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Turvalisuse nõukogu moodustamine 

• Loodud on Rapla maakonna turvalisuse 
nõukogu maavanema korraldusega nr 
29.01.2016 nr 1-1/16/54 "Raplamaa 
turvalisuse nõukogu moodustamine, 
ülesannete ja töökorra kinnitamine", 
korraldust on muudetud kahel korral: 11.02. - 
asendatud Maanteeameti esindaja ja 16.06. - 
asendatud Raplamaa Haigla esindaja. 
Muutmisel – lisatakse Rajaleidja esindaja. 



Turvalisuse nõukogu kohtumised 

Aeg Tegevus Osalejate 
arv 

Tulemus 

15.03. Esimene 
kohtumine 

20 Esinesid Eimar Veldre, Ülle Laasner, 
tutvuti omavahel, maavanem haige 

17.05. Baaskoolitus 19 
 

Esinesid Marek Väljari, Priit Suve, 15 
org tutvustused, alustasime 
turvalisuse aruteluga 

30.08. Arendusseminar 19 5 org ettekanded, terviseprofiili 
tutvustus, arutelud töörühmades – 
kes me oleme, kuhu ja kuidas läheme 

29.11. Koostööseminar 27 ( 12) Tutvumine 5 meeskonnaga, 
tegevuskava koostamine 

19.12. Jõulukoosolek 20 Aasta kokkuvõte, 2017 planeerimine 

Dets Arendusdokument Turvalisuse tegevuskava valmimine,  
profiili andmete uuendamine 

Summa: Planeeritud 
2400 € 

Tegelik 2972 € 
 





Turvalisus nõukogu meelest 

• Turvaline on ühiskond, kus kõik vajalik 
(teenused ja infra) on kättesaadav ja toimiv, 
poliitikad on usaldusväärsed, meil on head  
suhted kogukonnas ning kindel majanduslik 
baas.  



Turvalisuse nõukogu olemus ja 
töökord (omavahel kokku lepitud) 

• Ekspertidest koosnev mõttekoda.  

• Kooskäimised kuni 2 korda aastas, kuid vajadusel 
ka juhtumipõhiselt. 

• Koosolek päevane. Eesmärgiga mitteametlikus 
vormis suhtlemise teel ühise mõttelaadi 
kujundamine.  

• Päevas arutleda 2-3 teemal. Teemade esitamise 
õigus on kõigil komisjoni liikmetel, valiku teeb 
maavanem. Aruteluteema valmistab ette esitaja 
koos vastava ala ekspertidega.  

 



Turvalisuse nõukogu 

• Arutelude tulemusel kujunenud arvamused, 
ettepanekud, seisukohad ei muutu kellegi jaoks 
kohustuslikuks. Õigus on jääda eriarvamusele, 
soovi korral esitab eriarvamusele jääja kirjaliku 
selgituse, mis lisatakse otsusele (protokollile). 

• Kindlasti on vaja „töömesilast“, kes korjab kokku 
ettepanekud, esitab maavanemale,  edastab 
ettevalmistatud materjalid liikmetele, valmistab 
ette koosoleku, vormistab lõpptulemuse. 

 

 



Ootused nõukogule 

Üldine 

• Ootame sünergia teket nõukogus. Tulemuseks 
kõrgem (otsuste) kvaliteet. 

• Ootame, et igaüks täidaks omi ülesandeid. 

Koolitused, eneseareng 

• Soovitakse koolitusi. Nõukogu ja sidusrühmade 
koolitused. 

• Õppereisid nõukogule ja sidusrühmadele. 

 

 

 



 
Ootused nõukogule 

 
Ühise inforuumi loomine 

• Oodatakse infot. Nii anda, kui saada infot. 

• Pakume spetsiifilist teavet. 

• Rohujuure tasandil on pakkuda kuulajad, 
huvitatud, seda erinevates gruppides, noored, 
puudega inimesed jne. 

• Info edastamine läbi nõukogu võrgustike. 

• Pakume ruume koolituste läbiviimiseks.  



 
Ootused nõukogule 

 
Koostöö arendamine 
• Nõukogu liikmed  saavad pakkuda omi võrgustikke  

koostööks. 
• Koolidel on võimalik anda koolitunde vajalike teemade 

käsitlemiseks. Osaliselt juba süsteem toimib. 
• Vabatahtlike koolitamine. 
• Pakkuda on ressursside (raha, inimesed, vahendid?) 

ristkasutust. 
• Ootame koostööd erijuhtumite lahendamisel. 
• Pakume spetsiifilist teavet (kas ka oskusi?). 
• Abi vabatahtliku tegevusega. Seda eriti 

kriisisituatsioonides, näiteks murdunud puude raies, 
transpordis, lumetõrjes jms. 
 



    TURVALISUSE NÕUKOGU 

 

ttyyyTUR 

KRIIS 

LIIKLUS TERVIS 

TRAUMA 





Koolitused 
Aeg Tegevus Osvõtjate 

arv 
Planeeritud 
kulu 

Tegelik kulu 

Märts-
nov 

Arutelud külades Turvaline 
kodukant politsei projekt 

10/245 500 450 

8.04. Naabrivalve foorum 15 500 148 

12.-
13.05. 

KOV tervisenõukogude tervise- 
ja turvalisuse koolitus 

10/49 1000 723,5 

24.05. Üleriigiline turvalisuse 
konverents 

4  0 0 

17.-
18.08. 

Üleriigiline tervise- ja 
traumanõukogude seminar 

15/8 500 380 

25.10. Raplamaa 19. tervisedenduse 
konverents 

205 900 910 

01.12. Kooli- ja lasteaiadirektorite 
koolitus 

32 400 400 

20.12. Sotsiaaltöötajate koolitus 25 320 550 

Kokku: 583 in 4120 € 3561,5 € 



Turvaline kodukant 

Aeg Koht Osalejate arv 

10.03. Juuru 20 

23.03. Kädva 22 

06.04. Kaiu 27 

18.05. Hageri 19 

25.05. Valtu 39 

29.09. Käru 13 

20.10. Kuimetsa 32 

09.11. Haimre 24 

15.11. Kasti 28 

22.11. Kaerepere 21 

Kokku: 245 inimest 



KOV tervisenõukogude koolitus 
12.-13.05. Lokutal 



Koolitused sidusrühmadele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lasteaiadirektorid 01.12. 
Raplamaa Kaasaegse  
Kunsti Keskuses 
 



Sotsiaaltöötajate koolitus 20.12. 
Lokuta Puhkekeskuses 

Ettekanded: 
• Rapla politsei 
• Rapla päästeosakond 
• Maanteeamet 
Töötoad: 
• Ellujäämine kriisi korral 
• Korstnapühkija 
• Tulekustutus 
• Esmaabi 
• Tuleohutus  



Laste ja noorte tervise- ja turvalisuse konverents 

20 esinejat, tervise- ja turvalisuse mess, tunnustamine 



Meedia 

Turvalisuse erileht Raplamaa Sõnumites 16.03.2016 

• Aritklid: Eimar, Janno, Ülle, Raul, Marju Tamsalu 
(pääste), Rasmus Ojamets (MNT), Raplamaa 
Haigla. 

• http://www.raplatervis.ee/tervise-edendaja-
ajaleht/ 

Turvalisuse saade TREraadios 27.03.2016 

• Stuudios Sandra Mägi Röa külavanem ja Ülle 

• http://www.raplatervis.ee/raadio/ 

          Makstud tervisedenduse vahenditest 

http://www.raplatervis.ee/tervise-edendaja-ajaleht/
http://www.raplatervis.ee/tervise-edendaja-ajaleht/
http://www.raplatervis.ee/tervise-edendaja-ajaleht/
http://www.raplatervis.ee/tervise-edendaja-ajaleht/
http://www.raplatervis.ee/tervise-edendaja-ajaleht/
http://www.raplatervis.ee/raadio/


Edu edaspidiseks! 

• Eelarve kokkuvõte: 

• Planeeritud    6688 € 

• Kasutatud       6665,5 €  


