
                     



 



 

 

 

 

 

 

Meie ühenduse, MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskus, logo on MAJA. Meie MAJA on püsinud juba 

10 aastat ja täna puuduvad märgid lagunemisest. 

MAJA tuleb hooldada ja hoida, laiendada ja tuunida, kaasajastada ja hingestada. Kõige 

olulisem on kõike seda väärtustada ja väärtusi võimendada.  

 

Et ühiskonna muutuste tuuled, majanduse värinad või inimeste vahetus ei paneks MAJA 

rappuma, ei vajutaks teda viltu või tekitaks siseruumides pingetest paksu õhku, on õige 

panustada tugevasse vundamenti ehk väärtustesse.  

 

Oluline on saavutada, et inimestel, kes meie MAJAs tegutsevad, oleks pikaajaliselt hea 

õhkkond, toetav ja jõudu andev sisekliima, et nad saaksid keskenduda olulisimale ning 

saavutada parimaid tulemusi. Heade tulemuste jaoks on olulised kõik MAJA suured ja 

väikesed osad. Meie vundamentaalsed väärtused, millest oma tegevustes lähtume, on 

kirjeldatud ühenduse eetikakoodeksis ja väljendatud väärtustes.  

 

Aastal 2009, kui alustasime oma tegevust, hakkasime esimese asjana laduma MAJA 

vundamenti teadmises, et edukat meeskonda iseloomustavad just ühised ja tugevad väärtused. 

 

Tänapäeval teavad inimesed kõigi asjade hinda ja ei millegi väärtust.  /O.Wilde/ 

 

 

Uudishimu 
 

Sa võid elada 50 aastat oma elust ja avastada siis maailm, mis sinu enda omaga kuidagi ei 

sobitu. Miski meid selles teemas siiski huvitas. Andsime sõrme, võttis käe ja nüüd juba ka 

hinge. Uudishimu probleemide olemuse ja lahenduste otsimisel on meid kandnud tänasesse. 

 

 

https://www.tsitaat.com/tsitaadid/autorid/oscar_wilde/2384


 

Kaja: „Ootan alati õhinal AHHaa-grupi koosolemisi, ikka ja jälle avastad enda kohta midagi 

uut. Ja vaimustav on näha, kui palju positiivsust, elurõõmu ja energiat igast naisest kiirgab - 

see annab mulle palju jõudu, lootust ja usku, et olen õigel teel.“  

 

Julgus 
 

Imetleme igapäevaselt oma sihtgrupi julgust teha elumuutvaid otsuseid. Pea ees tundmatusse 

hüppasime meiegi, sest kuuest alustajast kellegil ei olnud sotsiaal- ja siseturvalisuse 

maailmast aimugi.  

Me ei teadnud kunagi, mis olukordi toob meile homne päev, milliseid takistusi peame ületama 

või mis ootab meid järgmise nurga taga. Tundsime end igas olukorras turvaliselt, sest 

seljakotid sel teel olid täis elukogemusi ja oskusi omandada uusi teadmisi.  

 

 
 

Merike: „Kõik teekonnad algavad esimesest sammust! Ja imed juhtuvad nendega, kes neisse 

usuvad!“ 

 

Kaja: „Näiteks tunnen, et ma ei karda inimestele silma vaadata. 

Ka julgus, tegeliku olukorra tunnistamine ja enesele kindlaks jäämine on väärtused, mis mind 

rõõmustavad.“ 

 

Jaanika: “ Kui keegi on oma otsuse teinud, siis muidugi julgustaksin teda ära tulema ja 

kinnitaksin talle, et ta saab kindlasti üksi koos lastega hakkama. Isegi ajutisel pinnal, kehva 

toiduga, kelleltki abi korras saadud riietega. Vabana elatud elu ja vabana sisse hingatud õhk 

on palju enam väärt kui raisatud elu kellegi teise poolt rajatud lossis.“ 

 

Marju; „Mina ka kartsin nii nii väga. Kõik kartused suhte lõpetamisega ka realiseerusid. Kuid 

ma elan ikka edasi ja olen õnnelikum kui enne ja mu lapsed elasid selle üle. Kindlasti peab 

see otsus inimesel endal tulema.“ 

 

Kadri: „Ükskõik kellele, kes elab vägivaldses suhtes, ütlen ma, et sa suudad seda! Sa suudad 

sellest vägivallaringist välja murda! Mitte miski ei õigusta seda, kuidas su partner sinuga 

käitub, ükskõik, kuidas ta ise sellele ka õigustust ei leia! See ei ole armastus. Päästa end ja 

oma lapsed - see on sinu, kui ema esmane kohustus!“ 



Kodanikujulgus 
 

Meid kannustas vanasõna kus viga näed laita, siis tule ja aita. Kui ühiskonnas on iga neljas 

naine koduvägivalla all kannataja, siis me ei saanud enam sekkumata seda pealtvaadata. 

Kodanikena teadsime, et tuleb selles rägastikus enda tee leida ja aidata neid, kes abi ootasid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenne: „Muutud sina, muutub maailm sinu ümber. Enda hirmud tuleb ületada ja abi 

küsimine ei ole tabu.“ 

 

Kairit: „Lähisuhtevägivallast avalikult ja meedias rääkimine on pannud inimesi enam 

märkama vägivalda ja mõistma, mis üldse on lähisuhtevägivald. Aga ikka on inimes, kes ei 

mõista, et see üldse on võimalik ja miks ohver seda ei lõpeta. Sageli ei saa inimesed aru, et 

nad ka ise on lähisuhtevägivalla ohvrid oma suhtes. Ei tehta vahet peretülil ja vägivallal.“ 

 

Avalikkus 
 

Meie tugikeskuse PESA ja varjupaik on alati olnud headele huvilistele avatud. Külalisi on 

meil käinud Eestist ja kaugemalt. Isegi president Kersti Kaljulaid unustas end kauemaks kui 

planeeritud oli meie mõnusatesse ruumidesse. Pärnust on saanud alguse Postimees ja eks 

meiegi tee nii. Meie infokiri jõuab nüüd paljudeni ja ehk ka sinuni.  

 

 



Aive: „Arutelud ja mängud, mis panevad mõtlema.“ 

 

Marju: „Ainult südamega näeme hästi.“ 

 

 

Hoolivus 
 

Üsna loomulik on oma igapäevastes tegevustes ulatada üksteisele käsi, toetada ja kontrollida, 

kuhu sõber jala asetab. Aidates teisi, aitame me iseend.  

 

 
 

Kaja: „Usu mind, sa ei ole üksi! Kui oled valmis, küsi abi, kui kõvasti ei julge, küsi kasvõi 

sosinal, aga ma kuulen... ja usun sind!“ 

 

Birgit: „Ütlen nüüd, et tuleb ennast armastada ja endast lugupidada.“ 

 

Jaanika: „Enne olin mina üksi oma looga ja üritasin lahendusi leida sellele, kuidas toime tulla 

vaimse vägivallaga. Nüüd on mul teiste kogemused ja toetus.“ 

 

Riina: „Minu elus on muutunud kõik tänu kokkupuutele naiste tugikeskusega! Mul on nüüd 

oma elu, mida mul palju aastaid ei olnud. Elasin kellegi teise elu. Naiste tugikeskuses sain 

esimest korda kellelegi kõik ausalt ära rääkida, mis minu elus toimub ja sain kinnitust, et see 

ei ole normaalne. Kinnistus teadmine, ka minul on õigus oma elule. Ikkagi läks veel palju 

aega, et sellest välja murda. Kõige ja kõigi ees oli hirm nii suur...“   

 

 

 

 

 

 

 



Ettevõtlikkus 
 

Mis võib olla hullem igavast tööelust kui võimalus teha midagi enamat on küllaga. Me lihtsalt 

ei saa oma ideid jätta ellu viimata ja meil on väga raske ideid tagasi hoida. Neid tuleb 

rääkides, kuulates, teisi jälgides, loovtegevustes, jalutades, autoroolis ja ujudes.  

   

 
 

Lenne: „Mul on õnnestunud tänaseks luua uus pere ja ma ei kartnud peale eelmist 

ebaõnnestumist uuesti pere luua.“ 
 

Triinu: „Kui sa ise ei tee esimest sammu iseseisvale elule, ei muutu midagi.“ 

 

Katrin: „Olles lähisuhtevägivalla teemaga tegelenud lähemalt juba mõned aastad, olen iga 

kord hämmeldunud, kui kuulen lugu, kuidas vägivaldses suhtes olnud naine on leidnud tee 

tugikeskuse juurde. See nõuab suurt julgust, ettevõtmist ja otsustuskindlust, see on 

elumuutev otsus ja see hämmeldab mind siiski iga kord, kui sellest kuulen ja seda muidugi 

heas mõttes.“ 

 

Ingrid: „Sain päris palju jõudu just teie tegemistest, olen teadlikum ja saanud ka koolitusi, 

lugenud jagatud lugusid, mis taaskord kinnitavad kui võimsad me oleme! Elu on toetavam.“ 

 

Birgit: „Tunnen enim rõõmu, et julgesin astuda sammu vägivallatseja vastu.“ 

 

 

 

Loovus 
 

See on meie vabam mõtlemine. Meie nihutame piire. See meile meeldib ning sobib. Me ei jää 

kinni elementaarsesse, vaid lahendame probleeme originaalsete ideede tasandil. Meil on 

võime märgata seoseid ja nähtusi seal, kus teised neid ei näe. 

 



 
 

Haini: “ Mulle on meeldinud kõik tegevused, mis oleme ühiselt teinud. Meeldib see, et me ei 

tee asju igavalt. Meil on alati asjadel see ekstra vürts. See ongi sellepärast, et me oleme 

ERILISED.“ 

 

Juta: „Tegevusi on meil palju olnud. Üks parem kui teine. Muidugi vahvaid koolitusi. Viive 

on super, eriti meeldisid käelised tegevused. Multika tegemise lõbu, savis mängimine, 

väikesed lumememmed kuni karbikesteni oli nii vahva ja aitas meeleolu tõsta ning siis hajusid 

tusased mõtted ära. Ka igakuine kokkusaamine on tore, sest kordamine on tarkuse ema. Tihti 

unustan mõne tähtsa asja ära, aga pundi peale tulevad meelde.“ 

 

Astrid: „Üllatanud on kunstiteraapia suur osatähtsus vägivaldsest suhtest välja aitamisel, koos 

emadega vägivaldsest suhtes puudutatud lastele toe pakkumine. Kõige rohkem hindan ohvri 

staatuse asemel ELLUJÄÄJA mõiste sissetoomist.“ 

   

Teadmised, kogemused 

Need seljakotid on meie „helkurid“.  Meie teadmised on mõistuslikud ja kogemuslikud.  

Tõeline teadmine on see, kui me teame, et me teame seda, mida me teame, ja et me ei tea 

seda, mida me ei tea.   /Kung Fuzi/ 

https://www.tsitaat.com/tsitaadid/autorid/kong_fuzi/11968
https://www.tsitaat.com/tsitaadid/autorid/kong_fuzi/11968


 
 

Kaja: „Ma tundsin, et ma ei ole üksi ja see teadmine lohutas mind. Ja teisalt, see teadmine 

kurvastas mind ja pani mind ahastama... sest meid on... liiga palju. Minu elus on muutunud nii 

mõndagi, olen alles oma teekonna alguses ja see teekond on pikk.“ 

 

Kadri: „Teistele jagan seda, et kuigi armastus on tõesti pime ja ohumärgid võivad olla nii 

selged ja lähedal, et võivad silmad peast torkida, neid siiski ignoreeritakse. Sina võid oma 

partnerit ju tingimusteta armastada, aga tema sind tingimusteta ei armasta. Kui suhe on 

sellisena alanud, siis see ei muutu, ükskõik kui palju naise süda ei looda.“ 

 

Jaanika: „Tõsi on muidugi see, et minu enese õppetunnid veel kestavad.“ 

 

Aive: „Vägivaldsest suhtest tuleb kiiremas korras lahkuda.“  

 

 

Läbipaistvus    

 
Meie olulised dokumendid, otsused ja protsessid on läbipaistvad. Pimendatud on vaid 

abisaajate isikuandmed.   

 



Kairit: „Müstika on ametnike suhtumine, kohtusüsteem ja hinnangute andmine. Pidev ohvri 

poolt vägivalla tõendamine, paberil, füüsiliselt - sellega alati taasohvristades vägivalla all 

kannatajat. Seda on liiga palju, vaatamata spetsialistide pädevustele ja oskustele, mis neil 

peaks olema. Usutakse vägivalla toimepanijat, piisab kui tema ütleb, et pole teinud. Nõrgem 

pool peab aga tõendama, alati tõendama uuesti-uuesti kirjeldama olukorda, mis ja kus toimus. 

Avalikult ja väiksemas ringis. Nõrgemat ei usuta, valitakse pooli ja antakse hinnanguid. 

Lõpuks kaotavad vägivalla all kannatanud usu ja jõu, et keegi neid üldse usub.“  

 

Marju: „Ma olen rõõmus, et lõpetasin oma eelneva elu ja andsin endale ja lastele uue 

võimaluse eluks ilma manipulatsioonide ja kurbuseta.“ 

 

Urve: „Julgus suunata abivajajaid, mitte nende eest ära tegemine. See teiste eest otsustamine 

ja ära tegemine nõuab veel tugevat tööd, aga olen märganud, et ütlen juba endale “STOPP” ja 

taandan ennast abivajaja elust.“ 

 

 

Sõltumatus 
 

Me saame hakkama igas olukorras. Teades iseseisvuse olulisust ja õpetades seda teistele, on 

see meile taganud, et meid ei ole lihtne murda ja kui see kellegiga juhtub, siis kasutame 

olukorda enda kasuks ja õppetunniks. 

 

 

 
 

Kadri: „Peale kokkupuudet naiste tugikeskuse tegevusega sain ma kindlasti juurde väga palju 

enesekindlust, sest kooselus vägivaldse inimesega on vägivallatseja esmane eesmärk muuta 

teine inimene nii ebakindlaks, et ta sõltuks ainult vägivallatsejast ja ei suudaks kunagi sellest 

ringist välja rabeleda. Tugikeskus andis mulle jõudu end taas kehtestama hakata, et saaksin 

päästa nii iseenda kui oma poja elu.“ 

 

Ingrid: „Olen saavutanud vaba ja sõltumatu elu.“ 



Usaldusväärsus 

 
Me usaldame ja meid usaldatakse. Ainult nii saabki kümme aastat tegutseda. Kõik mis teeme, 

on nähtav. Meie suu on suletud, kui seda nõuab töö. Nii lihtne see ongi. 

 

Me usaldame harva neid, kes on meist targemad.  /A.Camus/ 

 

 
 

Merike: „Kõige olulisem oli vast see, et mulle anti mõista, et võin nii tihti ja nii palju käia kui 

ma just vajan! See tekitas turvalisuse tunde, et saan koheselt pöörduda kui tekib vajadus.“ 

 

Kairit: „Lapsed, kes elavad vägivaldsetes peredes, on vaimselt väga katki. Sedakatki olemist 

võimendab veel see, et peavad vastu tahtmist käima vägivaldse vanema juures, kuna kohus on 

nii ette kirjutanud.“ 

Heidy: „Pöördu abi saamiseks oma ala spatsialistide poole.“  

 

Ene: „Peale 2014. aastat muutusin julgemaks, enesekindlamaks ja iseseisvamaks. Tekkis 

lõpuks oma minapilt minu enda jaoks. Sain tugikeskusest palju mõistmist, toetamist, usaldust 

ja igakülgset abi enesega toimetulekul.“ 

 

 

Koostöövõime 
 

Üks sõdur lahinguväljal suudab vähe. Meie tahame võita „sõja“. Seepärast teame, kuidas ja 

kellega koos jõuame oma püstitatud eesmärkideni. Võidame meie, võidavad kõik.   

 

https://www.tsitaat.com/tsitaadid/autorid/albert_camus/12343


 
 

Ingrid: „Koolitused ja filmifestival. Need on olnud õpetlikud ja mõtlemapanevad.“ 

 

Kadri: „Mulle meeldisid sellised ühistegevused just eelkõige sellepärast, et tundsin end oma 

lapsega teiste sarnase saatusega naiste ja laste seas turvaliselt ja hoitult.“ 

 

Juta: „Palju on muutunud. Olen väga õnnelik, et mind enda hulka võtsite. Olen nüüd 

vägivallast väljas ja enam see aeg haiget ei tee.“ 

 

Jaanika: „. Mulle on meeldinud Margo poolt esitatud rasked küsimused, mis on pannud mind 

olukordadele järele mõtlema. Tugigrupis käimine on väga tore ja on ka suureks toeks. Väga 

hea on olnud jagada teiste, samasugust elu elanud naistega, oma õnnestumisi ja 

ebaõnnestumisi. Igal juhul on hea olla „kambas“.“   

 

Kairit: „Viie aastaga on muutunud teenus Saaremaal kindlasti tõhusamaks ja 

professionaalsemaks. Sihtrühm on selgem. Toimuvad personaalsed nõustamised ja tugigrupp. 

Koostöö ohvriabi ja omavalitsusega on aktiivne, lahenduskesksem.“  

 

Mõistmine 
 

Me oleme erinevad ja käitume erinevalt. Me mõistame erinevaid huvisid, vajadusi, hoiakuid. 

Meie ühised eesmärgid aitavad meil liikuda ühes suunas ning jätta igaühele ruumi olla tema 

ise.   

 

 



 
 

Kaja: “ Täna tunnen rõõmu ja uhkust, kui jagasin teistele ellujääjatele vestlusringis oma 

tegemisi, öeldes "ma tulingi vist ära", ise sel hetkel veel aru saamata, et mu füüsiline äratulek 

oligi ju päriselt juhtunud. Ma tunnen ärevust ja see on väga rõõmus ärevus, sest mu ees on 

võimalusterohke maailm.“ 

 

Jaanika: „Kõige parem on tugikeskuse ja tugigrupi juures see, et ma ei pea tõestama, et see, 

mis vägivaldses suhtes toimub, on tõepoolest just nii hirmus – teised on kogenud sarnaseid 

asju ja saavad juba poolest lausest aru, millega tegu!“   

 

Marju: „Peale esimest telefonikõne, sain kindlust, et ma ei näe luulusid ja ei kujuta asju ette. 

Sain aru, et ma olen parajas puntras oma eluga ja sealt välja saamiseks vajan kõrvalist abi.“ 

 

 

Avatus 
 

Siin ja praegu. Meil on huvi ümbritseva maailma vastu. Me oleme informeeritud toimuvast.  

Avame ja sulgeme.   

 



Aive: „Arutelud ja mängud, mis panevad mõtlema“ 

 

Urve: „Rõõmu teeb see, kui naised tulevad ja tahavad ennast muuta ja ise oma elu eest 

otsustada. Kui nad tänavad, et me olemas oleme. Uhkust tunnen ka selle üle, et meie 

tugikeskus on hea partner meediale. Oleme pildis. See kõik muidugi tänu Margole. Mulle 

sobib selline töökorraldus, et on kindel “ jutulind.“ 

 

Jaanika: “ Peale kokkupuudet naiste tugikeskusega olen hakanud rääkima sellest, mis minu 

elus on toimunud. Nii oma lähedastele kui ka teistele olulistele inimestele. See pole enam suur 

must saladus, mille üle häbi tunda. Olen hakanud erinevatest riiklikest instantsidest lahendust 

otsima sellele, et mina ja lapsed võiksime elada rahulikumat igapäevaelu.“ 
 

 

Sallivus 
 

Meil on võimelisus taluda, tunnustada ja usaldada harjumuspärasest erinevaid olukordi, aja 

liikumist, uskumusi, hoiakuid, ideoloogiaid, keskkondi, ametkondi, inimesi ning 

organisatsioone. 

 

 
 

Kadri: „Tõe eitamine ja silmakirjalikkus on suurim kahju, mida endale ja lastele teed.“  

 

Urve: „Vanurite puhul jälle see, et ei ole mingit mustri muutmist. Nemad ootavad, et keegi 

toimetaks ja teeks vägivalduri korda. Kui teevad ühe sammu vägivallast välja, siis varsti 

järgneb kaks sammu vägivalda tagasi. Nagu tants - üks samm väljapoole, kaks sammu 

sissepoole.“ 

 

 

 

 

 



Pädevus 
 

Kümme aastat teel on meile andnud teadmistest ja oskustest täis seljakotid. Me oleme edukalt 

õpitud teadmisi arendanud ja laiendanud erinevatesse abi andmise meetoditesse. Me saame 

hakkama laagrite korraldamisel, kunsti panustamisel, spordi ja tervisliku eluviisi 

propageerimisel, tühjast taldrikust kõhu täis saamisel ja rääkimisel siis, kui suu on suletud. 

 

 
 

Katrin: „Minu soovitus on vaid üks - koheselt see suhe lõpetada ja pöörduda tugikeskuse 

poole, või vastupidises järjekorras. Ma ei ole mitte midagi kuulnud uue Rapla naiste 

tugikeskuse tegevusest, seega soovitan endiselt kõiki hädasolijaid Pärnusse pöörduma.“ 

 

Astrid: „Soovitan vägivaldsest suhtest välja tulla ja annan kontaktid, kellelt ja kus moraalset 

abi leida nii, et ise kokku ei variseks. Pärnumaal on see võrgustik olemas, samuti Saaremaal, 

kus abikäe on ulatanud Pärnu naiste tugikeskus.“ 

 

 

Sportlikkus 

 
Me oleme üks teie hulgast. Me oleme teie kõigi keskel. Me teeme kõike seda teie ees. Me ei 

häbene oma tegemisi ja oleme uhked, kui õpime ära viiplemise ja suudame NATO testiga 

rinda rinda pista. 

 

 



 

Riina: „Tahan julgustada inimesi, kes tahavad seda sammu astuda aga ei julge, et pole mingit 

mõtet aega raisata, tuleb lihtsalt ära teha, see ei ole võimatu ja nii hirmus, kui sinu peas 

tundub.“ 

 

Hiie: „Soovitan maha istuda ja kui muidu aru ei saa, siis plussid ja miinused kirja panna. 

Kindlasti rääkida naistega, kes on otsuse teinud ja suhtest välja astunud.“ 

 

Lenne: “ Mulle meeldivad kõik tegevused, mis on seotud spordiga. Sport on mind eluaeg 

innustanud ja mulle meeldib endale püstitada eesmärke ja neid saavutada.“ 

 

 

Tunnustus 
 

Igaüks vajab tunnustust. Tunnustus innustab, 

tiivustab uutele saavutustele. Me ei ole kitsid  

tunnustust jagama. Minu ja sinu töö väärib 

tunnustust.  

 

 

Aive: „Sain tuge ja abi oma edaspidiste otsuste 

tegemisel. Varjupaik tagas mulle elamispinna raskel 

ajal. Tänu grupile püsin valitud teel.“ 
 

Juta; „Kindlasti soovitan meie toredat tugigruppi.“ 

 

Riina: „Tunnen iga päev rõõmu, et ma sain sellega 

hakkama, millest ma nii palju aastaid unistasin! 

Tunnen rõõmu, et mul on koht, kus elada ja mu laps 

on õnnelik, et me ärkame hea tujuga ja tahame koju 

tulla ja läheme magama ka hea tujuga! Et meil on 

kodus rahu ja naer.“  

 

 



 

Traditsioonid 
 

Kivi kivi haaval oleme oma traditsioone loonud 

ja neist kinni pidanud. See teebki meist MEIE.  

 

 

Triinu: „Emade ja laste laager, sest seal on 

inimesed koos, kes on samast maailmast. 

Nendega on kerge suhelda.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

Tervislikkus 
 

Täis kõht ja pungil rahakott ei ole meid kunagi hellitanud. Ikka näljane pilk, kus ja kuidas 

kõiki tegevusi ellu viia, tervist ja ümbrust säästes. Kui võimalik teeme kõik ise ja võimalusel 

vanast uue. Sportlikkus on meile raha toonud ja sportlikkus aitab meil raha säästa.  

 

 
 

Ingrid: “ Meil on vaid üks elu ja kaks valikut, sa kas elad ja tuled, või hääbud ja ...“ 

 



Urve: „Õppetunni alla võib ka liigitada kuulamisoskuse. Esimestel nõustamistel ja ka AHHaa 

grupis muutusin juba rahutuks kui naine pikalt oma lugu rääkis. Nüüd suhtun sellesse 

rahulikult. Ka see, et naine saab oma loo ära rääkida, toob talle kergendust.“ 

 

Marju: „Ma lähen õhtul magama õnnelikuna.“ 

 

Heidy: „Ma elan.“ 

 

 

Laiapõhjalisus 
 

Laiapõhjaline paat aitab saavutada kärestikus tasakaalu. 

Me ei ole rahuldunud kunagi ainult kitsa sihipärase tegevusega. Mitmekülgsed teadmised ja 

hea varustus tagab edu igas olukorras.  

 

Tähed pole kõikidele inimestele mitte ühed ja samad. Neile, kes rändavad, on tähed teejuhiks. 

Teistele on nad lihtsalt tulukesed.  /A.de Saint-Exupery/ 

 

 
 

Heidy: „ Ma sain omale sõbrad, kes teavad, mida ma läbi elasin.“  

 

Urve: „Minu jaoks on väga palju muutunud. Olen nüüd seotud tugikeskuse tööga 24/7-365. 

Kui tugikeskuse algusaastad möödusid minu jaoks nagu udus, siis nüüd tunnen, et kõnnin 

mööda sirget teed, mis vahetevahel teeb väikese käänaku vasakule, vahel paremale, aga ei ole 

kunagi tupiktee. Tugikeskuse töö on muutunud huvitavaks. Ei mingit rutiini. Kuigi naiste 

lugudes on ühiseid jooni, on nad siiski kõik ainulaadsed.“ 

 

 

 

 

 

https://www.tsitaat.com/tsitaadid/autorid/antoine_de_saint-exupéry/12004
https://www.tsitaat.com/tsitaadid/autorid/antoine_de_saint-exupéry/12004


Erinevus 
 

Pole hullemat, kui olla igav ja mitte teiste hulgast välja paista. Kasvõi siis meeletu töö ja 

oskusega siduda erinevaid elu valdkondi meie maailma. Meile need väljakutsed meeldivad ja 

põnev on teha asju 180 kraadi teisiti.      

 

Et olla asendamatu, tuleb olla eriline.  /Coco Chanel/ 

 

 

 

Riina: „Tugigrupi kokkusaamisele 

läksin esimest korda väga suure 

kõhklusega, mõtlesin, et mina küll 

midagi rääkida ei taha ja üldse ei oska 

ma inimestega suhelda. Lähen ühe 

korra ja rohkem küll ei lähe. Sain sealt 

aga tohutu positiivse laengu! Nii palju 

inimesi, kes teavad täpselt, mida ma 

tunnen ja kardan ja olen läbi elanud! Ja 

kõik on nii toetavad ja sõbralikud ja 

positiivsed! Üle pika aja isegi naersin 

seal! Ei jõua järgmist korda ära oodata, 

tahan ahmida sisse kõike, mida 

õpetatakse ja teha kõiki neid harjutusi, 

mida pakutakse, et õppida ise oma elu 

elama.“ 

 

Lenne: „Minu elus on kõik 100% 

muutunud. Ma ei ole enam ohver 

vägivaldses suhtes. Ma olen saanud 

tagasi oma enesekindluse minna sirge 

seljaga edasi.“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tsitaat.com/tsitaadid/autorid/coco_chanel/11646


Järjepidevus 
 

Me lähme rappa vaid kindluse saamiseks. Kui tahad kuhugi jõuda tuleb samm-sammu haaval 

liikuda ja kannatlikult kasvada. 

 

Kui midagi üldse maksab teha, siis ainult seda, mida peetakse võimatuks. /O.Wilde/ 

 

 
 

Kadri: „Tegelikult saavad sellised vägivallatsejad oma tõelise naudingu alles siis, kui 

hakkavad oma peensusteni timmitud kontrolli teostama läbi oma lapse, kes tegelikult pole 

sellest suhtest kunagi pääsenud ja lapse emale vaid näib, et nad on pääsenud. Ma soovin, et 

oleksin hooldusõiguse eest hakanud võitlema kohe peale lahutust, kui mu poeg oli viiene ja 

mitte nüüd.“ 

 

Katrin: „Ma ei ole patust puhas ka pisarate osas, mis mu silma siiski tulevad, suurest 

imetlusest, kuidas Pärnu naiste tugikeskuse töötajad suudavad hoida positiivset, edasiliikuvat, 

loomingulist meeleolu ja sellega kõiki nakatada.“ 

 

Astrid: „Kui sajandi alguses oli tunne, et lähisuhtevägivallast rääkimine oli kui peaga vastu 

seina jooksmine, siis alates 2009 hakkas see sein murenema. Pärnu naiste tugikeskus oli ja on 

ka praegu kui müürilõhkuja igal tasandil. Kui Margo on see “pomm” mis vana müüri 

nähtavalt lõhub, siis toetajad, seehulgas ka mina, olen see tugisammas, mis toestab seda 

lõhkumise seadeldist ja kaitseb ümberkukkumise eest.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tsitaadid.ee/quote/8223/102


Arenguvõime 
 

Kuhu ja kui kaugele veel? Pärnumaa ei ole meie tegevuse lõpp. Ühe saare oleme juba omaks 

teinud ja Tallinnassegi kand kinnitatud. Me suudame rohkem. Me tahame rohkem. 

 

Elu on nagu jalgratas — selleks, et tasakaalu hoida, tuleb edasi liikuda.  /A.Einstein/ 

 

 
 

Riina: „Kui tunned, et kõik on valesti ja enam ei suuda, siis tuleb minna ja muuta. Ainult 

ennast ja oma elu saad muuta, teist inimest muuta ei saa.“ 

 

Haini: „Mina olen saanud tagasi oma elu, enesekindluse. Olen leidnud enda ümber 

suurepärased inimesed. Saanud põnevaid väljakutseid. Iga problem, mis meil elus ette tuleb, 

on meile õppetunniks. Ja see tuleb meie teele niikaua kui me oleme sellega tegelenud ja 

sellest õppust saanud. Ära kahetse midagi, mis pani sind naeratama .“ 

 

Jaanika: „Olen rõõmus, et lõpetasin vägivaldse suhte ning saan olla mina ise. See pole alati 

lihtne, sest ikka leidub inimesi, kes tahavad mulle ütelda seda, kes ma olema peaks ja kuidas 

oma elu elama peaks. Õpin ennast väärtustama, õpin järjest enam ennast ümbritsevatele teada 

andma, millised on minu piirid. „Ei!“ ütlemine on hästi selgeks saanud!“ 

 

Ene: „ Arendab kindlasti töö iseendaga, et tagada enda enesekindlus ja rahulolu. Sinust endast 

algab kõik. Julge olla mina ise! Sa ei pea kannatama teiste alandusi ja solvanguid. Ammugi 

mitte füüsilist valu. Keegi teine ei saa sind aidata, kui sa ise endas kindel ei ole. Ära looda ega 

otsi teistes muutusi - vaid muuda ennast ja oma mõtlemist.“ 

 

 

 

 

 

 

https://www.tsitaat.com/tsitaadid/autorid/albert_einstein/2280


Pühendumus 
 

Me oleme kiindunud oma organisatsiooni ja tegevustesse lähisuhtevägivalla vähendamisel.  

See tuleneb organisatsiooni väärtustest, mis on meie jaoks olulised, toetavast positiivsest 

organisatiooni kultuurist ja ka kohusetundest organisatsiooni ees. 

 

Pühendunud südame jaoks pole miski võimatu. /Prantsuse vanasõna/  

 

 
 

Merike: „Muutused on olnud fantastilised - ma olen saanud tohutult meele- ja enesekindlust! 

Ma olen saanud palju vältimatut praktilist abi.  

Ma olen saanud rääkida endast ilma, et peaksin häbi tundma ja enda loo jagamine ja sellest 

rääkimine aitab sellega paremini toime tulla.“ 

 

Birgit: „Soovitan kindlasti esimesel võimalusel vägivaldsest kooselust loobuda. Kuna on 

avanenud võimalus pöörduda abisaamiseks naiste tugikesusesse, kus on võimalik saada nii 

moraalset kui vaimset tuge oma ala asjatundjatelt. Ja nimelt soovitan just Pärnu Naiste 

Tugikeskust, kuna mulle isiklikult on jätnud väga hea enesetunde seal käimine ja saadud 

nõustamine.“  

 

 

 

 

Aitäh! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


