MEIE LEKTORID
Hille Krusberg
Kogu oma teadliku tegevuse olen seostanud psühholoogia ja pedagoogikaga. Oman pikaajalist
kogemust rehabilitatsioonimeeskonnas töötamisega (nõustamine, rehabilitatsiooniplaanide
koostamine). Aastast 2000-2012 olen töötanud koolis psühholoogina ja psühholoogia
õpetajana. Oman pikaajalist koostöökogemust Eesti Töötukassaga. Olen osalenud tööalaste
moƟvatsioonikoolituste ja tööklubide läbiviimiseks õppemappide koostamisel klientidele,
Karjääriplaneerimise õppematerjalide väljatöötamine koolidele ja palju muud.
Oman arengupsühholoogiast koolitajana ja töökogemusena täielikult ülevaadet ja praktilisi teadmisi.
Samuti täiskasvanutega koolituskogemus olemas.
Ruth Sepp
Lõpetasin Abja Keskkooli 1980 aastal. Samal aastal asusin õppima tolleaegsesse Tallinna Pedagoogilisse
Instituudi koolieelse pedagoogika ja psühholoogia erialale. Lõpetasin õpingud 1985 aastal. Töötasin 7
aastat Pärsti Lasteaed-algkooli metoodik-vanemkasvatajana. 1992 asusin tööle Karula Koolkodu
õppealajuhataja ametikohale. Töötasin Karulas 9 aastat. Vahepeal muutis asutus nimi ja seoses sellega
muutus ka ametinimetus – minust sai lasteosakonna juhataja. 2001-st aastast töötan põhikohaga MTÜ
Päevakeskus Vinger juhataja-vanemtegevusjuhendajana. Päevakeskus Vinger pakub igapäevaelu
toetamise ja toetatud elamise teenust psüühilise erivajadustega isikutele. Samal ajal töötasin 5 aastat AS
Viljandi Tervisekeskuse rehabilitatsioonimeeskonnas ja hetkel töövõtulepinguga ka Lahmuse Kooli
rehabilitatsioonmees-konnas tegevusterapeudina. Seoses erialatööga olen läbinud hulgaliselt
koolitusi, sh Tegevusterapeudi assistendi koolitus, Juhtumikorralduse koolitus, Tegevusterapeudi
abivahendikoolitus, Eripedagoogika kursus, Psüühilise erivajadusega inimeste ja lähedastetoetamine,
Sissejuhatus perepsühholoogiasse ja pereteraapiasse, „Koostöö ülesehitamine keerulistes

kliendisuhetes“, Sotsiaalne rehabilitatsioon ja meeskonnatöö. Samuti olen lõpetanud Tallinna Tervishoiu
Kõrgkooli rakenduskõrghariduseõppe tegevusterapeudi eriala.
Omal töökogemust erivajadustega laste ja
täiskasvanutega 26 aastat
Kaja Koger
Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli ja oman magistrikraadi sotsiaalteadustes. Oman
pikaajalist töökogemust rehabilitatsioonimeeskonnas töötamisel (sotsiaalne rehabilitatsioon).
Rehabilitatsiooniteenuse klientideks on olnud nii lapsed kui täiskasvanud (kõik sihtrühmad).
Kokkupuude erivajadustega laste ja täiskasvanutega on olnud 15 aastat. Eelnevalt olen töötanud
pedagoogina üldhariduskoolis aineõpetajana, käesolevalt Järvamaa Kutseõppekeskuses
kutseõpetajana (hooldustöötaja, tegevusjuhendaja, kodumajanduse erialad). Täiskasvanute
koolitamise kogemus aastast 2007. Läbitud koolitus Andragoogika kutseõpetajale. Samuti olen
lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rakenduskõrghariduseõppes tegevusterapeudi erialal.
Kaja Tamsar
1972 lõpetasin Alatskivi Keskkooli, samal aastal astusin Tartu Meditsiinikooli õppima velskri erialal,
mille lõpetasin 1975.a. cum laude. Töötasin velskripunkti juhatajana23 aastat. Läbisin mitmeid
täiendkoolitusi ning mulle omistati kõrgema järgu velskri tiitel. Armastasin oma tööd väga, kuid
ajad muutusid, velskripunktid kaotati ning otsustasin õppida uue eriala.
1987-1993 õppisin Tartu Ülikoolis logopeed-eripedagoogiks. 1998. aastast oman vanemõpetaja kutset.
Logopeedina oman 7. taset.
Aastatel 2012-2017 koolitasin tegevusjuhendajaid mitmetes Eestimaa linnades olles lektoriks
ning lõputööde juhendajaks ligikaudu 100-le õppurile. Olen töötanud igas vanuses erivajadustega
inimestega, sealhulgas ka hooldekodus. Olen töötanud ka lasteaias liitpuudega laste rühmas.
Käesoleval ajal töötan nii koolis kui ka lasteaias ning aitan ka täiskasvanuid kõne ja

eneseväljendusoskuste arendamisel. Kuulun logopeedide ühingusse, olen osalenud paljudel
koolitustel, sealhulgas Taanis ja Saksamaal.
Minu töö on väga huvitav, vaheldusrikas ja ka vajalik.
Hedi Vilumaa
Olen EELK Kõpu Peetri koguduse õpetaja. Oman teaduskraade usuteadustes (magistrikraad,
doktorant). Olen eesƟ Religiooniõpetajate liidu liige aastast 2001. Samas olen andnud
usuõpetust maakonna erinevates üldhariduskoolides ning läbi viinud koolitusi leinaga
toimetuleku teemadel (viimased Järvamaa Kutsehariduskeskuses).
Oma töös olen palju kokku puutunud erinevate abivajajatega, sh laste ja noortega. Minu töö on
mitmekülgne. Võimalusel annan edasi õpitut ja kogetut. Meeleldi osalen koolitustel lektorina.
Mailis Liik
Töötan lasteaias õpetajana alates 2002. aastast. 2007. aastal lõpetasin Tartu Ülikooli Narva Kolledži
koolieelse lasteasutuse õpetaja bakalaureuseõppe. Mulle meeldib lasteaiaõpetaja töö juures see,
kuidas lapsed igapäevaselt arenevad, enesekindlamaks muutuvad ja üha uusi oskusi omandavad.
Mulle meeldib väga moto, et mida laps on võimeline ise tegema, seda pole vaja tema eest ära teha.
Lisaks põhitööle huvitab mind suuresti isiklik eneseareng. Lõpetasin 2014. aastal Annely Sootsi
Tervisekooli klassikalise massaaži eriala. Samuti on mind paelunud nii laste kui ka täiskasvanute
eneseregulatsioon, seega osalesin 2017. aastal Vaikuseminutite teadveloleku kursusel ning lisaks
olen kahekordselt sertifitseeritud NPA praktik (2017. ja 2018. aastal).
Leida Daum
Oman rakendusliku kõrgharidusust ja töötan SA Tartu kiirabis ja Valga kiirabis juhtiva õena. Kiirabis
olen töötanud alates 2001.aastast. Eelnevalt olen Töötanud Tõrva haiglas õena. Esmaabi koolitaja
olen olnud kaks aastat.

Kaiti Pirs
Olen sündinud Viljandis. Lõpetasin 1994 a. TTÜ toitlustustehnoloogi eriala magistrikraadiga. Alates 1996.
aastast olen töötanud toitlustuseriala kutseõpetajana- alustasin Viljandi Kutsekeskkoolis, seejärel
praeguses VIKK-is ja nüüd juba 14 aastat Olustvere Teenindus-ja Maamajanduskoolis. Õpetan nii
põhikoolijärgsetele õpilastele kui ka täiskasvanud õppijatele kokaeriala oskusi ja teadmisi, samuƟ teen
ka
erinevaid toitlustuseriala täienduskoolituse kursusi. Olen osalenud ka kahe kokaraamatu
kirjutamisel - "Kodused hoidised", "Tegusa pere hoidised". Olen osalenud ka lektorina lasteaedade
kokkadekoolitamisel- tervislikud menüüd, toiduvalmistamise võEed, kalorsuse arvutamine. Iseennast
täiendan pidevalt erinevatel toitlustusalastel koolitustel ning kursustel. Meie töös on oluline
keskenduda tervislikule, täisväärtuslikule ning naturaalsele toidule ning toiduainetele, et meie
õppijad oskaksid pakkuda oma klienƟdele sellist toitu, mis on maitsev ning samas ka kasulik.

Urve Tõnisson - Olen lõpetanud Tartu Ülikooli arsƟteaduskonna õeteaduse osakonna ning Mainori
Kõrgkooli rakenduspühholoogia eriala. Olen ennast täiendanud psühholoogia valdkonnas erinevates
teraapia valdkondades, läbinud pikaajalised koolitused rehabilitatsiooni CARe metoodika (Storm
Rehabilitate, Holland), kunsƟteraapia (TLÜ), kogniƟivse psühholoogia ja teraapia;
tugigrupijuhendaja (Soome/eesƟ), käitumiseksperdi (Blankers-Hage Holland) koolitused.
Erihoolekande ja rehabilitatsiooni valdkonnas on ta töötanud alates 2001 aastast nii terapeudi,
koolitaja kui arendajana. Tegevusjuhendajate koolitusega Tervise Arengu InsƟtuudis olen olnud
seotud alates 2001- 2015 ning olnud koolitaja ja ekspert Tartu Tervishoiu Kõrgkooli
tegevusjuhendajate täiendkoolituse arendamisel. Olen „Tegevusjuhendajate käsiraamatu“,
„Probleemse käitumise ennetamise ja juhendamise hea tava käsiraamatu“ ja „Toimetulek

äärmuslikult kahjustava käitumisega“ käsiraamatu üks koostajatest. Viimastel aastatel olen tegelnud
raskesƟ mõistetava käitumisega erivajadusega kliendite juhendamisega (MTÜ Hoolekande
EksperƟisi- ja Nõustamiskeskus), olen tegev SA Viljandi haigla sõltuvusrehabilitatsiooni osakonnas,
tegelen pikaajalise psüühikahäirega klienƟde koolitamise ja jõustamisega (EPRÜ, Heaolu ja
Taastumise Kool), teen koostööd kogemusnõustajatega ning osalen eksperdina valdkonna
arendamisel. Oman Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni ANDRAS poolt väljastatud täiskasvanu
koolitaja, tase 7 kutset.

