
 

Riina Vändre: Ühiskonna suhtumine kodututesse on kordades paranenud 
 
Viimased kaheksa aastat Oleviste koguduse juures kodutute abistamiseks tehtud 
vabatahtlikutööd on vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa 
aasta Eesti saadikule Riina Vändrele õpetanud, et kõiki maailma õnnetuid ei jõua 
keegi päästa. “Küll aga on väiksemgi vabatahtlik tegevus muutnud paljude 
inimeste mõtteviisi ja kasvatanud hoolivust, inimlikku suhtumist enda ümber ja 
enda kodust väljapoole,” räägib ta. 
  
Kas mäletate kümne aasta tagusest ajast, mil Oleviste kirik aktiivsemalt kodutute 
probleemiga tegelema hakkas, ka kogudusesisest kõhklust?  
Pärast taasiseseisvumist muutus Tallinna linnapilt väga kiiresti kaasaegseks – kesklinna 
kerkisid esimesed klaasseintega pilvelõhkujad, tekkinud oli trendikad kohvikud, klubid ja 
söögikohad. Tänavatele olid tekkinud ka kodutud inimesed, mida varem Eestis ei olnud. 
Kuna nähtus oli uus, siis neile vaadati tihti ka põlgusega, et miks nad tööle ei lähe ja selle 
asemel prügikastides sorivad, mustust tekitavad ja ühissõidukites haisevad. Oleviste kirik 
oli väheseid  kohti, kuhu kodutu sisse lubati – mujal peeti kodutut ikka kerjuseks, kelle 
paik on ukse taga. Olevistes küsiti pigem, mida nendega peale hakata, kuna abiotsijaid 
tekkis pidevalt juurde. Kirik asus ka nende armastatud kogunemiskoha, Balti jaama 
lähedal. Muidugi tulid nad alguses ka kirikusse purjus peaga ja lärmates, peletades 
pelglikumaid eemale ning pannes lapsevanemad haiguste pärast muretsema. Küll aga 
õppisid kodutud kiirelt kirikus viisakalt käituma ja pühadusest leevendust leidma. 
  
On Teil kodutute seas lähedasi sõpru? 
Nende hulgas on inimesi, kelle käekäik läheb mulle korda. Nende üle, keda olen aastate 
jooksul näinud külma talve ja puruvaesusega rinda pistmas, on mul alati suur rõõm, kui 
näen neid jälle uue kevadeni vastu pidamas. Kuid murdunud psüühikaga inimeste 
käitumist peab tundma ja mõistma õppima. Kui inimene on väga vaene või suurtes 
probleemides, siis tuleb olla tark: pakkudes tuge nõustades, mitte tema koormat enda 
kanda võttes, kuna selline sõprus võib vahel kalliks maksma minna. Kui inimene on 
asotsiaalne, siis võib ta olla ka väga kaval ja leidlik õpitud abitust sõbralike aitajate peal 
ära kasutama. Oma käekotil või muul varal tuleb ikka silmad peal hoida. 
  
Kuidas on muutunud vaesuse nägu ja kodutute olukord Eestis? 
Olukord on muutunud, kuna sotsiaalsüsteem on vahepeal arenenud, sotsiaaltöötajaid on 
haritud ning tekkinud on haritlased, kes teemaga süvitsi tegelevad. Kümme aastat tagasi 
polnud varjupaiku, know-how’d ega oskust probleemiga ühiskonna juhtimistasanditel ega 
rahva hulgas tervikuna tegeleda. Eestile edu toonud majandusreformid tekitasid 
süsteemile ootamatult osade inimeste rivist välja langemise. Piltlikult tekkis olukord, kus 
kodutuks jäänu võis lumehanges külma kätte surra, sest puudusid varjupaigad ja info 
nende olemasolu kohta. Hättasattunud ei osanud abi otsida. See on häbiplekk 
ühiskonnale, kus kõige nõrgemate vaevuste peale nii palju halastada ei suudeta, et neile 
suremiseks pole katust pea kohale või vett joogiks anda. Täna on tekkinud nn 



 

„statsionaarsed“ kodutud, kes süsteemist välja ei rabelegi, kas alkoholismi tõttu või kelle 
jaoks asotsiaalsus on saanud elustiiliks. Täna on peamine küsimus kõrges töötuses – 
Eestis siis 100 000 registreeritud töötu ringis – ning meil tuleb pigem muretseda nende 
pärast, kes võivad majanduse ümberstruktureerumise pärast vaesuslõksu sattuda. Need 
on peamiselt lastega perekonnad, üksikvanemad ja vanurid. Elementaarset abi ehk 
ettenähtud toetusi ja nõustamist täna pakutakse, kuid mitte süsteemset visiooni, kuidas 
säästa toimetulekuraskustes perede lapsi, et tagada neile juurdepääs haridusele, 
huviringidele ja võrdsetele võimalustele ühiskonnas.  
  
Olete oma tegevusega toonud kodutud ja nende probleemid päris jõuliselt 
meediapilti, samuti kaasanud kodutuile mõeldud üritustele mitmeid tuntud inimesi. 
Kuidas avalikkuse suhtumine neisse Teie hinnangul selle aja jooksul muutunud 
on?  
Ühiskonna suhtumine nii kodutusse kui ümbrusest hoolimisse on kordades kasvanud. 
Varem Eesti inimene justkui ei julgenud oma sooja südant avada ega probleemsetel 
teemadel rääkida. Inimestel oli endalgi vahest palju rohkem muresid, sest ehitati ju 
endagi karjääri ja kodu alles üles ning kasutati neid turumajanduse võimalusi, mida 
okupeeritud nõukogude Eesti ei pakkunud. Nüüdseks oleme ühiskonnana väga kiiresti 
väga kõrge taseme saavutanud – inimestel hakkas tarbimisbuumi ajal asju oma 
vajadustest üle jääma, võib-olla tekkis ka piinlikkus ülearuse „ostuhulluse“ pärast ning 
loomulikku teed pidi saabus aeg hakata hoolima neist, kes ise enam hakkama ei saa. 
  
Olete öelnud, et vabatahtlik tegevus suudab kodutute olukorda vaid leevendada ja 
nende probleeme aktsepteerida. Kas selline tõsiasi jõuetust ei tekita? 
Teadmine, et ei suuda „maailma päästa“ võib loomulikult jõuetust tekitada. Samas tekitab 
see tarkuse tegeleda sellega, mida on antud situatsioonis võimalik ja mõistlik ette võtta, 
sest kogu maailma vaeseid ei jõua keegi mitte kunagi ära toita ega ära päästa. Võib-olla 
peaks siis mõtlema, miks meie ümber on ikka vaeseid? Mida teha, et minu ja minu 
lähedastega nii ei juhtuks? Mida teha, et Eesti ei vaesuks, vaid taas rikkaks saaks? 
  
Kas kodutute puhul peab paika ütlus, et anna parem õng, mitte kala? Mis on õng, 
mis kala? 
Kodutu puhul on tegemist nälja, janu ja inimlikku kohtlemise puuduse all kannatava 
inimesega, kelle elementaarsed vajadused on rahuldamata. Sellisele inimesele tuleb 
esmalt tagada toit, lugupidav suhtumine, puhtad riided, pesemisvõimalused ja puhas 
turvaline ase ööseks. Alles siis saab hakata edasi vaatama, mida talle õpetada või milline 
õngeritv ulatada. Sotsiaalsüsteem peab need nö „uppunud“ inimesed ise „välja 
õngitsema“, enne kui neilt iseseisvaks eluks vajaminevaid oskusi oodata. Kodutute puhul 
ongi õng ühiskonna suhtumine ja kala kõigi inimeste, kel elus paremini läinud, hea tahe 
ning soov vaeste ja tõrjutute midagi heaks ära teha. Paraku on nii, et murdunud 
psüühikaga inimestega tegelemine nõuab kordades rohkem ressurssi ja selleks vastava 
hariduse saanud inimesi, kui täna selleks mõeldud on. Ning homsele mõeldes tuleb 
olemasolev ressurss suunata peamiselt jätkusuutlikkusele – lastega peredele.  



 

  
Mida saab tavainimene teha, aitamaks kaasa võitluses vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutusega? 
Tavainimene saab kaasa lüüa erinevate heategevusega tegelevate organisatsioonide 
töös, neid on Oleviste Hoolekande kõrval mitmeid. Kõigepealt peaks läbi mõtlema, 
millisele valdkonnale ta tahab kaasa aidata – on need lapsed, vanurid või koduta jäänud 
inimesed – ning siis sinna oma oskustega appi minema. Mõni on näiteks tugev selle 
poolest, et ta oskab pilli mängida või laulda – kõik on tänulikud, kui neile tasuta 
muusikaga rõõmu valmistatakse. Mõni inimene oskab raha teha ja tal on seda palju – siis 
oleks suurimaks abiks annetamine. Kuigi öeldakse, et anna kala asemel õng, siis 
kingituste ja rõõmsate hetkede eest, mis ootamatult kaela langevad, oskab iga inimene 
tänulik olla. See on kui lille kastmine hea väetise ja tahtega. 
  
Kas olete te ise olnud olukorras, kus napib leivaraha? 
Olen. Lahkusin kümme aastat tagasi väikese pojaga oma kodust, abikaasa juurest ja 
otsin pangalaenuga hea kooli kõrvale korteri. Laps pidi peagi kooli minema ning selleks, 
et heasse kooli saada, tuli valida hea piirkond. Elasime õnnelikena, aga tõepoolest olid 
ajad, kui nutsin oma arvete otsas nagu tüüpiline üksikema mõnest filmist ja mõtlesin, 
kuidas paremini toime tulla. 
  
On selge, et Teie tegevus vabatahtlikuna on kodututele mõõtmatult palju andnud. 
Ent mida see Teile andnud on? 
Oskuse oma eluga toime tulla ja hakkama saada muutuvates tingimustes. Aga ka piiritu 
usu inimlikku hoolivuse, armastuse ja hea tahte olemasolusse Eesti inimestes. 
  
  
Riina Vändre (s 1972) töötab Eesti kaitseministri poliitnõunikuna ning on aastaid 
töötanud kommunikatsioonivaldkonnas, olles mitmel aastal valitud ajakirjanike poolt 
parimaks pressiesindajaks. Kaheksa aastat tagasi liitus Riina Vändre Oleviste 
kogudusega ning algatas koos mõttekaaslastega liikumise kodutute abistamiseks, 
panustades palju aega ja jõudu kodutute aitamisele – korraldades neile saunapäevi, 
riietejagamisi, tasuta kontserte ja edendades üldist toimetulekut. Riina Vändre on 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta Eesti hea tahte saadik. 
Intervjuu on lühendatult ilmunud ka ajakirjas Eurokratt (2/2010). 
 
 


