
Miks peaks te ge vus ju hen da ja 
koo li tu se le tu le ma?

Jaan Saar:  Al ko ho lis mi ra
vi koh ta on vä ga pal ju müü te. 
Tih ti pöör du vad meie poo le 
kõi ge pealt lä he da sed, kel lele 
an na me es ma se kon sul tat sioo
ni. Vest lu se lõ pul nad sa ge li 
oh ka vad ja üt le vad “… aga ta 
peab ise ka taht ma!”. Mi da 
täp se malt taht ma, se da ei öel
da. Ta va li selt pee tak se sil mas 
ra vi le pöör du mist. Ku na ra vist 
ei ole klien dil en ne sel le al gust 
head et te ku ju tust, siis kui das 
ta saab se da tah ta? Li saks on 
see lau se täies ti ab surd ne. Kui 
ma mi da gi pean, siis ei ole mi
nu taht mi ne enam olu li ne. Kui 
ma mi da gi ta han, siis on ja bur 
te ha sel lest ko hus tus. Kui ma 
võ tan pan gast lae nu, siis ma 
pean sel le ta ga si maks ma. Ja 
see ei ole üld se enam täh tis, 
kas ma ta han se da ta ga si 
maks ta või kas ma nu tan või 
nae ran se da te hes. Abi saa mi
ne al gab kon sul tat sioo nist, 
mil le ga ei kaas ne min git eda
sist ko hus tust.

Tei ne müüt – ta peab tun
nis ta ma, et ta on al ko hoo lik. 
Ka see veen du mus te ki tab tõk
ke. Ku ju ta et te, et mul on ja la
seen. Kas na ha ars ti juur de jõu
des pean ma abi saa mi seks 
kõi ge pealt tun nis ta ma, et ma 

olen ja la seen? Ei, kõi gi teis te 
hai gus te pu hul ei nõu ta, et pat
sient sa mas taks en nast hai gu
se ga. Siin aetak se se ga mi ni 
ini me ne ja te mal olev hä da. Ja 
see on al gu ses pä ris suur töö, 
et ini me ne ei mõt leks, et ma 
olen al ko hoo lik, vaid mul on 
sõl tu vus. Sel lest punk tist ala
tes saa me ha ka ta ju ba koos
tööd te ge ma. Sõl tu vus on eris
ta tud ini me se ole mu sest ja ta 
saab sel le ga mi da gi et te võt ta. 
Sel li sed müü did loo vad ra vi 
sei su ko halt pi gem bar jää re ja 
suu res ti pee tak se nen de tõt tu 
 sõlt las te ga töö ta mist ras keks. 
Meie koo li tu se esi me se päe va 
põ hi tee mad on gi sõl tu vu se 
tun nu sed ja nen de ga seo tud 
us ku mu sed.

Kursusega ei tee me mui du
gi te ge vus ju hen da ja test sõl tu
vus nõus ta jaid, vaid an na me 
sel leks star di pa ke ti.”

An ni Sarv: “An na me üld
tead mi sed sõl tu vu sest, too ni ta
me, et mit te huk ka mõis ta ini
mest, kes te ge li kult on hai ge. 
Näi teks mul on prae gu no hu ja 
te üt le te mul le, et me ei rää gi 
si nu ga enam, ku na mul on no
hu ja ni na til gub ning tin gi mu
seks on, et suht le te mi nu ga 
eda si siis, kui mu ni na on kuiv. 
See ei tun du ju mõist lik? Al ko
ho li tar vi ta mi se häi re on hai

gus, sel lel on tea tud sümp to
mid. Al ko ho li toi me on aga 
in di vi duaal ne. Mul le meel dib 
kaas koo li ta jast kol leeg Lau ri 
Pihk va üt lus: “See on na gu  
rät se pa töö – õl ga dest juur de, 
puu sa dest kit sa maks, rin na vol
did?” 

Iga le klien di le on lä he ne mi
ne täies ti isi ku põ hi ne, tei si ti ei 
saa gi, sest iga ühel on põh jus 
vä gavä ga isik lik. Ini me ne ei 
saa ise en nast aida ta, sest see 
ei al lu te ma tah te le. Tal on  
vä ga ras ke.”

Kas osa le jad peak sid oma eel
ne vaid tõeks pi da mi si rin gi 
vaa ta ma?

An ni: “Meie koo li ta ta vad on 
vä ga tub lid prak ti kud ja rea
gee ri vad ko he, kui mi da gi tun
dub nei le har ju mus pä ra selt 
teist moo di. On juh tu meid, kus 
õp pi ja üt leb, et ta ei ole al ko
ho li tar vi ta mi se häi rest nii moo
di mõel nud ki. On neid, kes 
mõis ta vad mõ ne väi te ran gelt 
huk ka ja an na vad tea da, et see 
ei saa nii moo di ol la. See on 
suu re pä ra ne, sest nad mõt le
vad ja töö ta vad kaa sa! Meie 
koo li tu sel võib täies ti va balt 
vaiel da, esi ta des en da teoo
riaid.

En ne lõ pu tööd me veel har
ju ta me ja ananlüüsime te ge
vus plaa ne, et kõik õpi tu saaks 
ka prak ti kas ka su ta tud. Ja siis, 
koo li tu se lõ pus, õp pi jad tõ de
vad, et uuest lä he ne mis vii sist 
on nen de töös ka su ja see toi
mib. Mi na koh tun nen de ga 
koo li tu se al gu ses ja lõ pus ning 
näen muu tu si tead mis te ja os
kus te aren gus.” 

Jaan: “Jah, meil on pä ris ak
tiiv ne koo li tus. Iga vust ei pea 
tund ma.”

Mil lest veel koo li tu sel rää gi
te?

Jaan: “An na me tead mi si, 
kui das te ha va het sõlt la sel ja 
liig tar bi jal, ku na nen de aita mi
ne on täies ti eri nev. Li saks on 
neil ka tei si hai gu si ning sot
siaal prob lee me. Abiks on juh
tu mi kor ral du se mee tod, mis 
on osa meie koo li tu sest. 

Põ hi töö ei käi pu de li suu 
üm ber jau ra mi se ga – kui pal ju 
ja kas joob. Põ hi töö on mõis ta, 
kui das sõl tu vus toi mib sel le 
ini me se ke has, elus ja su he tes. 
Pea le mõist mist, miks al ko hol 
klien di elus nii olu li sel ko hal 
on, pea me leid ma üles an de 
täit mi seks pa re mi ni toi mi va la
hen du se. See on tun du valt suu
rem kü si mus, kui see, et kui das 
ini me ne kai neks te ha. Liht salt 
kai ne olek ei va bas ta sõl tu vu
sest. Ku ju ta me näi teks si tuat
sioo ni, kus ini me se on küm me 
aas tat van gis ol nud. Kui kai nus 
ise va bas taks sõl tu vu sest, siis 
see ini me ne ei oleks kaks nä
da lat pä rast va ba ne mist tsük
lis. Need on tee mad, mi da me 
kur su sel ava me ja mis on pal
ju de le osa le ja te le uus in fo.

Kee la mi se ja mo raa li lu ge
mi se ga ei saa hai gu seid ra vi da. 
Võ ta me näi teks kroo ni li se ast
ma. Võime ju öel da, et sa ei to
hi roh kem hin gel da da, aga sel
lest ei ole ka su. Kui ini me sel on 
ku ju ne nud väl ja pü siv häi re, 
siis ei ole mõist lik pi da da se da 
te ma en da va li kuks ja vas tu tu
seks. Ta võib va ja da sel lest väl
ja tu le mi seks spet sia lis ti de abi. 

An ni: “Meie prog ram mis on 
veel mõ ned nõus ta mis teh ni
kad, mi da õpe ta me. Mul le en
da le meel di vad peh med teh ni
kad. Nõus ta ja peaks ole ma hea 
kon tak ti loo ja, ta peaks saa vu

ta ma usal du se. See pole liht ne, 
se da ei saa ku na gi te ha kä su 
pea le. Ja tei ne asi, mi da ma kä
sit len, on juh tu mi kor ral dus. 
Ma kä sit len su per vi sioo ni, ko
visiooni, ven ti lee ri mi se va hen
deid, et kui das saaks  ju hen da ja 
en nast vaim selt ter ve hoi da. 
Kõik, kes on orien tee ri tud tei se 
abis ta mi se le, neil on oht lä bi 
põleda. Õppijad vahel üt le vad, 
et neil on sar na ne juh tum.Ta 
täp selt ei tea, kui das te gut se
da, aga ta os kab mär ga ta ja 
siis ta hak kab abi ot si ma. See 
on vä ga olu li ne!”

Jaan: “Ka su ta me koo li tu se 
osa na ka vi deo näi ted, kui das 
rää ki da joo mi sest, viia lä bi 
sõelteste ja kui das ka su ta da 
nõus ta mis teh ni kaid.”

Rää gi me al ko ho li sõl tu vu sest. 
Kui das se da ära tun da?

Jaan: “Sõl tu vu se tun tui mad 
tun nu sed on tu gev tung al ko
ho li jä re le ja võõ ru tus sei sund 
(poh mell), aga ka kai nelt  va ba 
aja veet mi se ja hu vi te ge vus te 
ta ga plaa ni le jää mi ne on ise loo
mu lik. 

Kõik ini me sed, kes joo vad, 
ei ole sõlt la sed. Ka kõi gist, kes 
joo vad pal ju või sa ge li, ei saa 
sõlt la si. Sõl tu vus te kib ini me sel 
siis, kui al ko hol asub re gu lee
ri ma või täit ma min git olu list 

üles an net. Ühe aeg selt häi ru vad 
nii or ga ni te ta lit lus kui när vi
süs tee mi toi mi mi ne, muu tu vad  
ka tun ded, mõt ted ja käi tu mi
ne. Tip su ta ja, tsük li joo dik ja 
pin ge maan da ja va ja vad eri ne
vaid va hen deid sõl tu vu sest va
ba ne mi seks või sel le kont rol li
mi seks. Li saks on see ka sot
siaal ne hai gus ehk su he te hai
gus.”

An ni: “Klient ei suu da en da 
al ko ho li  tar vi ta mi se häi ret 
kont rol li da,  stii lis  ma na tu ke
ne joon. Aga tei ne kord võib 
liig ne al ko ho li tar bi mi ne ol la 
staa tu se kü si mus. Näi teks ma 
saan en da le lu ba da igal õh tul 
head vei ni või kon ja ki, sest mul 
on pal ju ra ha, mul on pal ju 
sõp ru ning see on meie hea elu 
mu del.”

Jaan: Töös esi letu le vad kü
si mu sed koon du vad koo li tu se 
käi gus juh tu mi ana lüü siks. Osa
le ja võ tab ühe juh tu mi elust, 
hin dab se da ja teeb sek ku mis
plaa ni, mis on ka koo li tu se lõ
pu tööks”

An ni: “Õp pi jad on öel nud, et 
ise sei sev töö on tead mi si proo
vi le pa nev, kuid hu vi tav.”

“Ah, mis tast tah ta, ta 
isa ja ema olid ju ba al ko
hoo li kud. Ja nen de emad
isad sa mu ti.” 

Jätkub lk 6

Koo li tu se ga, mil le siht rüh maks on eri hoo le kan de asu
tus te te ge vus ju hen da jad, alus ta si me ke va del ning 
osa le ja te arv on küün di nud üle sa ja. Kui gi ena mus 
ini me si on al ko ho li sõlt las te ga kok ku puu tu nud, ei tä
hen da see, et nad suu dak sid neid toe ta da ja aida ta.
Pa lu si me vest lus rin gi psüh ho loo gid, pe re te ra peu did 
ja koo li ta jad An ni Sar ve ja Jaan Saa re, kes koo li tust 
ka ju hen da vad. 
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Kes see sõltlane siis on? 
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Ees ti suu rim vaim se ter vi se uuring 
aitab luua aru kat ter vis hoiu po lii ti kat

Sa ge li ar va tak se, et vaim se ter
vi se prob lee mid puu du ta vad 
vaid väi kest osa ini mes test. 
Pal jud leia vad, et see loo mu li
kult ei puu du ta mõist lik ke ja 
tub li sid na gu te ma ise või ta 
sõb rad. Te ge lik kus on vas tu pi
di ne –  Ühend rii ki des ja Uus
Me re maal lä bi vii dud uurin gud 
näi da nud, et neid, ke da elu 
jook sul ei puu du ta üks ki vaim
se ter vi se prob leem, on vee
rand ela nik kon nast. Kui das on 
olu kord Ees tis, se da me veel ei 
tea. Üld le vi nud et te ku ju tu sed 
meid suurt ei aita või või vad 
ol la lau sa kah ju li kud, näi teks 
ar va mus, et teis me li ne peab ki 
ühest maa ilm ava lust tei se sip
le ma või va na ini me sed on gi 
loo mult pa hu rad. 

Vaim se ter vi se mõis te on 
laiem kui ta va li selt ar va tak se. 
See ei tä hen da ainult psüü hi ka
häi re te puu du mist, vaid ka toi
me tu le kut iga päe va elu pin ge te
ga ning oma või me te rea li see
ri mist. Tee ma olu li sust ar ves ta
des on vaim set ter vist kau gelt 
lii ga vä he uuri tud.

Va le aru saa mad vaim sest 
ter vi sest
Mõ ni kord võib ise gi ko ha ta ar
va must, et vaim se ter vi se prob
lee mid ei tä hen da muud kui 
vi let sat ise loo mu ja tah te jõu 
puu du mist, see ga peaks neist 
üle saa ma väi ke se pin gu tu se
ga. Aga on mõel dud ka teist pi
di – et vaim se ter vi se hä da de 
vas tu ei ole gi min git abi ja 
ainu ke la hen dus on “oht li kud 
hai ged” iso lee ri da.  Need on 
kaht le ma ta iga ne nud aru saa
mad. 

Üks olu li ne põh jus vaim set 
ter vist uuri da on ma jan dus lik. 
Psüü hi ka häi red (näi teks dep

res sioon ja äre vus häi red) on 
sa ge da sed töö või me tu se põh ju
sed. Maa il ma Ter vi se or ga ni sat
sioo ni üle vaa de te jär gi on ta va
li ne, et psüü hi ka häi re all kan
na ta jad ei ot si abi, nad pi gem 
le pi vad vai ki des ja ela vad al la 
oma või me te.

On väl ja ar vu ta tud, et iga 
mee le olu häi re te ra viks (mis 
kau gelt ki ei tä hen da ainult tab
let ti de mää ra mist) ku lu ta tud 
euro tu leb rah va ma jan dus se ta
ga si nel ja kord selt. Vaim se ter
vi se häi re tel ei ole ainult ot se
sed ta ga jär jed, vaid ka kaud
sed, mi da siin ei ar ves ta ta – 
näi teks mõ ju füü si li se le ter vi
se le stres si või ter vi se käi tu mi se 
kau du, sa mu ti mõ ju teis te le 
ini mes te le.

Ke da hu vi tab vaim se  
ter vi se uuri mi ne ja miks?
Kind las ti ei ole vaim se ter vi se 
uuri mi ne vaid tead las te era hu
vi. On va ja tea da, mil li sed on 
psüü hi ka prob lee mi de ris ki ja 
kait se te gu rid, mil li sed on haa
va ta va mad ela nik kon na gru pid, 
kui das eba ta va li sed sünd mu
sed ja krii si olu kor rad mõ ju ta
vad vaim set ter vist, mil lis test 
vaim se ter vi se tee nus test tun
tak se puu dust. Ainult sel li sed 
tead mi sed või mal da vad te ha 
põh jen da tud ot su seid.

Tead mi sed rah vas ti ku vaim
sest ter vi sest on va ja li kud ka 
spet sia lis ti de le, kes iga päe va
töös sel le tee ma ga kok ku puu
tu vad ja ini me si aita vad: pe re
ars tid, psüh ho loo gid, psüh
hiaat rid, sot siaal töö ta jad jne. 
Täp ne ja usal da tav tea ve aitab 
neil vaim se ter vi se prob lee me 
kii re mi ni ära tun da ning nen de 
väl ti mi seks või en ne ta mi seks 
an da pa re mat nõu.

Uurin gus se kut su tak se 
20 000 ela nik ku
Sel li se süs teem se tead mis te
baa si loo mi se ees mär ki täi dab
ki Ter vi se Aren gu Ins ti tuu di ja 
Tar tu Üli koo li koos töös lä bi vii
dav rah vas ti ku vaim se ter vi se 
uuring (www.tai.ee/rvtu), ku hu 
on kut su tud osa le ma 20 000 
ini mest, kes an na vad sel le ga 
oma pa nu se esi mes se nii põh
ja lik ku üle vaa te uurin gus se 
Ees ti rah vas ti ku vaim se ter vi se 
olu kor rast.

Uurin gus kes ken du tak se nii 
ini mes te hea olu le, psüh ho loo
gi lis te le prob lee mi de le, stres si
le ja emot sioo ni de le, vaim se 
ter vi se tee nu se ka su ta mi se le, 
ter vi se käi tu mi se le kui sa mu ti 
toi me tu le ku le ko roo na pan dee
mia ajal. Kü sit lus toi mub aas ta 
jook sul kolm kor da, siht rüh
maks on vä he malt 15aas ta sed 
Ees ti ela ni kud. Esi me ses uurin
gu lai nes kut su tak se osa le ma 
vä he malt 18aas ta seid. Uurin
gu kut sed saa de tak se rah vas ti
ku re gist rist ju hus li kult va li tud 
ini mes te le epos ti aad res si le või 
ta va pos ti ga. Kü si mus ti ku le 
vas ta mi ne võ tab aega ku ni 30 
mi nu tit, vas ta ta saab ees ti, ve
ne või ing li se kee les.

Uurin gu esi alg seid tu le mu si 
tut vus ta tak se 2021. aas ta jook
sul. Lõpp tu le mu sed val mi vad 
2022. aas ta veeb rua riks ning 

aita vad kaa sa riik li ku vaim se 
ter vi se mo ni too rin gu süs tee mi 
loo mi se le.

Suur rah vas ti ku vaim se 
ter vi se uuring
* Kõi gi kut su tu te vas tu sed on 
vä ga olu li sed – tu le mu sed on 
se da väär tus li ku mad, mi da 
suu rem port sent kut su tu test 
kü si mus ti ku le vas tab (ole ne
ma ta sel lest, kas vas ta jal on 
või ei ole vaim se ter vi se ga mu
re sid).
* Osa le mi ne on va ba taht lik ja 
kon fi dent siaal ne, isi ku and
meid ei ja ga ta kel le ga gi.
* An kee di le vas ta mi se jä rel on 
soo vi tu sed ju huks, kui vas ta ja 
tun neb, et ta va jab vaim se ter
vi se ga seon du valt abi või li sa
in fot.
* Nei le, kel lel on rahavasti
kuregistris epos ti aad ress, saa
de tak se uurin gu kut se epos ti
ga, teis te le ta va pos ti ga.
* Esi me ses kü sit lus lai nes vas
ta nu te va hel loo si tak se väl ja 50 
kin ke kaar ti väär tu ses 30€.
* Uurin gu tu le mu si tut vus ta
tak se kõi ge esi me se na esi me
ses kü sit lus lai nes vas ta ja te le 
mõel dud veebiseminaril.
* Uurin gu kut sed ja meel de tu
le tu sed või vad epos tis sat tu da 
rämps pos ti kaus ta.  See tõt tu 
saa de tak se üks meel de tu le tus 
ka SMSiga.

Foto: Pexels

KENN KONSTABEL, Ter vi se Aren gu Ins ti tuu di va nem tea dur

Vaim se ter vi se täht su sest saa dak se üha enam aru, 
aga kui das se da riik li kul ta san dil toe ta da, mil list 
tu ge ini me sed va ja vad? Kui das en ne ta da vaim se 
ter vi se prob lee me ja neid va ra kult ära tun da? Nen
de le kü si mus te le ot sib vas tust ala nud vaim se ter
vi se uuring.
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SUDOKU VASTUS

NIMEPÄEVAD

7. detsember
nimepäev - Ambrosia, Ekateriina, Ekaterina, 
Jekaterina, Piine, Sabiine, Sabina, Sabine, 
Sabrina
8. detsember
nimepäev - Charis, Karis, Kille, Killi, Killy, 
Külli, Küllike, Külliki, Küllikki, Küllu, Külly, 
Külve, Külvi, Kylli, Rohan
9. detsember
nimepäev - Raico, Raid, Raido, Raidu, Raigner, 
Raigo, Raik, Raiki, Raikko, Raiko, Raio, Rait, 
Raito, Raju, Reidar, Reido, Reit
10. detsember - Inimõiguste päev
nimepäev -  Damir ,  Damira,  Damur,  
Jesenia, Jessenia, Jessica, Jessika, Judit, 
Judith, Juta, Jutta, Juudit, Yessica

11. detsember
nimepäev - Daan, Daaniel, Dan, Danel,  
Danial, Daniel, Daniele, Danielius, Daniell, 
Daniil, Danil, Danile, Danilo, Danko, Danner, 
Danny, Danver, Domenico, Dominic,  
Dominick, Dominik, Dominykas, Naatan,  
Natan, Nathan, Nathaniel, Taaniel, Taano, 
Tanel, Taneli, Tani, Taniel, Tannar, Tanno, 
Tano, Temil
12. detsember - 3. advent
nimepäev - Aivar, Aivars, Aiver, Aivis,  
Aivo, Eivar, Fiona
13. detsember - Luutsinapäev
nimepäev - Cindy, Ele, Ere, Hele, Heleli,  
Leticia, Louise, Loviisa, Loviise, Lovisa,  
Lovise, Lucia, Lucie, Lucija, Lucy, Luisa,  
Luise, Luiza, Lukia, Luma, Lumi, Luna, 
Lusine, Lutsia, Viise

Kes see sõltlane siis on?
Algus lk 4

Kui võrd peab te ge ma koos tööd lä he das te ga? 
An ni: “Kui lä he da sed han gi vad al ko ho li häi re ga ini me se le al

ko ho li, ta ha vad nad sel le ga te ha head. See võib ol la soo sin gu 
tee ma, kom pen see ri mi ne nt. “Ma olen halb ema ol nud, ma olen 
lap se and nud hool dus asu tus se...” Aga see võib ol la ka sa mas tu
mi ne, et mi nul on al ko ho li tar bi des ker gem, ilm selt on sul ka.”

Jaan: “Lä he da sed ena mas ti tun ne vad sõlt la se kan na tu si ja 
nad saa vad aru, kui ju be tal on ol la. Nad püüa vad kui da gi lee
ven da da se da olu kor da ja võ ta vad en da le aina roh kem vas tu
tust. Te kib su he, kus al ko hoo lik va jab aina roh kem abi lä he da
selt ja vii ma se ene se hin nang sõl tub aina roh kem abi va ja jast. 
See mõ ju tab tu ge valt ko gu pe re toi mi mist.”

Kas sel le pä rast on gi va ja kind lat töö va hen dit?
An ni: “Jah, see töö mui du liht salt ei õn nes tu. Sul pea vad ole

ma pii rid, mil le sees sa se da tööd teed. Sest häi re ise on häs ti 
kõi kuv – kord ta han joo mi se lõ pe ta da, kord ei ta ha. Kui sin na 
li san du vad veel sõb rad, kes tar bi vad ja lä he da sed, kes too vad 
sul le al ko ho li… Ja kui klient ük si võit leb sel le ga, siis see on ik ka 
vä ga ras ke. 

Me too ni ta me koo li tu sel, et  ju hen da jad ei an naks hin nan
guid. Ei mõis ta mit te ke da gi sel le eest huk ka, et ta tar bib al ko
ho li. Me tea me, see po le kont rol li tav ja min gil het kel ta ei saa 
sel le ga mit te mi da gi te ha. Hin nan gu te and mi ne loob dis tant si 
või bar jää ri. Ma jul gen ar va ta, et mit te kel le le gi ei meel di, kui 
tal le an tak se hin nan guid.”

Jaan: “Mär ka mi ne, aru saa mi ne, mõist mi ne – need on abi 
and mi se alu seks. Hoo li mi ne on olu li ne, aga em paa tia ga on 
mõist lik pii ri pi da da. Üli malt kaas tund lik nõus ta ja võib kao ta da 
tu ge va te emot sio naal se te reakt sioo ni de tõt tu oma rol li. Koo li
tu se mõ te on, et ini me ne jääks oma te ge vus ju hen da ja rol li. Ta 
saab sel leks oman da da li sa tead mi sed ja os ku sed ning teh ni ka.”

Ole ta me, et  sõlt la ne tu leb joo be sei sun dis. Mil li sed on va li kud?
Jaan: “Eri hoo le kan des võib juh tu da, et ku na isik on kont rol

li tud kesk kon nas (kin ni pi da mis asu tu ses või mu jal kin ni ses 
asu tu ses), siis te ma sõl tu vus ei pais ta nii võrd väl ja.”

An ni: “Kui on sõlt la ne, siis ta võib täies ti va balt ära juua lii ter 
vii na päe vas ja ol la täies ti adek vaat ne. Me ise gi ei mär ka se da, 
ta nä rib nät su ja teeb suit su pea le – me ei tun ne lõh na gi.”

Jaan: “Soo vi ta me, et vaa da ke, kui das ta on toi mib – tä he le
pa nu, reakt sioo ni kii rus, üm ber lü li tus või me, dikt sioon.”

An ni: “Tei ne kord me kä sit le me se da tee mat, kui te kib hu vi.”

Olu li ne tee ma on ka ene se hoid. 
An ni: “Me sel gi ta me na tu ke se da, kui das peaks ole ma ju hen

da ja suh tu mi ne klien di abis ta mi sel ja mil li sed peak sid ole ma 
te ma pii rid.”

Jaan: “Ja kui das ise en nast kõr valt nä ha, st en da rol li abis ta
mi sel.”

An ni: “Te ge vus ju hen da ja ei ole 24/7 pat sien di pä ralt. Seal on 
kind lad reeg lid, mi da ta peab ar ves ta ma,  mui du ta on, na gu 
Jaan üt les, kaas sõlt la ne. Tei ne asi, et al ko ho li tar vi ta va ini me
se na oleks mul vä ga tur va li ne, kui mul on kõr val ini me ne, kes 
ei akt sep tee ri mi nu hai gust,  aga ta an nab mul le adek vaat set 
nõu ja ob jek tiiv set ta ga si si det. Mul on liht ne se da teed käia,  ta 
ei hal vus ta mind, ta ei mõis ta huk ka.”

An ni: “Me õpe ta me, kui das klien ti toe ta da, et te mas en das 
te kiks res surs si ise te gut se mi seks ja sõl tu vu sest väl ja tu le mi
seks. Ju hen da ja saab ol la ainult kõr val, ta ei saa klien di eest 
te ha ot su seid ega te gu sid.”

Jaan: “Il ma klien ti mõist ma ta on nõus ta mis os ku sed ka su tud. 
Ja olu li ne on te ha va het sel lel, kas klien dil on va ja vä list abi või 
oma res surs si.”

Ta ga si si des on tih ti tõ de tud, et olek sin ma en ne tead nud, et 
nii võiks ki tööd te ha! 

An ni: “Ka meie ole me kõi ki neid mee to deid, mi da koo li tu sel 
ja ga me, ka su ta nud vii ma sed viis aas tat.”

Luwi Koo li tus kes kus

SUDOKU. Ruudustik tuleb täita numbritega 1-9 nii, et  
üheski reas, veerus ega regioonis ükski number ei kordu.

9 5
8

5 4 2
3 7 5 2

9 1 7
4 1 9 6
3 5 7 8 1

8 5 3 6 1

7 3


