdruku ema).



Laager oli väga lühike (poisi vanaema).



G on rääkinud ainult positiivselt kõikidest asjadest ja toimunud üritustest. Korra mainis

ta löömist teise poisi poolt (poisi ema).


Talle meeldisid inimesed kellega koos oli ja kes nendega tegelesid. Meeldis ka talgikivi

(tüdruku ema).


Väga meeldisid erinevad üritused. Algul pelgas grupitööd, kuid hiljem läks hirm üle

(tüdruku ema).


Laps väga kartis laagrisse minekut. Kartis, et peab rääkima endast ja enda muredest.

Tagasi tulles selgus, et oli parim laager, kus ta kunagi olnud on. Väga meeldisid õhtused
jutuajamised, et sai rääkida oma muredest. Ja loomulikult kõik üritused. Meeldis, et grupitöös
sai rääkida endast nii palju või vähe kui tahtsid, kedagi millekski ei sunnitud. Kasvatajadjuhendajad olid ülitoredad! (Tüdruku ema)


Esialgu grupitööd ei meeldinud. Lapsel oli raske ennast avada ja kurtis, et need

grupiteraapiad ajavad ta nutma. Grupijuht Tuuli ja mina seletasime talle asja vajalikkust ja
hiljem see talle enam nii raske ei olnud. Sai aru, et see on vajalik (tüdruku ema).


Lapse jutu järgi tundus mulle, et talle kõik meeldis (tüdruku ema).
Mis oleks võinud Teie arvates olla teisiti?

(3)


Laager oleks võinud olla pikem, laagri nimi oli veidi hirmutav – laagril võiks olla mõni

mõnusam nimi (tüdruku hooldaja).


K jutu põhjal oli kõik super, tänud Teie meeskonnale! (Tüdruku ema)



Meie koos lapsega oleme teile kõigile südamest ja siiralt tänulikud teie tehtud töö eest.

Te olete SUPER TUBLID, kuigi sõna tubli on umbmäärane. Siis – meie koos lapsega oleme
saanud teilt suurt abi ja toetust. AITÄH TEILE (südame märk joonistatud) (tüdruku ema).


Kõik oli väga hea (poisi vanaema).



Kuna laps pärast sügislaagrit millegi üle ei kurtnud ja oli pärast laagrit rahulolev, siis

eeldan, et kõik sujus ja muuta midagi pole tarvidust (tüdruku ema).
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Öörahu oleks võinud olla hiljem (nii arvas laps). Kõik korrad laagris võiks olla nädal

aega (tüdruku ema).


Kuna ma ise laagri töös ei osalenud, siis annan edasi mõned K kommentaarid:

Toitlustamine – hommikuputrude valik oleks võinud olla laiem; vaba aeg – vaba aega ürituste
vahel oleks võinud olla vähem või siis paremini organiseeritum. Laagri kestvus oleks võinud
olla pikem (kahe poisi vanaema).


(K poolsed kommentaarid isa poolt kirja pandult): Tuba oleks võinud olla suurem,

polnud head võimalust toakaaslastega koos olla, mängida. Vaba aega ürituste vahel oli liiga
palju või oleks võinud olla paremini korraldatud (kahe poisi isa).


Ei oska midagi lisada, sest laps (poiss) oli väga rahulolev ja õhinal, kui laagrist tagasi

tuli. A ei kurtnud samuti millegi üle (poisi ja tüdruku ema).


A-le meeldis kõik. Ta ei osanud midagi välja tuua, mis oleks võinud teisiti olla. Ainult

kurtis, et liiga lühikeseks jäi laager (tüdruku ema).
(4)

Kas Teie arvates on Teie laps saanud laagritest abi/kasu ?
Jah-vastused: 29/29 e. 100 %.
Ei-vastused puudusid.
Ühe tüdruku ema ja ühe poisi isa ei vastanud sellele küsimusele.

(5)

Kui jah, siis mil moel? (Palun kirjutage vabas vormis)


Käitumine on muutunud (poisi isa).



Suhtleb rohkem. Õppimine on parem. Saame ema-isa poja jutte rääkida. Tasakaalukam,

kuigi vahest harva tõmbub endasse. Kuna meil pole sellist isa, kes peaks isa-poja jutte arutama,
siis teeme meie seda õega (poisi ema).


Kõigepealt see, et S nägi, et teistel lastel on probleeme ja see mõjus kokkuvõttes

positiivselt, šokeerivalt küll pisut. S on saanud julguse rääkida rohkem leina teemal (ja üldse
elust) (poisi ema).


S-l tekkis peale laagrit elu mõte taas. Hakkas tundma huvi õppimise vastu ja parandab

hindeid siiani, et saaks klassi lõpetada. Silmadesse on tulnud sära, selle eest suur aitäh teile!
(Poisi ema)


Laps sai laagrist abi, tuli koju ja ütles, et nii tore laager, et sai meisterdada ja tahaks

seal edasi olla. Kurbadest teemadest ta väga ei taha rääkida, aga kuna on käeliselt tugev
meisterdaja, siis elab ennast meisterdades välja (poisi ema).
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Ta on palju avatum kui enne laagrisse minekut, arutleb ja räägib palju rohkem kui

varem. On ümber hinnanud enda ja oma kaaslaste käitumist ja väärtushinnanguid. Pärast
laagrist tulekut on muutnud oma sõpruskonda, on seltskonna suhtes valivam (tüdruku
hooldaja).


Kogemus uute sõprade ja sidemete loomisel, uued sõbrad. Iseseisvam. Uued oskused

töötubadest. Teadmine, et peale arvuti on veel huvitavaid tegevusi (poisi ema).


Tundub, et isa teemal rääkides on J kuidagi rahulikum. Samuti on J hakanud oma

negatiivseid tundeid rohkem väljendama (poisi ema).


I on kadunud emast rohkem rääkima hakanud. Räägib ka kurbusest. Meenutab toredaid

sündmusi. On nõus tulema surnuaeda, hauale (tüdruku vanaema)


A julgeb isa surmast vabamalt rääkida, st teema sai mingi selguse tema jaoks. Sel aastal

viis ta isadepäeval pildi kooli, millel oli tema ja isa ning isadepäeva tervitus saadeti issile pilve
peale. Tema on saanud hingerahu, mis väljendus tema olemises, kui isast räägime. A pere
mõiste on laienenud Naatani ja Merikese kaasamisega (joonistas koolis perepildi, mille peal
olid ka Merike ja Naatan) (tüdruku ema).


Kindlasti on aidanud leida rahu iseendaga. See, et ta tundis ennast laagris hästi ja kõik

suhtlesid temaga (tüdruku ema).


Ta on saanud kindlasti palju asjakohast nõu. Talle oli mingil põhjusel tekkinud iseäralik

ümisemine, kui tegi omaette mingeid toimetusi, samuti oli kummaline silmade pööritus, kui
temaga rääkisisn. Kõik need asjad on tänaseks kadunud. Kindlasti laager on aidanud ja samuti
see, et tal turvatunne on olemas (poisi ema).


K-le väga meeldis (käinud 2 x). Laps on väga rahul ja ootab uut laagrit. On leidnud

palju uusi sõpru. Väga rahul (poisi ema).


Suhtub kõigesse palju rahulikumalt (tüdruku ema).



Laps on hästi rõõmus ja puhanud (poisi vanaema).



Kindlasti on saanud kasu, kuna muljed on olnud väga head. Positiivne oli see, et ta oli

nõus pikemaks ajaks võõrasse keskkonda minema (poisi ema).


Pärast suvist laagrit suutis laps isa surma teemal vestelda, enne laagrit see võimalik

polnud (tüdruku ema).


Sai seltsida rohkemate lastega (poisi isa).



On muutunud avalamaks suhtlejaks, juba suvisest laagrist sai mitu sõpra, kellega edasi

suhelda (tüdruku ema).
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Ta on teinud suure hüppe. Julgus ja reaalsuse tunnistamine on kasvanud. Palju

enesekindlust ja rõõmu tõi meile see laager. Ta vajas, et näha lapsi, kes on samas seisus
(tüdruku ema).


Ta suudab paremini keskenduda ja käeliselt on ka tugevnenud. Teda on palju aidanud

harjutused, mis aitavad keskenduda (tüdruku ema).


Laps on mõistnud, et ta ei ole oma probleemiga üksi. Et on palju lapsi, kellel on

samasugune mure (tüdruku ema).


Kindlasti sai laps laagrist kasu. Laager avardas lapse maailmapilti päris palju. Sai aru,

et ka teistel on probleemid ja vaatamata sellele minnakse eluga edasi (tüdruku ema).


K on laagris oldud ajaga muutunud avatumaks ja saanud juurde enesekindlust. Samuti

iseseisvust (poisi isa).


K on laagris veedetud ajal saanud juurde julgust tunnete väljendamisel ja samuti oskust

väljendamisel. Ta on muutunud hoolivamaks ja hoolitsevamaks (poisi isa).


Kindlasti, sest talle väga meeldis seal. A räägib, et tal on laagris sõbrad ja sõprus on

talle väga oluline (poisi ema).


A leidis laagrist omale samuti sõpru, kellega leidis ühise keele ning kellega

taaskohtumist ikka ootab. A-le meeldis ka see, et laagris palju kallistati! Lõbus ja tore olevat
laagris olnud (tüdruku ema).


Peale kasuisa surma laps sulgus endasse. Kui enne oli päikeseline ja rõõmus tüdruk,

siis oli peale kaotust tõsine, rääkida eriti ei tahtnud. Peale laagrit tuli meie pere päike jälle koju.
Säras ja oli raskemast üle saanud (tüdruku ema).
Kas Te olete saanud oma lapsega/lastega rasketel teemadel vabamalt rääkida kui
varem?
Jah-vastuseid: 26/28 e. 93%.
Ei-vastuseid: 2/28 e. 7% (kahe poisi isa)

(6)

Ühe poisi isa ja tüdruku ema ei vastanud: ühe tüdruku ema vastus: ”Nii ja naa.”
Kommentaarid.


Kindlasti on saanud kasu. See, et ta nägi esiteks, et ta pole ainus, kellel keegi lähedane

lahkunud oli. Need grupitööd ja vestlused aitasid tal kindlasti paremini toime tulla sellest
rääkimisega. On muutunud ka peale seda rõõmsamaks (tüdruku ema).


Mõnedest asjadest küll (poisi isa).
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Räägib rohkem kadunud vennast. Kuna R on sellises eas, kus muutub mehelikumaks,

siis räägime ka nendel teemadel (poisi ema).


Jah, saan rääkida, S on rohkem avatud. Saame omavahel analüüsida ja elu näiteid lahti

rääkida. Oleme vestelnud ka üksteise hirmudest. S muretseb minu pärast (poisi ema).


Saame rääkida. Varem süüdistas S autojuhti, aga enam mitte. Ikka analüüsime

sügavamalt elu teemasid ja ta julgeb rääkida mulle ka rohkem enda tunnetest (poisi ema).


Vabamalt saab rääkida leinast, aga ta ei räägi pikalt. Ja ega ei peagi, oluline, et saame

rääkida. Valu on kadunud sellisel kujul, mis alguses oli (poisi ema).


Jah, räägib palju julgemalt, julgeb puudutada raskeid teemasid, julgeb sekkuda oma

eakaaslaste probleemidesse ja omab kodanikujulgust (tüdruku hooldaja).


Ma ei oska öelda. Usun, et meie omavaheline suhe on alati olnud usalduslik ja avatud.

Pigem tunnen endas teatud barjääre, suletud alasid ja süümepiinu – kas ma pärast peres
juhtunut pühendun piisavalt olemasolevatele ja ei kaota ennast leina sisse (poisi ema).


K ise ei kipu rääkima ja ma ise ei torgi. Ei tea, kas oleks vaja torkida? (Tüdruku ema)



Jah, olen saanud. J on kuidagi rahulikum rääkides ja tal pole enam nii palju nö.

korduvaid küsimusi sellel teemal (poisi ema).


Räägime rohkem (tüdruku vanaema).



Absoluutselt. Kuna meil on tegemist enesetapu – poomisega, siis juba neid sõnu oma

lapsele välja öelda oli eriti karm. Nüüd on see tehtud ning sel teemal rääkimine juba tunduvalt
kergem ja vabam (tüdruku ema).


Meievaheline side ja usaldus on kindlasti kvaliteetsem. Oleme alati rääkinud kõikidel

teemadel, nüüd on see kuidagi nagu vabam, oleme võrdsed. Keegi ei tunne piinlikkust üheski
teemas (tüdruku ema).


Me oleme lastega alati rääinud asjadest selgelt. Kindlasti laagrist saadud kogemus on

meile kõigile kasulik ja oskame üksteisega veel paremini suhelda ja usaldada (poisi ema).


Me oleme ka ennem saanud rasketel teemadel rääkida. See pole probleem.

Võib-olla ta lihtsalt näeb-kuuleb, et ta ei ole ainus, kelle elust on võetud kalleid inimesi
(poisi ema).


Ta ei ärritu iga asja peale (tüdruku ema).



Oleme rääkinud isa haigusest, mille geenikandja on temagi (tüdruku ema).



Arvan, et oleme saanud vabamalt rääkida (poisi ema).



See teema ei ole enam nutmine, vaid on ka palju ilusaid mälestusi (tüdruku ema).
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Teemast rääkimine pole olnud probleem enne ega nüüd (tüdruku ema).



Jah, laps on palju avalam ja julgem (tüdruku ema).



Raskematel teemadel rääkimist laagris käik mõjutanud nagu ei ole. Kuigi võimalusi

rääkimiseks on, siis kujunenud on nii, et ei tule raskemad teemad jutuks. Oleme rohkem
keskendunud positiivsele ja edasiviivatele teemadele (poisi isa).


A räägib viimasel ajal palju – meenutab ja igatseb oma isa. Aasta tagasi ei tahtnud ta

üldse juhtunust ega oma isast kõnelda (poisi ema).


Me saime enne ka rääkida, aga pidin selleks palju vaeva nägema ja tükk aega vestlust

arendama, enne kui sai teemani minna, mis oluline. Nüüd on palju lihtsam lapsega rääkida.
Avatum (tüdruku ema).


Nii ja naa. Räägib võib-olla natuke rohkem, aga ikkagi ei soovi nii palju sellel teemal

rääkida. Mida rohkem aega möödub, seda rohkem ka räägib (tüdruku ema).
Kui suure tõenäosusega Te soovitate sellist laagrit ka teistele lähedase kaotanud
lastele?
24 vastanut.

(7)

Vastused 10-pallisel skaala:
10 p – 21 vastajat,
9 p – 2 vastajat (ühe tüdruku ema ja kahe poisi isa);
8 p – 1 vastaja (poisi isa).
”Kindlasti soovitan” – poisi ema.
Keskmine tulemus: 9,8 p
Juhul kui olete osalenud nn. perekohtumisel ehk lastevanemate grupitööl, siis kui
tõenäoliselt Te soovitate sellist grupitööd ka teistele vanematele?
14 vastanut.

(8)

Vastused 10-pallisel skaala:
10 p – 11 vastajat,
9 p – 3 vastajat (ühe tüdruku ema ja kahe poisi isa);
Keskmine tulemus 9,78
Võimalusel selgitage või täiendage.
 Ei ole osalenud (poisi isa).


Jah, soovitan, sarnaste probleemidega kokku puuunud inimesed võivad anda teistele

tuge (tüdruku hooldaja).
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Käisime ainult ühel koosolekul. Võib-olla oli meil kaotusest liiga vähe aega möödas

(kohtumisel oli veel värskema kaotusega emasid). See oli raske kohtumine, kuid ilmselt see
teeb oma tööd minus edasi. Pean üksteise toetamist ja perekohtumisi, kus ühtlasi räägitakse
laagrist ja lastest, väga vajalikuks (poisi ema).


Kohtumised on andnud võimaluse kuulda teiste probleemidest ja infot lahenenud

olukordadest. Võimaluse saada infot, mida võib tulevikus vaja minna, et tekkivaid olukordi
lahendada (tüdruku vanaema).


Ikka soovitan, kuna seal on inimesed, kes on kogenud sarnaseid olukordi ja seega

üksteise mõistmine parem kui inimestega, kes pole sarnases olukorras olnud. Minu enda
sisetunne oli kohe, et see laager on nii ÕIGE. Minu usk oli nii tugev, et laps küll kahtles alguses,
aga nähes ema indu, nõustus ta osalema. Ja pole kordagi oma valikus kahelnud, vaid ta ootas
laagreid. Viimasel laagripäeval ta ütles: “Ema ma armastan seda laagrit!” (Tüdruku ema)


Alguses tundubki, et oled justkui üksi sellise murega. Teiste vanematega kohtumisel

mõistad, et on teisigi. Väga mõnusad kohtumised! (Tüdruku ema)


See on oluline teada, et sa pole üksi ning ei pea pusima muredega. Nii tore, et saab

rääkida kõik välja ja kuulata teisi. Nii tundub, nagu mured muutuvad imepisikeseks (poisi
ema).


Kahjuks ei ole olnud võimalust perekohtumistest osa võtta, ei oska kommenteerida

(poisi ema).


Pole kahjuks saanud osaleda (tüdruku ema).



Mina hakkasin nägema aspekte, millele polnudki ise varem mõelnud (tüdruku ema).



Minu puhul on lihtsalt see, et kolme lapse kõrvalt vaba aega leida on raske ja

grupivestlusele minek on olnud päris suur planeerimine: kes keda vaatab ja kes lapsi kuhugi
viib, kui ma ära käin (poisi ema).


Mina sain selgust edasi minna. Ja nägin teiste valu, mis tundus nii suur, ja rõõmu

väikestest sammudest. Sain aru, et kuuendal kuul on raske ja suutsin selleks ennast varuda.
Kogemusi sai palju ja jõudu (kahe tüdruku ema).


Kahjuks ei saanud vanemate grupitöös osaleda, kuid usun, et see on vanematele väga

vajalik (kahe tüdruku ema).


Nii lastele korraldatud laagrid kui täiskasvanute grupitöö annab lohutust, jõudu ja tuge,

aidates näha ja kogeda, et ka teistel on probleeme ning võimalik, et ka raskemaid olukordi kui
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hetkel endal. Hea võimalus kogemiseks, et oma muredega ei olda üksi ja alati on võimalus abi
saamiseks kellegi poole pöördudes (kahe poisi isa).


Kahjuks pole töö võimaldanud lastevanemate grupitöös osaleda. (Tüdruku ema.)

(9) 28.–30. aprillil 2017 toimub Teie lastele veel üks kolmepäevane laager.
Sellega seoses andke palun teada, kui miski teeb teile jätkuvalt muret. Võimalusel
arvestame sellega ja oskame paremini oma edasisi tegevusi planeerida
(individuaalnõustamine, täiendavad grupikohtumised vanematele jm).


S on väga rahul. Vahest see, et ta ikkagi arvab, et mul on üksi 4 lapsega raske, et tahab

tööle minna ja ma olen öelnud, et saan hakkama ja et minu jaoks on see oluline, kui ta kooli
lõpetab. Meil on olnud sel teemal pikad vestlused ka (poisi ema).


S kindlasti /... tekst loetamatu/, ta saab valida, millist elu elab, ta saab teha häid asju,

olla hea ja positiivne. Ei pea olema vihane ja kuri. Valikute küsimus (poisi ema).


M saab ka valida – olla hea ja pidada sõpradest ning mitte-sõpradest lugu. Igaühel võib

ja peabki oma arvamus asjadest olema ja ei pea seepärast, et teine arvab teisiti, sõtta minema.
Saab rahulikult (poisi ema).


Hetkel pole sellist probleemi, mille võiks eraldi välja tuua (tüdruku hooldaja).



Veidi muretsen, kas väikestes majakestes on soe, aga J ütles, et teisel ööl oli soojem.

Radiaator olevat olnud ühelt poolt külm (altpoolt) (poisi ema).


Hetkel teeb muret keskendumisvõime (tüdruku ema).



Kuna J mulle ise suurt midagi ei räägi laagritest, sooviksin kuulda rohkem, kuidas tal

on läinud teie töötajate silmade läbi (poisi ema).


I ei rääkinud peale laagreid just eriti palju sellest, mida tegi, nägi või kuulis.

Küsimustele vastas napisõnaliselt. Eriti teisest laagrist naastes oli kurvameelne. Üritasin tema
tunnetest aru saada. I vajab tunnet, et ta pole teistsugune, et on tubli, armas laps. Püüan talle
seda kinnitada ja tunda anda. Ise on ta öelnud, et on nüüd palju vaesem kui teised, sest tal pole
ema (tüdruku vanaema).


Meie ainuke mure on see, et see on viimane kokkusaamine. Meie mõlemad soovime

veel jätkulaagreid (võimalusel). Kuna – ega teema ei ole veel lahendust leidnud. Ikka tuleb
uusi ja uusi küsimusi (tüdruku ema).


Laps on laagriga väga rahul olnud, muresid laagris olemisega ei tekkinud. Läheb heal

meelel laagrisse (tüdruku ema).
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Laps on laagriga rahul olnud, kuid viimases laagris (11.–13.11) ei soovinud ta perepilti

joonistada ja tunnistas, et teda oli tusatuju tabanud. Kindlasti on talle perepildi joonistamine ka
raske (poisi ema).


Otseselt ei ole murettekitavaid küsimusi. Ootame väga uut laagrit (poisi ema).



Kõik on väga hästi – aitäh teile! (Tüdruku ema)



Palun jätkake vanas vaimus, see on väga hea (poisi vanaema).



Tunnen, et asjad liiguvad paremuse suunas. Otseselt muresid pole (tüdruku ema).



G-l on hirm üksi koju jäämise ees. Kui temaga räägid ja selgitad, siis on nõus

lühiajaliselt jääma. Näiteks peale kooli ta keeldub koju minemast, kuigi kodu asub koolile
lähedal. Sellised väiksed probleemid, aga tema jaoks on oluline, et keegi oleks kogu aeg lähedal
(poisi ema).


Laps on mõlemal korral laagrist tulles olnud väga positiivselt meelestatud, seega arvan,

et kõik toimib kenasti (tüdruku ema).


A-d on laagrid kindlasti väga palju aidanud. Kuid praegu tundub, et tal on veel hirm elu

ebakindluse ees. Et midagi halba võib veel juhtuda. Väga suur lähedusevajadus. Praegu
proovib mingit tühimikku täita asjade ostmisega (tüdruku ema).


Kõik on väga hästi (tüdruku ema).

(10) Kas ja millist kasu olete Te ise saanud sellest, et Teie laps on osalenud meie
programmi laagrites?
 Poiss on kuidagi rahulikum ei kraakle enam nii palju ja oskab rohkem seletada
mõningaid asju paremini (poisi isa).


Olen rahulikum, mõistvam (poisi ema).



Kasu on see, et seoses erinevate tegevustega laagris saame väga palju arutada (poisi

ema).


Teie toetus on tuntav lastega rääkimisel ja leinateema analüüsimisel (poisi ema).



Laps on näinud seda, et paljudel lastel on valusaid probleeme, aga see ei tähenda, et

eluga ei saa rõõmsalt edasi (poisi ema).


Olen saanud lapsega parema kontakti, lapse usaldus on kasvanud minu suhtes (tüdruku

hooldaja).


Ma ei olnud J-le varem ajalikkusest ja surmast rääkinud. Kui kevadel 2015 pidime

elusobimatu haiguse tõttu uinutama oma perekoera ja ta matma, jäigi see ainult pisarateks,
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üleelamiseks ja matmiseks. Siis 6 kuu pärast kaotasime J (teise poja). See on hea, et J on saanud
mõelda ja rääkida surmast, kaotusest ja ellujäämisest, elujanust võib-ollagi. Kindlasti oli abi
laagrist. Kuna meie ise kaotasime lapse ja vanematena olime kindlasti suures leinas ja ei osanud
teist last aidata. Tore, et ta sai abi ja toetust laagris. Kindlasti oli abi laagrist – ta sai aru, et ta
üksi pole sellises olukorras, õppis võtteid, kuidas hakkama saada. Kindlasti oli tore saada ka
uusi sõpru. Minul on kergem, kui tema suudab sellel teemal vabamalt ja mitte enam nii
murelikult rääkida (poisi ema).


Lisaks kirjandusele on teie programm olnud ainsaks professionaalse abi osutajaks

tekkinud olukorras (tüdruku vanaema).


Kasu on suur. Esiteks pidin lapsele rääkima, kuidas tema isa tegelikult suri – st.

enesetapp. See sõna tuli lihtsalt välja öelda, mis aga paraku polnud nii lihtne. Muidu oleks seda
teemat edasi ”lükanud”. Oleme peale laagreid saanud vabamalt teemast rääkida, lapse meel on
rahlikum, st. ”asjad on selgemad”. Oleme saanud rääkida südamest südamesse (tüdruku ema).


Laagri-eelsed kohtumised individuaalselt kui ka grupina on olnud väga toetavad ja

julgustavad (tüdruku ema).


Olen ühe suure, väga-väga suure kogemusepagasi võrra rikkam. Tean, et on olemas üks

kamp väga vahvaid ja toredaid inimesi – need olete TEIE, laagri vedajad! (Poisi ema.)


Nagu eelpool mainitud, siis võib-olla on see suureks plussiks, et sellistes laagrites laps

näeb ja kuuleb, et ta ei ole ainuke, kellel on kalleid inimesi võetud. Ta on arusaavam, hoolivam
ja võib-olla ka natuke täiskasvanulikum kui omaealised. Oskab toime tulla raskustega. On
hoolivam enda ja kaaslaste suhtes (poisi ema).


Hea meel, et lapsega tegelevad kogenud spetsialistid – ise poleks sellega hakkama

saanud (tüdruku ema).


Rahulolev laps (poisi vanaema).



Lapsega suhted on avatumad ja siiramad (tüdruku ema).



Minu jaoks on tore see, et mu laps tuleb laagrist tagasi heade emotsioonidega. Sellised

laagrid mõjuvad väga positiivselt lapsele (poisi ema).


Olen saanud võimaluse lapsega avatud ning usalduslikuks suhtlemiseks keerulise ning

raske teemaga toimetulemisel. Aitäh teile! (Tüdruku ema)


Olen saanud väga palju kasu. Laps räägib rasketel teemadel rohkem ja parema meelega

kui varem (tüdruku ema).
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Aega endale ja leinale. Suhtlus on muutunud vabamaks. Laps on muutunud vabamaks

ja mõistab paremini. Sain aega iseendale ja tegeleda sellel ajal enda leinaga. Vähendas hirmu
kaotuse ees (kahe tüdruku ema).


Lapsega on lihtsam rääkida leinast, surmast, kaotusest (tüdruku ema).



Kuna laps on ise avalam, on ka minul temaga lihtsam rääkida ja asju arutada (tüdruku

ema).


Minu kasu on rõõm kogemisest, et poisid on saanud abi ja tuge kaotusest tulenevaga

toimetulemisel. Rõõm kasvanud iseseisvusest ja nägemisest, et juhtunu pole tekitanud takistusi
eluga edasiminekul. K on muutunud avatumaks ja hoolivamaks (kahe poisi isa).


Lapsega on kergem suhelda, laps on avatum ja tänu sellele on ka hulga kergem minul.

Ka suurem usaldus on mulle oma muredest rääkimisel. Sära on kodus tagasi (tüdruku ema).
(11) Millist toetust ja abi vajaksid Teie arvates kaotuse üleelanud lastega pered riigilt,
kohalikelt omavalitsustelt, erinevatelt teenusepakkujatelt jm? Teie ettepanekud
edaspidiseks.
 Õigel ajal psühholoogi nõustamist, sotsiaaltöötaja abi. Perenõustaja abi.
Kriisiprogrammi väga ruttu (poisi ema).


Ega siin ei oska mingit abi kohe välja pakkuda, mida vaja oleks, aga tunnen, et võimalus

minna rääkima erapooletu inimese, nõustaja, psühholoogi juurde võiks küll olla. Lihtsalt et
keegi kuulaks ära selle kurbuse, leina alguses tuleb seda väga palju. Ja ohvriabi ei osanud ma
otsida, ise ei tulnud selle peale, seda võiks sots. töötajad ise teavitada: mina kuulsin seda
inimeselt, kes ise oli oma pojale laagrist abi saanud. Nad vajavad ärakuulamist. Kui peres on
lein, siis ei saa asju omavahel rääkida. Kuidagi mingi valutune ei lase. Kindlasti kuulata neid.
Vajavad ärakuulamist. Tore, kui saab rääkida erapooletus ja hinnangutevabas keskkonnas.
Meie saime rääkida Naatan Haameriga ja see oli väga kosutav ja just poistele abiks. Ka mulle
(kolme poisi ema).


Ma arvan, et kõik pered vajaksid nõustamist, et KOV võimaldaks nii peredele tervikuna

kui ka pereliikmetele spetsialistide konsultatsiooni/nõustamist. Ma arvan, et selline laager on
väga vajalik (tüdruku hooldaja).


1) Olen aru saanud, et J laagris osalemist on toetanud meie kodukoha, st. Saue

vallavalitsus. Oleme selle eest väga tänulikud. Surm lastega peres on alati äkiline ja ootamatu.
Kui vallal on selleks puhuks toetusvõimalusi, on see väga tänuväärne. Toetuse jätkumine valla
tasemel on väga vajalik.
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2) Laste kõrval vajavad ka vanemad abi, kui mõni ei vaja, (tegelikult kõik vajavad, aga
võimalik, et mõnedel on perest, sugulastest, sõpradest piisav abi (?), siis usun, et enamus.
Kliinilise psühholoogi nõustamist, võibolla ka jälgimist. Hingeabi (individuaalselt, soove
arvestades); kogemusnõustamist. Kogu abivõrgustiku võimalused peaksid olema kaardistatud
ja avalikult kättesaadavad internetis, perearstipraksistes, haiglates.
3) Abi võiksid vajada ka vanemad inimesed/vanemad, kes kaotanud oma täisealise
lapse. Vanem ei peaks oma last matma, elu peaks teistpidi kulgema. Lapsekaotus on igas
vanuses rank, aga eri vanustes võib olla vajalik veidi erinev lähenemine.
4) Mälestuskontsert vms. iga aasta “Meie lahkunud lastele”.
5) Senine laste ja noorte kriisiprogramm peaks jätkuma, kaotusega laps peaks kindlasti
abi saama ja kogema mõistvat ja hella tähelepanu, proovima teha põnevaid uusi asju – nagu
sensed laagrid on olnud. Täname teid südamest! (Poisi ema.)


Kindlasti psühholoogilise abi kiire saamine. Väga raske on kohe saada professionaalset

psühholoogi abi, kuna kõik on hõivatud. Meie puhul oli abi vaja juba siis, kui meie laps viibis
haiglas koomas. Kindlasti võiks ka vanematele olla mingid tugigrupid (või laagrid). Ma arvan,
et kõik vanemad ei oska oma kurbuses tähele panna lapse muresid ja neid aidata (tüdruku ema).


See programm peaks olema riiklikult finantseeeritav (tüdruku vanaema).



Mul on raske sellele vastata, kuna minu ümber on olnud toetav pere ning meie õnneks

on meil selline inimene (H), kes on meid igati toetanud. Muidugi eelduseks oli, et me küsisime
abi (hingelist). Mis puudutas majanduslikku poolt, siis see on nagu on. Pigem olen mina
tundnud, et ma pean tõestama midagi, milleks ma pole sel hetkel võimeline ja kuna meil on
pere toetus, siis olen loobunud (tüdruku ema).


Psühholoogi abi võiks olla mõnda aega olemas, nii et ei peaks suuri kulutusi tegema.

Kindlasti õigusabi, olukordi on väga erinevaid ja keerukaid situatsioone. Riigipoolne rahastus
võiks olla küll veidi suurem. Kohalik omavalitsus peaks ka ehk rohkem huvi tundma, kuidas
pered hakkama saavad. Lähedase kaotanud pere ei lähe ise kindlasti abi küsima, sest mingi
hetk on tunne, et pere peab ise ilmtingimata toime tulema, abi palumine võib tekitada
piinlikkust (tüdruku ja poisi ema).


Kuna pered, kes on kogenud lähedase kaotust, on erinevad, siis otseselt ei oska välja

tuua abi ja toetust. Sõltuvalt pere majanduslikust seisust võiksid võib-olla riik, vald,
omavalitsus tunda huvi laste huvialategevuste, riiete, jalatsite, koolitarvete või muus osas, mis
oleksid abiks lapsele. Ehk siis vajadusel kompenseerida lapse huvialaringe (poisi ema).
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Riik ja omavalitsus võiksid kindlasti toetada (tüdruku ema).



Pikemaid laagreid (poisi vanaema).



Omavalitsused võiksid kontrollida, kas üksikvanemaks jäänu tuleb toime kohustuste

suurenemisega (tüdruku ema).


Oleneb perest. Kindlasti tuleb kasuks psühholoogiline nõustamine. Lastele näiteks

huvikoolide toetused. Minul oli hea tuttav juriidilise haridusega, kuid kindlasti vajaksid pered
ka juriidilist nõustamist, kuidas pärimisega toime tulla, kust mingit infot leida (poisi ema).


Eks perede olukord on erinev nii võimaluste kui ka võimekuse osas raske olukorraga

toimetulemiseks. Võibolla rohkem initsiatiivi ja võimaluste tutvustamist riigi, aga eriti
kohaliku omavalitsuse poolt, et inimesed saaksid olemasolevatest võimalustest rohkem teavet
ja ka julgust neid kasutada (tüdruku ema).


Kindlasti võiks kõikidel lähedase kaotanud lastel olla võimalus sellises programmis

osaleda. Olles ise kaotanud isa, kui olin 11-aastane, tean, kuidas oleksin mingisugustki toetust
vajanud. Minuni aga toona kahjuks mingisugust abi ega nõustamist ei jõudnud ega osanud seda
ka kuskilt otsida (tüdruku ema).


Vajaks, et keegi küsiks, kuidas on; ...et keegi suunaks õigesse suunda abi saama;

...lapsed koolis võiks olla luubi all, et lapsevanem ei peaks kooli paluma ja anuma, vaid koolis
õpetajad annaks teada igast muutusest. D puhul oli kool väga toetav, aga teises koolis puudus
see täiesti; ...peale surmateadet jäetakse sind üksi; politsei ei küsi isegi, kasoled üksi kodus või
kutsume kellegi.


Vaja oleks, et keegi suunaks sellises olukorras inimesed abi juurde. Kui see õnnetus

juhtub, siis selle sees olles ei suuda abi leida ja ei oska ka küsida. See hirm ja valu on selleks
liiga suur. Keegi ei küsi ega kontrolli, kas lähedased ikka suudavad neid lapsi kasvatada või
soovivad nad mingisugust abi (kahe tüdruku ema).


Sellised laagrid peaksid olema kättesaadavad kõigile kaotuse üle elanud lastele ja nende

peredele. Paljud pered vajaksid kindlasti ka individuaalnõustamist. Psühholoogiline tugi oleks
vajalik ka täiskasvanutele, kes selle läbi oskaksid aidata ka oma lapsi (kahe tüdruku ema).


Isiklikult arvan, et toitjakaotuspension riigi poolt makstuna ei peaks sõltuma kaotatud

vanema tööstaažist, vaid olema paika pandud muudel alustel või siis sarnase suurusega kõigile.
Meie pereema tööstaaž näitena tuli üsna väike, kuna kolme lapse puhul koduseks olemise aeg
paratamatult tuli pikk (kahe poisi isa).
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Meie saime Haapsalu linnalt igakülgset abi. Linnavalitsusest helistas korduvalt

abilinnapea Kaja Rootare, et kuidas meil läheb ja kas saame hakkama, ja kas meil mingit abi
võiks vaja minna. Lastekaitsespetsialist Kille Haapsalu Linnavalitsusest võttis meiega
ühendust, küsis kas on abi vaja. Tema ka pakkus leinalaagri variant. Meie linn on küll igati
abiks olnud. Koolis tegeles lapsega koheselt kooli psühholoog (tüdruku ema).
(12) Tore, kui lisate veel omapoolseid mõtteid


R soovib, et laager kestaks kauem. Hobustega ratsutada. Rohkem R ei oskand soovida,

kuna ta ütles, et laagris oli jummala lahe (poisi ema).


Arvan, et teie meeskond, naiskond, kes tegeleb lastele leinas toe ja abi pakkumisega,

on väga positiivne ja hakkamist täis. Pilte vaadates suvelaagrist oli näha, kui südamega te asja
juures olete. Mul on hea meel, et olen teiega tutvunud. SUUR AITÄH, ET OLEMAS OLETE!
Ma olen enda kohta palju teada saanud läbi laste. Olen kasvanud. Teie intensiivne suvelaager
kõige positiivsega ja ka kurbadest asjadest rääkimisega on oma mõju avaldanud väga
positiivselt. Aitäh abi eest ja olemas olemise eest! Mul endal on ka arenguruumi palju. Eks ma
siia siis veel kirjutaks, et selline laager on väga võimas abimees leinas lastele. Jaksu teile
edaspidiseks! Aitäh toetuse ja abi eest! (Kolme poisi ema)


Ma arvan, et selles laagris tehakse väga head tööd. Küsisin K-lt, milline laager – kas

spordilaager või see suvelaager oli huvitavam – siis ta vastas, et see oli palju huvitavam. Ainult,
et ta kartis sellesse tulekut rohkem, kuna ei teadnud, mida täpselt oodata. Ta ootab väga
kevadist laagrit. Tänan väga! (Tüdruku hooldaja)


Kindlasti on suur abi lastele sellest laagrist. Väga tore, et olete selle asjaga tegelenud.

Lapsele väga meeldis kogu laager ja laagri eestvedajad. Suur tänu Teie meeskonnale! (Tüdruku
ema).


Enda lapsepõlvest mäletan laagrist nii naeru kui pisaratehetki, mis aitasid tookord mind

väga palju. Loodan J-le sarnast kogemust. Minu arust on suurepärane, et suurem osa teie laagri
meeskonnast on sama, mis 13 aastat tagasi. Minule see näitab, et teete seda südamega. Suur
suur aitäh teile laagrite eest, kus viibisin mina, ja laagrite eest, kus viibib minu tütar. Päikest ja
kõike kõige paremat teile! (Tüdruku ema)


Tore oleks, kui on olemas üks pädev inimene – näiteks sotsiaaltöötaja, kes annaks infot

ja nõu, kuidas edasi toimetada. Kõik on aga ikkagi meieni jõudnud läbi tuttavate tuttavate,
kellel on olnud sarnaseid olukordi. NB! Erilised tänud Mairele, kes on sellise vapustava
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ettevõtmisega toimetanud aastaid ning sellise suurepärase meeskonna enda umber koondanud
... Kallistame teid kõiki ja edu ning jaksu teile. (Tüdruku ema)


Väga soovin, et oleks võimalik üks tore jõulupidu-kohtumine! Palju päikest ja soojust

kogu laagri meeskonnale! Teie töö on nii hästi korraldatud, midagi omalt poolt lisada ei oskagi
kohe. Jätkugu Teil sära silmisse ja soojust südamesse! Olete loonud paljudele turvalise tunde
hinge, aidanud paljudele päikse pilve tagant välja! (Tüdruku ja poisi ema)


Otseselt ei oska midagi soovitada. On väga tore, et sellised laagrid, koosviibimised on

olemas. Lapsed on erinevad ja ka perede lein on igas kodus erisugune. Kui lähedase kaotanud
laps, täiskasvanu saab olla n.ö. omasuguste seas, siis see tekitab temas tunde, et ta ei ole üksi.
On peresid, kus leina pärast hakkavad inimesed ennast võib-olla süüdi tundma, muutuvad
eraklikuks ja võõrduvad üksteisest, samas teised vastupidiselt hakkavad kokku hoidma. Kuna
laste jaoks on lähedase kaotus kõige suurem probleem, siis olen täielikult selle poolt, et sellised
laagrid oleks olemas. PÄIKEST! (Poisi ema)


Oleme kõigega väga rahul ja ei oskagi enamat soovida (tüdruku ema).



G on olnud toimunud laagritega väga rahul ja seetõttu ei oska midagi lisada. Tore, et

korraldate selliseid laagreid! (Poisi ema)


Tänud teile teie tubli ja ennastsalgava töö eest! Palju jõudu, tahtmist ja jaksu selle

keerulise teemaga tegelemisel. Heade soovidega (tüdruku ema).


Kui igas valdkonnas oleks üks selline Maire ja selline Tuuli, siis oleks maailm õnnelik.

NB! Mina nägin linnas ainult neid ja seepärast kiidan ka nii nimeliselt. Muidugi, kuuldes laste
jutte laagrist, olete te kõik lihtsalt uskumatud. Suur aitäh teile! Olen õnnelik, et minu lapsed
said ja saavad sellist abi. Muidugi, ka mina ise sain väga palju abi ja toetust. Sellises olukorras
tundub hirmus ka toast väljaminek ja lastega rääkimine. Kardad käituda ja öelda midagi valesti.
On hea, kui keegi suunab, kuulab või mõistab (kahe tüdruku ema).


Leinalaager on üks ütlemata vajalik ja tore project. Soovin teile ainult edu ja jaksu!

Lapsed vajavad teid! Jõudu ja jaksu Teile edaspidiseks! (Tüdruku ema)
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Lisa 4.
2016. aasta sisuline aruanne hasartmängumaksu nõukogule

1. PROJEKTI SISULINE LÜHIKOKKUVÕTE
Projekti peamiseks tegevuseks oli lähedase kaotanud pereliikmete psühholoogiline nõustamine
eesmärgiga parandada nende toimetulekuviise ja ennetada (eriti laste ja noorte puhul) erinevaid
õpi-, käitumis- ja terviseriske. Projektitegevustes oli suurem rõhk just lastel ja noortel, kuna
lähedase kaotusega seondub hulgaliselt riske, mille negatiivseid kaugmõjusid on kiire ja
asjakohase sekkumisega lihtsam ennetada. Lisaks otsesele sihtgrupile kaasasime võimalusel
võrgustikuliikmeid – kohalike omavalitsuste sotsiaal- ja lastekaitsetöötajaid, psühholooge,
pedagooge jt.
Peamisteks töövormideks olid individuaal- ja perenõustamised, piirkondlikud
grupinõustamised vanematele/hooldajatele ning eakohased psühholoogiliselt harivad ja
õpetuslikud

toetusgrupid

lastele

3

korda

aastas

toimuvas

laste

leinagrupitöö

intensiivsessioonidel. Leinagrupitöö sessioonid olid integreeritud laste arenguks ja heaoluks
olulised loovad, arendavad ja harivad eakohased eesmärgistatud tegevused. Eraldi sihtgrupina
olid

projektitegevustesse

kaasatud

väikelapsed

(eelkooliealised

lapsed)

ja

nende

vanemad/hooldajad, kellele toimusid grupitööd ja individuaalnõustamised.
Lisaks nõustamis- ja terapeutilisele tööle oli projektitegevuseks ka koolituste ja
grupisupervisioonide korraldamine sotsiaaltöötajatele, lastekaitse- jm sotsiaalvaldkonna
spetsialistidele.
Projekti tulemuslikkuse hindamiseks viisime läbi erinevaid hindamistegevusi (vt.
edaspidi tegevuste kirjeldus).
Programmi viisid ellu 11 meeskonnaliiget ja 2 noorsootöötajat: praktikantivabatahtlikku. Teenused olid peredele tasuta.
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2. PROJEKTI ÜLDNÄITAJAD
(muudatused projekti taotluses esitatud ja projekti täitmise tegelike üldnäitajate osas)
2.1. Eesmärgid
Kõik 2016. a. tegevused toimusid vastavalt projekti eesmärkidele ja mahtudele, mõningaid
muudatusi tuli ette projekti kavandatud tegevuse rakendumise esialgselt planeeritud ajakavas.

2.2. Koostööpartner(id)
Traditsiooniliselt olid meie koostööpartneriteks kõik kohalikud omavalitsused, nendes
töötavad sotsiaal- ja lastekaitsespetsialistid, samuti perede ja laste abistamisega tegelevad
institutsioonid (nõustamiskeskused, haiglad, tugikeskused jms).
Sisuline koostöö perede osalemiseks rehabilitatsiooniprogrammis 2016. aastal toimus
järgnevate kohalike omavalitsuste spetsialistidega: Tartu LV, Põltsamaa LV, Saue LV,
Viljandi LV, Jõgeva LV, Pärnu LV, Paide LV, Haapsalu LV, Tallinna Kesklinna, Kristiine,
Põhja-Tallinna ja Lasnamäe LOV; valdadest Hummuli, Kihnu, Võru, Põltsamaa, Pajusi,
Tabivere, Haljala, Audru, Leisi, Märjamaa, Viimsi, Saue, Lääne-Saare, Sõmeru, Kose, Rannu,
Värska, Mäksa, Jõgeva, Torma, Luunja, Rõngu, Väike-Maarja, Konguta, Iisaku, Rae, Kiili,
Rapla, Kohila, Muhu, Raasiku, Türi, Harku, Koeru, Paikuse.
Samuti

oleme

teinud

koostööd

Sotsiaalkindlustusameti

Ohvriabi

teenistuse

spetsialistidega (Jõgeva, Tartu, Põlva, Valga, Harju, Tallinn).
Koostööpartnerite hulgas oli hulgaliselt koolide sotsiaalpedagooge, lastekaitse- ja
sotsiaaltöötajaid, koolipsühholooge ja vaimse tervise keskuste ja tugikeskuste spetsialiste
(Tartu Nõustamis- ja Kriisisabikeskus MTÜ, Katriito Nõustamis- ja Psühhoteraapiakeskus OÜ,
Moreno Keskus MTÜ, Marienthali Psühholoogia- ja Psühhiaatriakeskus, Tallinna Laste
Vaimse Tervise Keskus, Pärnu Laste Vaimse Tervise Keskus, Koolipsühholoogide Ühing.
Võrgustikutöös suhtlesime ka mitmete koolide pedagoogidega (kui lapsed olid seotud
programmiteenustega).

2.3. Projektis osalenud inimeste arv
Siht- ja sidusgrupi hõlmatus 2016. aastal jooksul on olnud plaanipärane.
KOV spetsialistidega koostöö: Kaasajastatud infokiri rehabilitatsiooni võimalustest saadeti
209-le kohalikule omavalitsusele, kokku 348 KOV spetsialistile. Sama infokirjaga esitati ka
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päring abi vajavate perede kohta. Vastuskirju kohalikelt omavalitsustelt saadi 54. Samuti läks
info erinevatesse spetsialiste ühendavatesse listidesse, ühingutesse ja nõustamis- ning
tugikeskustesse (hinnanguliselt 200 inimesele).
Aasta jooksul laekus info kokku 112 lähedase kaotust kogenud lapse kohta (kohalikest
omavalitsustest, koolidest, koostööpartneritelt ja peredelt).
Väikelaste pilootprogrammi jaoks kaardistati kokku ca 21 peret ja 25 last.
Intensiivsetel leinatöösessioonidel osales aasta jooksul 77 last ja nende 75 täiskasvanud
pereliiget (lapsevanem, hooldaja).
Aasta jooksul korraldatud koolitustel ja supervisioonidel osales kokku 141 inimest.
Lisaks ülaltoodutele rakendati individuaaltööd (leina- ja traumatöö) 65 kliendile, kokku 100
tundi. Sidusgrupi arv summaarselt oli plaanipärane – kokku ca 550 retsipienti (kohalike
omavalitsuste spetsialistid, haridus- ja sotsiaaltöötajad, sotsiaalpedagoogid, psühholoogid,
psühhiaatrid jt).
2.4. Projekti täitmise kestus
Muudatusi polnud, projektitegevuste kestus oli plaanipärane.
2.5. Täiendavate ressursside taotlemiseks esitatud taotlused
Tartu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakonnale esitati hankepakkumus „Lähedase pereliikme
surma järgse leinanõustamise ja intensiivse leinatöö grupisessioonide läbiviimiseks Tartu linna
lastele 2016“, leping kuulus täitmisele summas 4000 €.
Annetuste kogumise tõhustamiseks sõlmiti leping juba juunis 2015. a. kestvusega
aastani

2017

Ma

Armastan

Aidata

Keskkonnaga

(endise

nimega

Swedbanki

Annetuskeskkond). Nimetatud keskkonnas oli üleskutse ka ajaannetuseks. Laste vabaaja
tegevusi (sh töötubasid) aitasid aasta jooksul intensiivsessioonidel sisustada mitmed tublid
inimesed. Annetustest tasustati laste laagritransporti, majutus- ja toitlustuskulusid
intensiivsessioonidel jm.
Aasta jooksul esitati taotlusi loovtöövahendite, erinevate vajalike tarvikute, ka
lisatoitlustuse ja muude vahendite tarbeks. Paljud taotlused rahuldati ja neid kasutati
intensiivsetel leinatöösessioonidel (Oskar Lihatööstus, Reval Kondiiter, Kommipomm, Kalev,
Tere, Saaremaa kohukesed, Karums jt).
Sotsiaalmeedias (FB lehekülg Laste ja Noorte Kriisiprogramm) oleme esitanud
üleskutseid annetuste laekumise tõhustamiseks ja vajalike vahendite hankimiseks. Näiteks:
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1.06.2016 lastekaitsepäeva puhul kampaania „Jah, sina saad aidata“ ja 31.10.2016 hingedeaja
kampaania „Ootame pisikesi püsiannetusi!“.
Koolituste korraldamiseks esitati taotlusi tasuta ruumide rendiks, mitmetel juhtudel
need ka rahuldati maavalitsuste tasandil (nt Saare, Viljandi).
2016. aasta jooksul jõudsid meieni ka esimesed kaasaegsed leina- ja traumatöö
gruppides kasutatavad metoodilised materjalid, mida tellisime erinevatelt kirjastajatelt ja
tootjatelt välismaalt. Finantseeringu selleks saime projektitoetusena NATO Chariti Bazaarist.
2.6. Projekti oodatavate ja projekti täitmise tegelike mõõdetavate tulemuste võrdlus
a) Oodatavate ja tegelike tulemuste võrdlus perede tasandil
Ootus: pereliikmed on saanud teadmisi uutest eneseabistrateegiatest nii juhtunuga paremaks
toimetulekuks kui laste toetamiseks (vähemalt 80 % programmis osalenutest).
Tulemus: praktiliselt kõigile programmis osalenud peredele on individuaalkohtumiste
ja grupitööde käigus jagatud teadmisi toimetulekust ja eneseabistrateegiatest; 100% vastanud
lapsevanematest tunnistas, et programmist on olnud abi ja kasu; 93% vastanutest tunnistas, et
on saanud lastega keerulistel teemadel lihtsamini rääkida; 85% lastest tunnistas, et oskab
paremini oma probleemidele lahendusi leida; 95% lastest on öelnud, et leinatoetusgrupitöö on
neid aidanud.
Ootus: pereliikmed on saanud kaasajastatud teadmisi leina ja trauma mõjust lapsele ja noorele
(vähemalt 80% programmis osalenutest).
Tulemus: ca 90%-le pereliikmetele on individuaalkohtumistel tutvustatud kaotuse ja
trauma mõju ning riskifaktoreid lapse/nooruki arengule. Üksikutel juhtudel on olnud
kohtumise ajalise piiratuse tõttu haridusliku informatsiooni hulk ebapiisav või pole lapsevanem
olnud erinevatel põhjustel võimeline seda vastu võtma.
Ootus: peredel on võimalus kohtuda sarnase kogemusega peredega täiskasvanute grupitöös
vähemalt 3 korral programmis osalemise jooksul ja luua kontakte edaspidiseks.
Tulemus: korraldatud on 6 täiskavanud pereliikmete kohtumist (3 kummaski
regioonis), nende toimumisest informeeriti 100% täiskasvanud pereliikmeid, kelle lapsed
osalesid intensiivprogrammis. Grupitöödes osalenud ja küsitlusele vastanud vanemate
soovitusindeks osalemiseks taolises töövormis ka teistele vanematele oli küsitluse põhjal 2016.
aastal 9,78!
Ootus: täiskasvanud pereliikme hinnangul pereliikmete psühholoogiline toimetulek
rehabilitatsiooniperioodi jooksul paraneb kuni 80% programmis osalenutest (kui ei lisandu uut
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traumat või/ja suuri muutusi peresüsteemis või kui pole tegu komplekstrauma juhtumiga).
Tulemus: 100% vastanud lastevanematest tunnistas, et programmist on olnud abi ja
kasu, 90% lastest tunnistas rahulolu grupitööga ja 95% lastest ütles, et leinagrupitöö on neid
aidanud.
Ootus: pereliikmed on saanud kogemusi, kontakte ja võimalusi üksteiselt psühholoogilise toe
saamiseks. Paraneb täiskasvanud pereliikmete kindlustunne tuleviku suhtes, paraneb oskus
(taas)kasutada olemasolevaid võimalusi ja ressursse.
Tulemus: 75% vanematest on väitnud, et omavad suuremat kindlustunnet ja
probleemide korral teavad, kuhu ja kelle poole pöörduda. Lisaks 3-le perekohtumisele on
vanematele loodud omavahelise kohtumise võimalus ka ühingu poolt vahendatud üritustel.
Ootus:

täiskasvanud

pereliikme

hinnangul

vähenevad

lastel

terapeutilise

leinatoetusprogrammi järgselt trauma ja leinaga kaasuvad õpi-, käitumis- , suhtlemis- ja/või
terviseprobleemid kas oluliselt või vähemoluliselt kuni 75 % osalenutest (kui ei lisandu uut
traumat või/ja suuri muutusi peresüsteemis, või kui pole tegu komplekstrauma juhtumiga).
Tulemus: 80% küsitluses osalenud vanematest väidab erinevate probleemide
vähenemist (sh tikkide kadumine, kognitiivsete võimete paranemine, kooliedukuse ja
kooliharjumuse paranemine jms).
Ootus: programmis osalenud laste enesehinnang paraneb vähemalt 75% juhtudest.
Tulemus: ca 85% lastest väitsid, et usuvad rohkem nüüd iseendasse, vanemad
kinnitavad enesekindluse, julguse, eneseusalduse tõusu.
Ootus: Vähemalt 50% lastest kasvab tänu toetusprogrammis õpitule võime asendada
destruktiivne käitumine talle enesele ja ümbritsevaile kahjutumate, konstruktiivsete viisidega
(kui pole tegu komplekstrauma juhtumiga).
Tulemus: ca 70% lastest väitis, et saavad paremini hakkama ja on tublimad. 100%
vastanud vanematest väitis, et progrmmis osalemisest on olnud lastele kasu.
Ootus: Rehabilitatsiooniprogrammi tööd hindab “heaks” või “väga heaks” 90% programmis
täismahus osalenud peredest ning programmis osalenud täiskasvanud pereliikmete programmi
soovitusindeks on vähemalt 8.5.
Tulemus: vanemate soovitusindeks oli 9,8, ca 90% lastest väitis, et murest rääkimine
on neid aidanud, laste rahulolu grupitöödega on 90%.
b) Oodatavad tulemused ja võrdlus tegelikkusega sidusgruppide tasandil
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Ootus: 90% kohalikes omavalitsustes lastega tegelevatest spetsialistidest (sotsiaalnõunikud,
lastekaitsespetsialistid) on saanud uuendatud informatsiooni leinas lastega perede
rehabilitatsioonivõimalustest ja professionaalsetest teenustest.
Tulemus: info rehabilitatsioonivõimalustest on prognoosi põhiselt kätte saanud ca 90%
kohalike omavalitsuste spetsialistidest (meile teadaoleva info põhjal sai välja saadetud 100%le ametnikest).
Ootus: Kuni 160 sotsiaalvaldkonna spetsialisti on omandanud kaasaegseid teadmisi
sekkumisviiside kohta töös leina ja traumaatilist sündmust kogenud lastega peredega ning
nendest 80% hindab saadud kogemusi edasises töös kasulikuks.
Tulemus: koolitus- ja supervisiooniprogrammis osales kokku 154 inimest ja
vastanutest 100% hindas saadud kogemusi edasises töös kasulikuks ja oluliseks (vt tagasiside
lõik).
c) Oodatavad tulemused ühiskonna tasandil
Ootus: Paraneb leina kogevate inimeste ja erinevate institutsioonide spetsialistide
informeeritus ja kasvab õigeaegselt valdkonna spetsialistide poole pöördujate arv, mis pikemas
perspektiivis toob kaasa sotsiaal- ja ravikulude vähenemise. Paraneb teadlikkus erinevates
ühiskonnakihtides leina- ja traumatöö olulisusest.
Tulemus:

oluliselt

on

kasvanud

varaste

pöördujate

arv

(KOV

ja

Sotsiaalkindlustusameti spetsialistidelt, ka koolidest ja peredelt endilt).
PS! Aruande esitamise hetkel on abivajajate nimekirjades juba kümneid peresid,
kellega tegeleme 2017.aastal.

3. ELLUVIIDUD TEGEVUSED
Kõige aktiivsemalt kajastati aasta jooksul programmi tegevuste igapäevauudiseid FB lehel
Laste ja Noorte Kriisiprogramm. Info programmi käivitamisest ja komplekteerimisest ilmus ka
Tartu Linna kodulehel pressiteadete rubriigis (15.05.2016). 7. detsembril 2016 ilmus Eesti
Ekspressis kõigile programmi toetajatele tänukuulutus. Hasartmängumaksu Nõukogu logo
trükiti ära kõigis infolehtedes, koolitusmaterjalides, tänukuulutustes, esitati kodulehel ning
suure välireklaamina oli üleval ja nähtaval kõigile osalejatele ja külalistele 14 päeval
leinatöösessioonidel.
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Kõik programmis osalejad said DVD plaadi fotodega programmi tegevustest ja
üritustest. TV3 kajastas programmi tegevusi Seitsmestes Uudistes 2.05.2016 ja 22.08.2016. a.

3.1. Tegevuste kirjeldus
1) 2016. a. üle-eestilise leinatoetusprogrammi ettevalmistamine (veebruar-märts 2016).
Materjalide

ettevalmistamine,

(projektimeeskonna

tegevuskavade

töökoosolekud

ajakohastamine

Tallinnas,

Tartus

ja

ja

planeerimisprotsess

Riias,

iganädalased

telefonikonverentsid). Varasemate andmebaaside ja listide uuendamine (KOV lastega
tegelevad spetsialistid, erinevad lastega töötavad spetsialistid jt).
Võimalike praktikantidega (peamiselt Tallinna Ülikooli tudengid) kohtumine ja nende
valik.
Meeskonnakoosolekutel ja erinevatel aruteludel 2016. a. teenuste kavandamise ja
läbiviimistega seotud arutelud.

2) Infomaterjali koostamine, kirjaliku informatsiooni edastamine siht- ja sidusgrupile (sh
kõigile KOV-idele) programmi tegevustest ja abivõimalustest.
Kirjalikult vastas päringule kahjuks ainult 54 kohaliku omavalitsuse esindajat. Nende hulgas
olid ka need, kelle piirkonnas polnud küsitud perioodil lähedase kaotanud lastega peresid.
Osade KOV-ide spetsialistid reageerisid hilisemalt 2016. a. jooksul, kui lapsi polnud võimalik
enam kaasata intensiivprogrammi. Samas saame väita, et on paranenud teadlikkus
rehabilitatsioonitöö võimalustest Eesti elanikkonna hulgas, mistõttu iga-aastaselt kasvab
otsepöördujate (perede) arv. Kuna kohalikes omavalitsustes spetsialistid vahetuvad, siis oleme
pidevalt tunnetanud suurt vajadust nende koolitamiseks leina- ja traumatöö teemadel, mistõttu
üheks oluliseks programmi tegevuseks 2016. aastal oligi koolituste korraldamine ja läbiviimine
(vt edaspidi).
Infomaterjalide edastamine ka paljudele haridusasutuste pedagoogidele, spetsialistide;
laste-, kooli- ja kliinilistele psühholoogidele, erinevatele kriisiabi- ja nõustamiskeskustele üle
Eesti, laste- ja psühhiaatriahaiglate psühholoogidele jt. Samuti varasemalt telefonitsi, meili teel
või erinevatel üritustel otse pöördunud pereliikmete informeerimine.
Saadud tagasiside ja andmete põhjal info koondamine tabelitesse abivajajatest, saadud
andmete süstematiseerimine, abi vajavate perede kaardistamine (aktiivselt veebruar – mai
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2016, uuendamine terve aasta jooksul). Teavituseks paigutati abivõimaluste info ka Tartu linna
kodulehele mais 2016. a.
3) Konkreetse rehabilitatsioonivajaduse ja selle kättesaadavuse analüüs (aprill-mai
2016), võrgustikuliikmete nõustamine, koostöö planeerimine. Prioriteetide seadmine,
tegevuste ja logistika planeerimine piirkonniti. Lõpliku info koondamine abivajavatest
peredest.

4) Perede valik programmi, eelhindamine (aprill–juuni 2016), samuti perekohtumiste
planeerimine ja läbiviimine nii keskustes kui kohtadel (sh kodudes): Tartus, Jõgeval, Viljandis,
Alatskivil, Tallinnas, Pärnus, Saaremaal (Muhus, Lääne-Saare vallas, Kuressaares), Haapsalus,
Viimsis (märts–juuni 2016). Väljasõite tegid peamiselt 4 spetsialisti. Struktureeritud intervjuud
ja pereliikmete hindamismaterjalide täitmine, perede seisundi esialgne kaardistamine ja
hindamine, kohtumistel esialgsete reaktsioonide normaliseerimine, esmane perenõustamine.
Vajadusel edastasime soovitusi edasise konsultatsiooni osas vaimse tervise spetsialistiga või
individuaal-nõustamise ja traumateraapia rakendamiseks.
Aktiivselt osalesid 3 regioonis (Tallinn, Tartu, Pärnu + väljasõidud) 5 meeskonnaliiget.
Perede valik programmi eelhindamise ja võrgustikuliikmete tagasiside põhjal,
motivatsiooni selgitamine. Perioodil toimus projekti raames kokku 102 kohtumist, enamasti
osalesid laps koos vanemaga/hooldajaga, aga toimusid ka individuaalnõustamised.
Individuaalselt töötati sel perioodil 62 juhul (sh eelkooliealiste lastega pered).
5) Regioonide-põhised grupitööd täiskasvanud pereliikmetele.
2016.a. jooksul toimus täiskasvanud pereliikmetele kokku 6 grupitöö sessiooni, kus osales 39
inimest (Tartus 18.05.16, 27.07.16, 31.10.16, kokku 17 osalejat, Tallinnas 19.04.16, 27.07.16,
9.11.2016, kokku osalejaid: 22).
Gruppides olid teemadeks omavahelise toetussüsteemi loomine ja tugevdamine,
leinareaktsioonide normaliseerimine, õpetuslikud tegevused leinas laste mõistmiseks ja
abistamiseks, individuaalne tagasisidestus, perede toimetuleku hindamine ja nõustamine ja
edasiste tegevusplaanide arutelu.
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6) Töö väikelaste ja nende vanematega.
Tallinnas toimusid grupitööd eelkooliealiste laste vanematele 5 korral järgnevalt: 9.02.16
(osales 6 vanemat), 6.10.16 (osales 8 vanemat), 19.10.16 (osales 8 vanemat), 8.11.16 (osales 6
vanemat), 19.12.16 (osales 5 vanemat ja 6 last).
Tartus 27.12.2016 (osales 3 vanemat ja 3 last). Vaatamata sellele, et Lõuna-Eesti
piirkonnas oli väikelastega peresid nimekirjas 9 (nendes peredes 11 väikelast), siis erinevatel
põhjustel oli ülikeeruline korraldada väikelaste vanematele grupitööd (selgitus vt. probleemide
alt).

Seetõttu

asendus

töö

pere

poolt

tunnetatud

vajadusel

nendele

peredele

individuaalnõustamistega (novembris ja detsembris 2016).
7) Toetusprogramm lastele ja noortele e. intensiivsed leinatoetusgrupitöö sessioonid
(aprill–november 2016).
* 3-päevane kevadine leinagrupitöö sessioon lastele ja noortele toimus 22.–24.04.2016
laagrikeskuses TALU Harjumaal (jätkuprogramm 2015.–2016. a. programmi lastele). Osales
37 last. Iga sessioonipäev sisaldas ealistes gruppides 3 tundi leinatööd + tulemuste hindamisega
seotud tegevusi + lastepäraseid loovaid ja sportlikke ühised laagritegevusi + töötubasid +
vajadusel individuaalseid nõustamisi + 1,5 kuni 2 tundi grupijuhtide kovisiooni. Tagati
öövalve. Kokku oli laste grupitööde maht 45 tundi (viies vanusegrupis, kolmel päeval) +
grupijuhtide kovisioon ca 4 tundi.
* 8-päevane suvine intensiivsessioon toimus 05.-12.08.2016 Harjumaal laagrikeskuses
TALU, osales 40 last/noorukit (planeeritult pidi tulema 42, kuid 2 last erinevatel põhjustel
jätsid viimasel hetkel tulemata). Iga sessioonipäev sisaldas ealistes gruppides 3 tundi leinatööd
+ tulemuste hindamisega seotud tegevusi + lastepäraseid loovaid ja sportlikke ühised
laagritegevusi + töötubasid + vajadusel individuaalseid nõustamisi + 1,5 kuni 2 tundi
grupijuhtide kovisiooni + kaotuse iseloomu põhist tegevuslikku ja harivat erigrupitööd (grupid
koostatud vastavalt lähedase surma põhjusele). Tagati öövalve. Kokku oli laste grupitööde
maht 120 tundi (viies vanusegrupis, kaheksal päeval) + grupijuhtide kovisioon 12 tundi.
* 3-päevane sügisene leinagrupitöö sessioon lastele ja noortele toimus 11.–13.11.2016
laagrikeskuses TALU Harjumaal (jätkuprogramm 2016. a. suvel alustanud lastele). Osales 37
last. Iga sessioonipäev sisaldas ealistes gruppides 3 tundi leinatööd + tulemuste hindamisega
seotud tegevusi + lastepäraseid loovaid ja sportlikke ühised laagritegevusi + töötubasid +
vajadusel individuaalseid nõustamisi + 1,5 kuni 2 tundi grupijuhtide kovisiooni. Tagati
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öövalve. Kokku oli laste grupitööde maht 45 tundi (viies vanusegrupis, kolmel päeval) +
grupijuhtide kovisioon 4 tundi.
* Metoodilised tööseminarid meeskonnale arenduseks ja intensiivsessioonide läbiviimiseks
toimusid:
21.–22.04.2016 Harjumaal laagrikeskuses TALU, teemadeks tegevuskava ajaline
planeerimine

kevadiseks

leinatoetusgrupitöö

sessioonks

ning

tegevuskava

ajaline

planeerimine.
20.–21.05.2016 Harjumaal Susisool, teemadeks suvise intensiivsessiooni tööplaan ja
vastutuse jaotus, meeskonnatreening ja koostöö tõhustamine, grupitöö metoodika
täiendkoolitus (uute meetodite rakendamine) jm.
04.–05.08.2016

laagrikeskuses

TALU

Harjumaal,

teemadeks

suvise

leinatoetussessiooni täpsem ettevalmistus kohapeal, sessioonil osalevaid lapsi puudutava info
täpsustamine ja selle põhjal meetodite täpsem valik, grupitööde ettevalmistus, sisekoolitus,
konkreetsed praktilised tegevused, majutusplaanide ja evakuatsiooniplaanide ülevaatus ja
läbimängimine, koostöö planeerimine, külaliste ja „ajaannetajate“ töö planeerimine jms.
12.–13.08.2016 Harjumaal Susisool, teemadeks intensiivsessiooni järgne debriefing,
analüüs ja supervisioon, esialgsete hinnangumaterjalide grupianalüüs sisulise töö kvaliteedi
tõstmiseks ja muudatuste sisseviimiseks, meeskonnaliikmete kollegiaalne toetus sekundaarse
trauma vältimiseks, läbielatu analüüs ja jagamine, edasiste terapeutiliste tööpunktide
sätestamine, plaanide

koostamine (tegevuskava, peredele rakenduv individuaaltöö,

võrgustikutöö jms).
10.–11.11.2016

Harjumaal

laagrikeskuses

TALU,

teemadeks

sügis-sessiooni

programmi ja tegevuskava täpsustamine, meeskonnaliikmetele ülesannete jaotamine,
grupitööde planeerimine, laste ja perede seisundi dünaamika ning toimetuleku hindamine,
tutvumine uute metoodiliste materjalidega ja nendega töö planeerimine grupitöödes jm.
Meeskonnaliikmed osalesid dr. Atle Dyregrovi (Norra, Bergen) kriisikoolitusel ja laste
komplitseeritud leina teemalisel supervisioonil 10.–11.10.2016 Tallinnas.
Kõigil seminaridel osales 11 meeskonnaliiget.
8) Sotsiaaltöötajate ja sotsiaalvaldkonna spetsialistide koolituste ettevalmistamine ja
läbiviimine (veebruar–november 2016).
Töökoosolekutel koostati koolituskava, arutati läbi hulgaliselt erinevaid teemasid, mis võiksid
vastava valdkonna spetsialistidele huvi pakkuda ja olla koostöös maksimaalselt kasulikud.
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Kõigi nende teemade kohta valmistati ette ka põhjalikud slaidiprogrammid, et koolituste käigus
oleks võimalik paindlikult keskenduda just konkreetse sihtgrupi vajadustele ja huvidele.
Koostati infolehed.
Infot koolituste kohta levitati eraldi Põhja-Eesti ja Lõuna-Eesti piirkonnas. Info saadeti
laialdaselt kohaliku omavalitsuste spetsialistidele, koolide sotsiaalpedagoogidele, Innove
Rajaleidja keskustele jt.
Aasta jooksul toimus kokku 8 koolitust ja supervisiooni, kokku osalejate arvuks 141.
Koolitused/supervisioonid toimusid:
1) vajaduspõhine supervisioon Viljandi linna spetsialistidele Viljandis 19.02.16 (7 osalejat);
2) koolitused: Viljandis 19.05.16 (20 osalejat), Kuressaares 30.05.16 (18 osalejat), Tallinnas
14.10.16 (17 osalejat), Rakveres 28.10.16 (18 osalejat), Pärnus 7.11.16 (20 osalejat), Tartus
25.10.2016 (21 osalejat), Tartus 8.11.2016 (15 osalejat), Tallinnas 16.12.16 (osalejaid 13).
Koolitustel osalejad olid peamiselt kohalike omavalitsuste sotsiaalnõunikud,
sotsiaaltöötajad, lastekaitsespetsialistid, vaimse tervise spetsialistid, lastega tegelevad
spetsialistid koolidest, hooldeasutustest, kooliõed jt. Läbivateks teemadeks olid: kontakt
traumeeritud ja leinas lastega peredega, nende abistamisvõimalused ja kiiresti rakendatavad
tehnikad ning koostöö efektiivistamise võimalused sotsiaalvaldkonna spetsialistidega. Igal
koolitusel keskenduti ka auditooriumi poolt edastatud aktuaalsetele teemadele ja küsimustele
(koolituse alguses fikseeriti täpsem käsitletavate teemade ring vastavalt ootustele, mistõttu
kõik koolitused olid unikaalsed). Kriisisupervisioonil käsitleti sekkumiste eripärasid ja
koostööküsimusi. Traumasupervisioonil käsitleti traumateraapia EMDR rakendamise
iseärasusi. Koolitustel osalejad said infomaterjalid (slaidid, lisamaterjalid) käsitletud teemade
kohta, paljudel juhtudel elektrooniliselt.
9) Individuaalne leina- ja traumatöö (aastaringne).
Kokku viidi läbi individuaalset leina- ja traumatööd 100 tunni ulatuses 65 pöördunud
pereliikmele. Peamisteks keskusteks olid Tallinn, Tartu ja Pärnu. Individuaalseansid toimusid
ka intensiivsessioonide jooksul (kolme tsükli jooksul). Vajadusel suunati pereliikmeid edasi
teiste vaimse tervise spetsialistide juurde (psühhiaatrid, piirkondade koolipsühholoogidelt
täiendava toetuse võimalused jms). Osadel juhtudel osalesid individuaalsessioonidel ka
varasematel aastatel programmis osalenud pereliikmed, kui erinevatel põhjustel olid
probleemid aktualiseerunud või tekkinud uued traumaatilised asjaolud.
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10) Hindamistegevused.
Hindamistegevustes kasutati programmis osalevatele peredele peamiste meetoditena kirjalikke
semistruktureeritud küsitlusi ja telefoniintervjuusid ning koolitustel osalejatele kirjalikke
tagasisideküsimustikke.
Kõigile intensiivprogrammis osalenud vanematele/hooldajatele saatsime kirjalikud
tagasiside- ja hinnanguküsimustikud (november 2016). Kirjalikud vastused saatis tagasi ca
80% (laekumata jäid andmed 7 lapse kohta). Lastele rakendusid küsitluslehed
programmitegevuste mõju kohta (19 küsimust). Lisaks toimusid kõigi peredega novembris
2016. a. telefoniintervjuud, kus iga pere kontaktisik meeskonnast küsitles täiskasvanud
pereliiget, selgitamaks seisundit, probleemide dünaamikat, muutusi ning edasise töö vajadusi
ja võimalusi.
Programmi vahehindamised sisaldasid grupitööde jm. tegevuste analüüsi ning
tulemuste fikseerimist kirjalikes kokkuvõtetes (kõik 5 gruppi eraldi), laekunud on 15 kirjalikku
raportit.
Programmis on igal lapsel/perel meeskonnaliikmete hulgast jätkuvalt nn. kontaktisik,
kes vastutab personaalse tagasisidestuse läbiviimise eest.
Nende tulemuste ja andmete koondamiseks ja analüüsimiseks koostati kirjalikud
ülevaated. Saadud tulemusi analüüsiti grupijuhtide omavahelises koostöös ja 2016. a.
projektimeeskonna

koosolekutel.

Kokkuvõtlik

hindamine

viidi

läbi

projektijuhtimismeeskonna poolt.
Tulemused vt. Saavutused ja sihtgrupipoolne tagasiside.

11) Projektitegevuste juhtimine, administreerimine (pidev 2016).
Aasta jooksul toimus pidev projektimeeskonna infovahetus ja koostöö, iganädalaselt
projektijuhi ja projektijuhi abi vahel. Vähemalt 1 kord kuus toimusid juhatuse koosolekud
projektitegevuste aruteluks (sh sõltuvalt temaatikast laiendatud juhatusele). Raamatupidamist
korraldas raamatupidamisbüroo.
Meeskonna

juhtimine

toimus

peamiselt

arenguvestlused meeskonnaliikmetega 2016.

meeskonnaseminaridel,

viidi

läbi

a. tegevustes osalemiseks ja edasise

planeerimiseks ning tagasisidestuseks.
Olulist infot edastati ka e-posti vahendusel. Projektimeeskond vastutas nõuetekohase
finantsarvestuse ja aruandluse eest ja kõigi administratiivsete tegevuste eest.

184

12) Kogemused/probleemid/muutused.
Infokirjades esitatud palvele saata meile andmeid potentsiaalselt abivajajate perede kohta
(anonüümselt), vastas endiselt vähe omavalitsusi (ca 26%). Üheks võimalikuks põhjuseks võib
olla kavandatav/käimasolev haldusreform, mis on tekitanud spetsialistide hulgas ebakindlust
ja tegeletakse ainult akuutsete probleemidega, mitte ennetustööga (info pärineb vestlustelt
sotsiaalvaldkonna spetsialistide koolitustelt).
Kasvanud on otsepöördumiste arv, kuid meie jätkuvaks mureks on programmi
võimaluste piiratus. Igal aastal saame intensiivsetele leinatöösessioonidele kaasata
maksimaalselt 45 uut last, kuid laste hulk on kasvanud ja paljudele peredele oleks optimaalne
pakkuda individuaaltöö võimalust (kes ei mahu intensiivprogrammi või pole selleks KOV
rahastust). Paraku pole selleks rahalist katet, et pakkuda kriisis peredele igal juhul tasuta
teenust. Sageli piirdub meie võimalus tasuta leina-, kriisinõustamiseks või traumaspetsiifiliseks
tööks 1-2 korda ühele perele. Pöördumiste hulk ja vajadus pikemaajalise traumatöö vastu
kasvab aga iga aastaga. Riiklikult finantseeritud või KOV teenustele on sageli väga pikad
järjekorrad, või puuduvad piirkonnas vastava väljaõppega traumatöö spetsialistid.
2016. a. intensiivprogrammiga liitunud perede osavõtt täiskasvanute grupitöödest jäi
Lõuna-Eestis suhteliselt tagasihoidlikuks (3-4 osalejat). Kuna peamiselt elasid pered väljaspool
Tartut (Hummuli, Värska, Torma, Jõgeva, Rannu, Konguta), siis peamiste põhjustena saab
välja tuua täiskasvanud pereliikme võimatus tulla töövälisel ajal Tartusse (transpordi
puudulikkus, majanduslikud raskused, graafikujärgne põhitöö, keerukus väikelaste hoiu
organiseerimisel jm). Kuna sihtgrupi hulgas oli 2016. aastal suhteliselt rohkem eelkooliealiste
lastega isasid, siis esines ka raskusi motivatsiooniga osaleda grupitöös. Neile isadele oli
emotsionaalselt oluliselt lihtsam osalemine individuaalkonsultatsioonil.
Osaliselt samadel põhjustel asendus ka väikelaste vanemate grupitöö Lõuna-Eestis
individuaalnõustamistega.
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3.2. Ettevalmistused projekti elluviimiseks
2016. a. programmi ettevalmistused algasid juba 2015. a. – erinevatest kanalitest laekunud info
fikseerimine

potentsiaalsete

abivajajate

kohta,

rahastuse

planeerimine,

meeskonna

koostööliinide planeerimine ja Hasartmängumaksu Nõukogu aastaprojekti ettevalmistus
oktoobris 2015.
Vaatamata sellele, et rahastusega projektitegevused algasid veebruarist, toimus töö juba
jaanuaris 2016. a. Esimene meeskonnaseminar-sisekoolitus toimus Tartus 7.01.2016. a. kogu
meeskonnale (omavahenditest finantseerituna). Kuna rahastus Hasartmängumaksu Nõukogult
oli kinnitatud, toimusid juba projektijuhi ja projektijuhi abi ettevalmistavad töökoosolekud.
Veebruaris-märtsis (juba jaanuaris tegeleti sellega) koostati detailne tegevuskava, viidi
läbi kõik programmi eeltööd ja analüüs – infomaterjalide saatmine koostööpartneritele
programmi 2016 a. tegevustest. Terve I poolaasta jooksul toimus abivajavate perede
kaardistamine, nendega kontaktide loomine, perede probleemide, toimetuleku ning abi
vajaduse analüüs ning perede esmane nõustamine ja intervjueerimine, mis kestis juuni
keskpaigani.
Kõik programmi ettevalmistavad tegevused on toimunud paralleelselt kahes
regionaalses keskuses – Tallinnas ja Tartus.
Programmi ajakohastamiseks ja planeerimiseks viidi läbi pidevad (ka elektroonilised)
töökoosolekud, vajadusel tehti väljasõite (koolidesse, peredesse, KOV spetsialistide juurde).
Eriline rõhk kogu projektiperioodi vältel oli laste sisulise rehabilitatsioonitöö
ettevalmistamisel.

Jooksvaid

küsimusi

arutati

meeskonnaliikmetega

aktiivselt

kas

elektrooniliselt, Skype´i või telefoni teel.
Koolitusprogrammi

ettevalmistamiseks

(sihtgrupi

kaardistamine

ja

kava

ettevalmistamine) toimusid töögrupi koosolekud Tallinnas ja Tartus.
Intensiivtöö sessioonide ettevalmistamisel on suur rõhk praktilisel organiseerimisel
(busside tellimine, laste transport, toitlustamine, majutamine, täpsed tegevuskavad, vahendite
ja metoodiliste materjalide hankimine jms)
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3.3. Praktiline korraldus (praktilised tugitegevused – transport , side jms)

Praktilised tugitegevused:
pidev infovahetus MTÜ juhatuse liikmete vahel (keskused Tallinnas ja Tartus),
projektimeeskonna liikmete vahel (e-kirjad, koosolekud, seminarid), programmis osalevate
peredega (telefoni- ja Skype’i konverentsid, telefoniintervjuud, meilivahetus);
pidev

informatsiooni

kogumine

ja

töötlemine

–

elektrooniliste

andmebaaside

koostamine/täiendamine koostööpartnerite kontaktandmetest (kohalikud omavalitsused,
haridusasutused jms), abivajavatest peredest jms;
toimunud meeskonnaseminarid leinatöö sessioonide eel ja järel, mis on hädatarvilikud
põhitegevuse läbiviimiseks (vt. eelnevalt toodud tegevused);
laste transpordi organiseerimine intensiivsessioonidele Tartust ja Tallinnast (busside tellimine
3 korda aastas), samuti on vaja läinud kasutada projektimeeskonna isiklikke sõiduautosid
intensiivsessioonide ettevalmistuseks, kohalesõiduks, operatiivseks asjaajamiseks sessioonide
käigus (vajalike vahendite ja kaupade hankimine) ning meeskonnaseminaride ja
leinatöösessioonide organiseerimisel;
erinevate ruumide kasutamine ja hankimine (MTÜ kontor, seminariruumid, kohalikest
omavalitsustest palutud ruumid peredega kohtumiseks, grupitöö- ja koolitusruumid) perede ja
laste intervjueerimiseks, ruumide rent koolitusteks/supervisioonideks ja täiskasvanud
pereliikmete grupitööde organiseerimiseks;
sidevahenditena oleme kasutanud MTÜ mobiiltelefoni, Skype´i konverentse ning jooksvalt on
meeskonnaliikmed kasutanud ka isiklikke sidevahendeid (omavahelised kontaktid, side ja
telefoniintervjuud peredega, programmi organiseerimine jms). Infokirju ja materjale oleme
peredele pidevalt saatnud ka Eesti Posti vahendusel (info, tagasisidestus jm).
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3.4. Saavutused
2016. a. peamise saavutusena saame välja tuua selle, et sihtgrupilt kõrge hinnangu saanud
leinatoetusprogramm jätkus täies mahus ja oleme suutnud hoida järjepidevust alates 1995.
aastast. Kogemuslikult saame väita, et on paranenud teadlikkus ühiskonnas, kuna
otsepöördumiste arv on järjest kasvanud. Paranenud on sisuline koostöö kohalike
omavalitsuste spetsialistidega.
Programmis osalenud perede ja laste tagasiside programmis osalemise kohta ja
tulemustest on olnud väga kõrge, samuti oleme saanud kõrge rahuloluga tagasisidet koolitustel
osalenud spetsialistidelt. Paranenud on nende „tööriistakast“ suhtlemisel ja töötamisel leinas ja
traumat kogenud peredega.
Perede tagasisidestuse käigus oleme saanud väärtuslikku infot programmi mõjust,
nende (jätkuvatest) vajadustest ja ka ootustest kohalikele omavalitsustele ja riigile.
Kas saavutati püstitatud eesmärgid?
Toetudes sihtgrupi tagasisidele, protsesside hindamisele ja töö analüüsile, saame väita, et
püstitatud

eesmärgid

on

saavutatud

kõigil

tasanditel.

Oleme

veendunud,

et

programmitegevuste positiivne mõju aktiivsele sihtgrupile on märgatav. (Vt. ka ootuste ja
tulemuste analüüs)

Sihtgruppide tagasiside
(Milline on olnud sihtgrupipoolne tagasiside? Millised probleemid on lahendamata ning kas on
vajadus jätkutegevusteks? Mis meetodil kogutud informatsiooni põhjal on eelnevatele
küsimustele vastatud?)
a) Tagasiside sotsiaaltöötajate jt sotsiaalvaldkonna koolituspäevadel osalejatelt.
Tagasiside hankimiseks paluti osalejatel täita hinnangu e. tagasisideleht. Koondtulemusena
(Tartus täitsid 100% osalejatest tagasisidelehe) saame väita, et koolitusprogramm õnnestus
igati. 10-pallilisel skaalal paluti hinnata järgnevaid aspekte ja siinkohal on välja toodud
keskmised näitajad:
sotsiaaltöötajate jt. sotsiaalvaldkonna spetsialistide soovitusindeks osalemaks sellistel
koolitustel – 9,8;
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Teema vajalikkus ja olulisus – 9,9;
Koolituste vastavus ootustele – 9,6;
Uute teadmiste omandamine koolituse käigus – 9,6;
Uute praktiliste oskuste omandamine koolituse käigus – 9,4;
Soov saada jätkukoolitusi – 9,8.
Tekstilisi väljavõtteid koolituspäevadel osalejatelt:
Väga vajalikud teadmised igapäevatöös, samas jäi palju veel rääkimata. Peaks olema
jätkukoolitusi.
Väga huvitav, praktiline koolitus.
Väga informatiivne ja väga eluline. Väga sümpaatne kasulik päev ja soovitaks ka teistele
sotsiaaltöötajatele.
Varase lapsepõlve leinast oman ise n.ö kogemusteadmist, see koolitus andis teoreetilise
raamistiku isiklikule kogemusteadmisele ning aitas paremini mõista ja mõtestada seda.
Leidsin kinnitust teooriale ja praktikale. Head näited.
Väga vajalik temaatika, mille osas on koolitusi/teabepäevi kesiselt ning ka koolitajate
kompetents/pädevus on küsitav. Hindan praktikuid, kellel on kogemusi „päris elust“. Aitäh,
aitäh!
Väga hea koolitaja, just selle poolest, et ei rääkinud ainult teooriat edasi, vaid rääkis elulisi
näiteid ja oma kogemusest!
Väga meeldiv on kuulda inimest, kes on praktik. Näited elust enesest on palju loogilisemad ja
tekib seos juhtumitest.
Sain teadmisi, kuidas lapsele ja lapsevanemale lahti seletada surma lihtsalt ja arusaadavalt.
Mulle meeldis väga lapse mõistmise osa.
Sain nippe enese kontrollimiseks suheldes lähedase kaotanud inimesega, konkreetseid näiteid,
kuidas rääkida lapsega surmast.
Sain konkreetseid seletusi, sh lauseid, mida teatud olukordades kasutada, milliseid sõnu vältida
ja mida mitte karta.
Suur tänu, aitab praktikas kaasa!

189

b) Tagasiside leinatoetusprogrammis osalenud täiskasvanutelt.
Väljavõtteid vanemate kirjalikest küsitlusmaterjalidest (laagri kohta):
Lapsel tekkis peale laagrit elu mõte taas. Hakkas tundma huvi õppimise vastu ja parandab
hindeid siiani, et saaks klassi lõpetada. Silmadesse on tulnud sära, selle eest suur aitäh teile!
Laps väga kartis laagrisse minekut. Kartis, et peab rääkima endast ja enda muredest. Tagasi
tulles selgus, et see oli parim laager, kus ta kunagi olnud on. Väga meeldis, et sai rääkida oma
muredest. Meeldis, et grupitöös sai rääkida endast nii palju või vähe kui tahtsid, kedagi
millekski ei sunnitud.
Meie koos lapsega oleme teile kõigile südamest ja siiralt tänulikud teie tehtud töö eest. Te olete
super tublid, kuigi sõna tubli on umbmäärane, siis meie koos lapsega oleme saanud teilt suurt
abi ja toetust. Aitäh teile!
Laps suhtleb rohkem, õppimine on parem, on tasakaalukam, kuigi vahest harva tõmbub
endasse.
Ta on palju avatum kui enne laagrisse minekut, arutleb ja räägib palju rohkem. On ümber
hinnanud enda ja oma kaaslaste käitumist ja väärtushinnanguid. On muutnud oma
sõpruskonda, on seltskonna suhtes valivam.
Kindlasti on aidanud leida rahu iseendaga. Tundis ennast laagris hästi ja kõik suhtlesid temaga.
Ta on kindlasti saanud palju asjakohast nõu. Talle tekkis mingil põhjusel iseäralik ümisemine,
kui tegi omaette mingeid toimetusi, samuti oli kummaline silmade pööritus, kui temaga
rääkisin. Kõik need asjad on tänaseks kadunud. Kindlasti laager on aidanud ja samuti see, et
tal turvatunne on olemas.
Ta on teinud suure hüppe. Julgus ja reaalsuse tunnistamine on kasvanud. Palju enesekindlust
ja rõõmu tõi meile see laager.
Laps on laagris oldud aja jooksul saanud juurde julgust tunnete väljendamisel ja samuti oskust
väljendamisel. On muutunud hoolivamaks ja hoolitsevamaks.
Peale lähedase surma laps sulgus endasse. Kui enne oli päikseline ja rõõmus tüdruk, siis oli
peale kaotust tõsine, rääkida eriti ei tahtnud. Peale laagrit tuli meie pere päike jälle koju. Säras
ja oli raskemast üle saanud.
Nii lastele korraldatud laagrid kui täiskasvanute grupitöö annab lohutust, jõudu ja tuge, aidates
näha ja kogeda, et teistel on ka probleeme ning võimalik, et ka raskemaid olukordi kui hetkel
endal. Hea võimalus kogemiseks, et oma muredega ei olda üksi ja alati on võimalus abi
saamiseks kellegi poole pöördudes.

190

Lisaks kirjandusele on teie programm olnud ainsaks professionaalse abi osutajaks tekkinud
olukorras.
Laagri-eelsed kohtumised individuaalselt kui ka grupina on olnud väga toetavad ja julgustavad.
On hea meel, et lapsega tegelevad kogenud spetsialistid – ise poleks sellega hakkama saanud.
Lapsega on kergem suhelda, laps on avatum ja tänu sellele on hulga kergem minul. Ka suurem
usaldus on mulle oma muredest rääkimisel. Sära on kodus tagasi!
Väljavõte lastevanemate poolt kirjeldatud probleemidest ja ootustest (riigile, KOV-ile,
teenusepakkujatele):
Vajame õigel ajal psühholoogi nõustamist ja sotsiaaltöötaja abi, perenõustaja abi.
Kriisiprogrammi väga ruttu!
Võimalust minna rääkima erapooletu inimese juurde, nõustaja, psühholoogi juurde. Lihtsalt et
keegi kuulaks ära selle kurbuse, leina alguses tuleb seda väga palju. Ohvriabi ei osanud ma
otsida, seda võiksid sotsiaaltöötajad teavitada.
Kõik pered vajaksid nõustamist, et KOV võimaldaks nii peredele tervikuna kui ka
pereliikmetele spetsialisti konsultatsiooni/nõustamist. Selline laager on väga vajalik.
Enamus vanemaid vajavad kliinilise psühholoogi nõustamist, võib-olla ka jälgimist, hingeabi,
kogemusnõustamist. Kogu abivõrgustiku võimalused peaksid olema kaardistatud ja avalikult
kättesaadavad internetis, perearstipraksistes, haiglates.
Senine laste ja noorte kriisiprogramm peaks jätkuma, kaotusega laps peaks kindlasti abi saama
ja kogema mõistvat ja hella tähelepanu, proovima teha põnevaid uusi asju – nagu senised
laagrid on olnud.
Kindlasti psühholoogilse abi kiire saamine. Väga raske on kohe saada professionaalset
psühholoogi abi, kuna kõik on hõivatud. Kindlasti võiks ka vanematele olla mingid tugigrupid.
Kõik vanemad ei oska oma kurbuses tähele panna lapse muresid ja neid aidata.
See programm peaks olema riiklikult finantseeritav.
Riik ja omavalitsus võiksid kindlasti toetada.
Omavalitsused võiksid kontrollida, kas üksikvanemaks jäänu tuleb toime kohustuste
suurenemisega.
Vajalik oleks, et keegi suunaks sellises olukorras inimesed abi juurde. Selle sees olles ei oska
abi leida ja ei oska ka küsida. Hirm ja valu on selleks liiga suur.
Toitjakaotuspension riigi poolt makstuna ei peaks sõltuma kaotatud vanema tööstaažist, vaid
olema paika pandud muudel alustel.
191

Leinalaager on üks ütlemata vajalik ja tore projekt. Lapsed vajavad teid! Jõudu ja jaksu
edaspidiseks.
c) Millised probleemid on lahendamata, vajadus jätkutegevusteks.
Lahendamata probleemina näeme jätkuvat ebakindlust ja projektipõhisust finantseerimisel.
Seetõttu ei saa ei peredele ega kohalikele omavalitsustele prognoosida pikaajalist abi (mida
sageli vajavad traumaatilise iseloomuga kaotuse ja/või komplekstraumaga pered).
Vajadus jätkutegevusteks on ilmne, kuna oleme ainus taolise tegevusmetoodikaga
teenusepakkuja Eestis ja omame pikaajalist mõõdetava mõjuga kogemust. Väikese
võimekusega kohalikes omavalitsustes ja majandusraskustes peredel (peale lähedase kaotust)
on tasuta leinatoetusprogramm sageli ainsaks võimaluseks saada professionaalset abi.

d) Tagasiside kogumise erinevad meetodid.
Programmis osalevad lapsed täitsid lihtsad ei/jah vastustega küsimustiku (kus oli oma mõtte
lisamise võimalus) programmi mõju kohta (19 küsimust).
Kõik vanemad said novembris kirjaliku tagasisideküsimustiku (isikliku arvamuse lisamise
võimalusega) neljal leheküljel.
Novembri esimesel nädalal toimusid telefoniintervjuud täiskasvanud pereliikmetega (100%)
laste arengu ja probleemide dünaamika kohta, tulemused fikseeriti kirjalikult.
Kõik meeskonnaliikmed edastavad kirjalikud raportid iga intensiivsessiooni järgselt (laekunud
on 2016. a. jooksul plaanipäraselt 15 raportit).
3.5. Jätkutegevused: kas ja kuidas on planeeritud projekti jätkutegevused

Projektitegevused on edukalt toimunud alates 1995. aastast. Kindlustundega saame vaadata
2017. aastasse ja planeerime aktiivselt tegevuskava, mis on analoogne varasemate aastate
tegevusele. Oleme saanud kinnituse Hasartmängumaksu Nõukogu projekti rahastusele
(osalises mahus) 2017. aastaks, samuti on Tartu Linnavalitsuse 2017. a. eelarvesse planeeritud
rehabilitatsioonitöö vahendid käesolevaks aastaks (lepingu sõlmimine jaanuaris 2017).
Tunneme kohustust ja vastutust paljude perede ees, kes on 2016. a. meie programmiga liitunud
(ja/või tundnud vajadust abi järele), et saaks 2017. a. sisulist tegevust jätkata või seda alustada.
Kindlasti jätkuvad programmi tegevused 40-le lapsele ja nende pereliikmetele, kes liitusid
2016. a. suvise intensiivsessiooniga.
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3.6. Majanduslik külg
(Kas projekti elluviimiseks otsiti ka täiendavaid ressursse, täiendava finantseerimise otsingud
ja sellega seoses tekkinud tähelepanekud, raskused) – (Vt. aruandes punkt 2.5)
Täiendavaks finantseerimiseks oleme kirjutanud taotlusi erinevatele ettevõtetele ja pööranud
rõhku suhete hoidmisele ja arendamisele. Laste toitlustuse ja majutuse katteks
intensiivsessioonidel oleme taotlenud vahendeid kohalikest omavalitsustest. Puuduva osa
katame annetustest ja omafinantseeringust. Vähetähtis pole olnud nn. tänamispoliitika
väljaarendamine (tänukirjad, toetajate andmed kodulehel ja trükimeedias, FB kajastused Laste
ja Noorte Kriisiprogrammi tegevuste kohta (sh kampaaniad, üleskutsed FB-s). Trükimeedias
ilmus tänukuulutus Eesti Ekspressis 7. detsembril 2016. a. Suureks abiks on olnud Ma
Armastan Aidata keskkonna kaudu laekunud annetused. Aasta jooksul oleme kutsunud
intensiivsessioonidele külla meie toetajaid ja rahastajaid (sh Sotsiaalministeerium). Kahjuks
oli osavõtt inimeste hõivatuse tõttu oodatust ja kutsutute arvust väiksem. Tore, et
kevadperioodil külastas meid ka Sotsiaalministeeriumi esindaja, suvelaagris uus huviline –
sponsor.
Transpordikulude vähendamiseks oleme pidanud läbirääkimisi bussifirmadega ja
oleme tänulikud soodusreiside eest AS Eesti Bussiga.
3.7. Järeldused, ettepanekud
(Projekti rakendamisel ilmnenud probleemid, valmisolek tegelda projektiga ka edaspidi)
Osaliselt on probleemid välja toodud juba tegevuste kirjelduse lõigus (punkt 3.1.).
Lisaks saame välja tuua veel täiendavad ettepanekud.
Edasises perspektiivis ja piisava rahastuse olemasolul võiks kaaluda võimalust
väikelaste hoiuks/nendega tegelemiseks paralleelselt ajal, mil vanemad osalevad grupitöös.
Koolituste käigus selgus, et koolitamist vajavad ka eraldi temaatikaga kooliõed, nende
motivatsioon uute teadmiste saamiseks trauma- ja leinatöö vallas on kõrge ja see on
spetsiifilisem (seonduvalt nende tegevusvaldkonnaga).
Täiskasvanud pereliikmete tagasisidest tuli 2016. aastal eraldi välja aspekt, et lisaks
psühholoogilisele abile vajavad vanemad juriidilist nõustamist. Perspektiivis oleks oluline ka
see valdkond siduda rehabilitatsiooniprogrammiga.
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Soovime jätkuvalt tegelda taoliste projektide elluviimisega ja tunneme juba
programmiga liitunud perede ja uute (registreerunud) perede ees vastutust neile toetuse
pakkumisel.
Tagasisidestuse ja tulemuste põhjal hindame jätkuvalt programmi äärmiselt vajalikuks
ja tõhusaks.

Muud kommentaarid
Programmi tegevuste jätkamisel 2017. aastal tunneme hetkel muret (ebakindlust) toimuva
haldusreformi valguses. Väiksemate omavalitsuste sotsiaalnõunikud ja lastekaitsespetsialistid
on väljendanud ebakindlust ja määramatust 2017. aastaks. Loodame, et kvalifitseeritud ja
motiveeritud spetsialistid jätkavad tööd selles valdkonnas ja oma piirkondades.
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