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Pimedate tehtud keraamika
tooted
T O N D I L  I G A P Ä E V A S E  T Ö Ö  T U L E M U S

PPÜ on sotsiaalne ettevõte, kus kaitstud töö raames

töötavad vaegnägijad ja pimedad inimesed tehes

keraamika tooteid ja kaltsuvaipasid. 

Keraamikatunnid toimuvad kaks korda nädalas ja tunnist

võtab osa 5 kaitstud töö tegijat. 

Ringi juhendab Clelia Piirsoo. Valmistatakse väga erinevaid

esemeid: luiged, vaasid , leivavormid, tassid, mobiilihoidjad

jne.

Pimedad ja nägemispuudega inimesed on väga rahul et

nad saavad käia tööl meie majas. Ostes meie tooteid,

toetad ka meie maja Tondi 8a tegevuskeskuse järk-järgulist

renoveerimist.

Keraamika

Tooteinfo
Materjal:

Savi

Hind:

Sõltub tootest 2-25€

www.super-websi te . ru  @super-websi te . ru



Taldrikud ja
kausid



Kruusid



Huvitavad tooted



Kangalestedel kootud
kaltsuvaibad
T O N D I L  I G A P Ä E V A S E  T Ö Ö  T U L E M U S

PPÜ on sotsiaalne ettevõte ja meie nägemispuudega ja

pimedad inimesed teevad kaitstud töö raames  keraamika

tooteid ja kaltsuvaipasid.

Meie inimeste poolt valmistatud vaibad on kvaliteetsed ja

ilusates värvitoonides. Valikus on nii erineva suuruse ja

värvigammaga vaibad. Kaltuvaibad valmivad juhendaja

Piret Kuutok´i käe all.

Pimedad ja nägemispuudega inimesed on väga rahul et

nad saavad käia tööl meie majas. Ostes meie tooteid,

toetad ka meie maja Tondi 8a tegevuskeskuse järk-järgulist

renoveerimist.

Kaltsuvaibad

Toodetest:
Materjal:

- Ümbertöödeldud kilekotid

- Tööstuslik jääk

puuvillastest ääreribadest

Hind:

Sõltub suurusest

8-45€







"Vaegnägijad tahavad töötada, ent
tööandjad pelgavad"
R E E L I K A  S O M M E R E E S T I

P Ä E V A L E H T ,  2 0 .  J U U L I  2 0 2 0

Vaegnägija Aire oli mitu aastat vahelduva eduga töötukassas

arvel, kuid tööd sealtkaudu ei leidnud. Tema silmanägemine

hakkas halvenema umbes 20 aastat tagasi, nüüdseks on ta ühest

silmast pime ja teisega näeb üksnes luupi kasutades. Enne töötuks

jäämist töötas Aire juristina, kuid pidi oma puuet varjama.

Varjamisest omakorda tekkis suur stress. Pinge aina kogunes ja

selle tõttu jäi ta tööst ilma. „Keegi ei saanud tookord aru, miks ma

nii imelikult käitun,” meenutab ta.

Nüüd on Aire endale jälle koha leidnud ja töötab juba poolteist

aastat Põhja-Eesti pimedate ühingus, kus tema tegevusvaldkonda

kuulub keraamika, käsitöö ja vaibakudumine. Varem ei olnud Aire

kunstiga eriti kokku puutunud ega osanud keraamikast suurt

midagi arvata. Siiski otsustas ta minna ja proovida ega ole oma

otsust kahetsenud. „Mulle nii südamest meeldib ja olen igati rahul,

et selline võimalus on olemas. Meid toetatakse igatpidi ja

juhendaja on alati kõrval, kes aitab. Igaühe erivajadustega

arvestatakse ja loomulikult [on oluline] ka sotsiaalne osa, mida see

mulle pakub,” sõnab Aire.

Tööle pääses ta tänu pikaajaliselt kaitstud töö (PKT) projektile. PKT

on loodud inimestele, kellel tervis ei võimalda avatud tööturul

töötada. Tänu projektile saavad nad teha palga eest

võimetekohast tööd, mille puhul on olemas juhendamine ja muu

abi.



Põhja-Eesti Pimedate Ühing

Tondi 8a, Tallinn

www.ppy.ee

ppy@ppy.ee

Pimedad ja nägemispuudega inimesed on väga rahul et nad saavad

käia tööl meie majas. Ostes meie tooteid, toetad ka meie maja Tondi

8a tegevuskeskuse järk-järgulist renoveerimist.


