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Ülle Rüüson, 
Rapla maakonna traumaprojekti juht

Alles see oli - aasta 2004 ja 
Raplas toimumas Eesti I Safe 
Community konverents, kus 
Raplamaa liitus rahvusvahelise 
Safe Community võrgustikuga, 
olles 83. paikkond maailmas, 
kes selle tunnustuse pälvis. 
Täna on Safe Community 
võrgustikus 170 paikkonda 
kogu maailmas. 

Turvalise paikkonna ühendusse 
kuuluvatel liikmetel on eesmärgiks 
vähendada vigastushaigestumust ja 
-suremust ning edendada kogukonna 
turvalisust. 
   12. novembril 2009. aastal toimub 
Raplas Eesti II Safe Community kon-
verents, mille kulminatsioon on Rapla 
maakonna valdade tunnustamine 
tervise ja turvalisuse edendamise 
eest ning konkursi „Rapla maakonna 
kõige turvalisem vald“ laureaadi 
väljakuulutamine ja autasustamine. 
Karolinska Instituut (Rootsi) kureerib 
Safe Community võrgustikku ning 
taaskinnitab esitatud raporti alusel 12. 
novembril Raplamaa võrgustikuliik-
melisuse järgnevaks viieks aastaks. 
   Viie aasta jooksul on suured muutu-
sed aset leidnud riigi tasandil – aastatel 
2005-2007 jõustus uus tubakaseadus, 
2008. a seadustati üleriigiline alkoholi 
müügipiirang, 2008. a võeti vastu 
rahvastiku tervise arengukava ning 
kinnitati ka vigastuste ennetamise 
strateegia alusdokument. 1. juulist 2009 
on suitsuandur kõigile kohustuslik 
Vabariigi Valitsuse määrusega.
   Raplamaa vigastuste ennetamise pro-
jekte on rahastanud alates 2001. aastast 
Eesti Haigekassa (EH). 2001.-2009. 
a on EH rahastanud Raplamaad 1,8 
miljoni krooniga. Alates 2005. aastast 
rahastatakse EH poolt kõiki maakondi 
vastavalt elanikkonna arvule, mis 
tagab võrdsed võimalused kõigile.  
   Haigekassa töötas välja  2008. aastal 
ka traumanõukogude suutlikkuse 

hindamise maatriksi, mille kohaselt 
Rapla traumanõukogu on Eestis kõige 
võimekam. Aga kuidas see saakski 
teisiti olla - oleme töötanud koos 11,5 
aastat. Koostöö on fantastiline, mees-
kond on suur ja võimas (täna 17 liiget!), 
8 inimest on nõukogus tegutsenud 
algusest peale!
   2005. aastal moodustasime Eesti 
Punase Risti Raplamaa Seltsi, mis täna 
väga aktiivselt tegutseb. Eesti Naabri-
valve ametlik koordinaator on mitmed 
aastad nõukogu liige, ja sektorite 
arv järjest kasvab. Väga hea meel on 
Kaitseliiduga värske koostöö üle.
    Kõige olulisemaks  tulemuseks on 
olnud Raplamaa pikaajalise turvalisu-
se programmi valmimine (2007-2009), 
mille ettevalmistused algasid 2005. aas-
tal. Programm ei ole ainult paberil - 1,5 
aastat töötasid 6 erinevat töörühma sel-
le kallal. Loodi lisaks olemasolevatele 
meeskondadele (uimastiennetusnõuko-
gu, tervisenõukogu, traumanõukogu) 
juurde veel kriminaalpreventsiooni 
nõukogu, psühhosotsiaalse keskkonna 
nõukogu ning kriisiabi meeskond. 
Kaks viimast siiski püsivateks töö-
rühmadeks ei kujunenud, kuid tehtud 
töö tulemusena tekkis palju häid ideid, 
millest nii mõnedki on ellu viidud 
(külade ohutuspäevad jms). Kõik mõt-
tetalgud on äärmiselt vajalikud ja neis 
sünnivad geniaalsed ideed. Mõni idee 
on oma aja kohta ehk liiga uudne - siis 
tuleb oma aega oodata ja heal mõttel 
natuke settida lasta.
  Kaks suurepärast maakondlikku 
tegevust on sündinud koostöös paljude 
organisatsioonidega – VI klassidele 
ohutuskoolitus „Kaitse end ja aita 
teist“, mis on kahel suvel päädinud 
4-päevase suvelaagriga Tarsil sada-

konnale lapsele, ja Raplamaa (M)
Elu Mess. See kevadlaat koos tervise 
ja turvalisuse teemaga on juba ka-
hel kevadel toimunud laiaulatusliku  
messina, mis on muutunud Raplamaa 
kaubamärgiks. 
  Aga enamik tegevusi on traditsioonili-
sed, mis annavad Raplamaa vigastuste 
ennetamise programmile just oma 
näo ja tulemuslikkuse. „Otsi Otti“ 
programm lasteaedadele ja lasteaia-
õpetajatele arenes ka eakate inimeste 
koolituseks „Otsi Ossi“, mida jätkuvalt 
propageerime ja kutsume omavalitsusi 
üles just eakatele selliseid koolitusi 
korraldama, sest meil eksivad metsas 
just eakad inimesed!  Interaktiivsed 
näidendid „112“ ja „Õpin tänaval 
liiklema“ on jätkuvalt populaarsed 
lasteaedades ning ega meil jalakäijatest 
lastega ei olegi liikluses õnnetusi 
juhtunud! 
   Tervisekonverentse, mis on tervise 
valdkonna pidupäevaks, on toimunud 
igal aastal üks: 2005 - õpilaskonverents 
uimastiteemal, 2006 - tervisedendus 
TEK- ja TEL-des (tervist edendavates 
koolides ja lasteaedades), 2007 - elu-
kestev liikumisharrastus spordiini-
mestele. Tervist edendavate koolide 
(TEK) ja lasteaedade võrgustik on 
elujõuline ja aktiivne. Väikeprojektide 
konkursside tulemusena on sündinud 
toredaid ja vajalikke tegevusi paljudes 
lasteasutustes.
  Välja oleme andnud igal aastal paar 
vigastuste ennetuse teemalist eri-
lehte Tervise Edendaja maakonnalehe 
Nädaline vahel. Tervise Edendajaid on 
juba nii palju ilmunud, et lugemine on 
sassi läinud – lehti on kokku juba üle 50 
alates 2000. aastast. Ajakirjana ilmub 
Tervise Edendaja aga esimest korda!

Ülevaade Eesti I Safe Community 
viie aasta tegevustest ja saavutustest

Vigastussuremus Raplamaal 2004-2008 on alaneva trendiga.
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Ülevaade Eesti I Safe Community 
viie aasta tegevustest ja saavutustest

Tiina Tõemets,
Eesti Haigekassa tervishoiu spetsialist 

Üle 10 aasta on teie kodukandis ak-
tiivselt tegeletud vigastuste enneta-
misega ja suunatud inimesi tervist 
väärtustama. Selle üheks tulemuseks 
on vigastushaigestumuse ja -suremuse 
vähenemine aasta-aastalt Raplamaal. 
  Rapla terviseedendajad tuletavad 
inimestele meelde, et sõltuvalt liiku-
misviisist vajate te helkurit, kiivrit 
ja/või esituld rattale. Enamik peab 
nimetatud lisavarustust õnneks juba 
elemen taarseks. 
  Lapsed saavad algteadmised turvali-
susest juba lasteaias, aga neid peaks 
kinnitama vanemate eeskuju! Juhtub, 
et lapselapse märkuse peale on kiivri 
pähe pannud ka vanaema. 
  Jõulude ajal leidub kingikottides ka 
suitsuandureid ja helkurveste, mis 
näitab, et lähedased hoolivad teist. 
Oluline on meeles pidada, et iga inim-
elu on hindamatu ning me peaksime 
pöörama enam tähelepanu enda ja oma 
lähedaste turvalisusele. 
Rapla maakonna tugevuseks on 
erinevate valdkondade ekspertidest 

Head raplamaalased!
moodustatud traumanõukogu, kelle 
ridadesse kuuluvad tervishoiu- ja hari-
dustöötajad, kaitseorganite esindajad, 
omavalitsuste võtmeisikud ja mitmed 
MTÜd, kel soov kaasa aidata elanike 
turvalisuse suurendamisele.
Haigekassa ülesandeks on tagada 
tervishoiuteenuste rahastamine, kuid 
lisaks panustatakse ka tervise edenda-
misse, millest suure osa moodustavad 
maakondlikud traumaennetuse projek-
tid. Rapla maakond on projektipõhiselt 
finantseerimist leidnud juba 2001. 
aastast. Ehk olete osalenud messil, 
kus pakutakse head nõu turvalisuse 
tagamiseks, või on teie laps särasilmil 
jutustanud liiklusnäidendist. Üritusi 
jagub igas vanuses elanikele. Es-
maabioskused tagavad aga paremad 
ravitulemused ning võimaluse päästa 
elusid. Iga välditud trauma aitab kokku 
hoida kulusid tervishoiule.
   Turvalise kogukonna kontseptsioon 
on näidanud, et planeeritud, pika-
ajaline ja süsteemne ennetustegevus 
aitab oluliselt vähendada vigastustesse 
suremust ja haigestumist. Eestis on 
suremus vigastustesse kümne aasta 
jooksul pidevalt langenud, ent tee 
Euroopa Liidu keskmise tasemeni on 
veel pikk. Rapla maakond on esimene 
ja senini ainus, kes on pälvinud turva-
lise kogukonna tiitli ning tunnustuse 
rahvusvaheliselt.
   Haigekassa tänab Aili Laasnerit ja 
Ülle Rüüsonit ning Raplamaa trauma-
nõukogu nakatava eeskuju eest tervise 
ja turvalisuse edendamisel, mis on 
levinud ka paljudesse teistesse Eesti 
maakondadesse. Tundke rõõmu tur-
valisest kodukandist ning väärtustage 
oma panust selle saavutamisel!

  Kohalikud omavalitsused on alates 
2004. aastast saanud tervisedenduslikku 
koolitust 10 korda ja 13 koolituspäeva! 
Meie omavalitsused on tublid, kuues 
neist tegutsevad tervisenõukogud, 
aktiivne ja teadlik tegevus toimub 
kõikides valdades. 9 valda osalevad 
konkursil „Raplamaa kõige turvalisem 
vald“! Traumanõukogu peab suureks 
saavutuseks, et huvi osalemaks sellel 
uudsel konkursil oli nii suur! 
Safe Community võrgustiku üheks 
oluliseks printsiibiks on ka rahvusva-
heline ja üleriigiline koostöö. Oleme 
oma oskusi ja kogemusi jaganud nii 
maailmakonverentsidel kui ka Eestis 
eri maakondades. 
   Kaugeimad paigad, kus oleme Eestit 
esindanud, on Lõuna-Aafrika Vabariik, 
Mehhiko, Kolumbia, Iraan... Safe Com-
munity võrgustikus tuntakse Eestit 
Rapla kaudu. Oleme Eesti riiki ka alati 
väärikalt esindanud - küll suulise, küll 
posterettekannetega, vahel koguni 
mõlemaga korraga. Pikad sõidud on 
ette võtnud traumanõukogu liige Aili 
Laasner.
   Kui rääkida numbritest ja statistikast, 
siis statistika on positiivse trendiga 
- vähenevad vigastused ja vigastussu-
remus. Meie suur eesmärk - et meie 
maakonnas ei hukkuks mitte ühtegi 
last - ei ole veel täitunud, aga kõikide 
koostöös peab see olukord saabuma ja 
nii ka jääma.
   Omaette tulemus on seegi, et aktiivse 
tervisedendusliku projektitöö keskel 
sündis projektijuhil üks väikene poiss 
2008. aasta alguses ega saanud häiritud 
seetõttu ükski planeeritud tegevus. 
Meeskond ju töötas! Meie programm ei 
seisne ühe inimese juhtimises!

Urmas Reinsalu,
Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees 

Tänan teid kõiki südamest selle raske 
ja tõsise töö eest, mida teete meie ini-
meste elude kaitsel. Teie töö tulemusi 

peegeldavad positiivsed numbrid sta-
tistikas. Kuid iga numbri taga on ikka 
ja ennekõike elus ja tervem inimene. 
Ja seda ka tänu teile.
   Riigikogu sotsiaalkomisjonis oleme 
koos sotsiaalministeeriumi, Tervise 
Arengu Instituudi ja Eesti Terviseden-
duse Ühinguga arutanud rahva tervise 
problemaatikat. Järeldustena peame 
seda vajalikuks arutada lähiajal riik-
likult tähtsa küsimusena parlamendis, 
võttes aluseks rahvatervise arenguka-
va. Ühiselt tõdesime, et vajame juba 
järgmisel aastal  uut rahvatervise 
seadust. Praeguses majanduskriisis on 
tervisedenduslik võrgustik kahekord-

selt tähtis, seetõttu peame tagama, et 
võrgustik jääks toimima kogu riigis ja 
teie südamega tehtud töö meie kõigi, 
eriti laste tervise edendamisel, saaks 
jätkuda.

Armsad tervisedendajad!

leiad aadressilt www.sm.ee

Rapla maakonna Safe Community 
viie aasta raporti leiad aadressilt 
www.rap lamv.ee/tervis/safe_community



vumist esines eesti meestel kordades 
enam depressiooni kui meie arenenud 
naabritel. Tulemuseks on see, et pidev 
sisemine rahulolematus tõstab stress-
hormoonide taset, see viib veresoonte 
kahjustuseni ja kõik me sureme ve-
revarustuse kriitilise kahanemise 
tagajärjel.
   Ka arenenud Euroopal on meestega 
oma mured. Meeste viljakusnäitajad 
on viimase 60 aasta jooksul kahane-
nud rohkem kui 2 korda. Enam kui 
40% taani meestest jõuab meheikka 
viljakusnäitajatega, mis muudavad 
loomulikul teel laste saamise raskeks 
või suisa võimatuks, mistõttu on juba 

Räägime meestest!

Margus Punab,
Tartu Ülikooli Kliinikumi
androloogiakeskuse direktor

Looduses valitseb tasakaal. 
Saja tüdruku kohta sünnib siia 
ilma keskmiselt 105 poisslast. 
Seega on selge, et meessugu 
on bioloogiliselt nõrgem. 
Hiljutine uudis teatas, et Eesti 
inimeste oodatav keskmine 
eluiga saavutas eelmisel aastal 
rekordtaseme. Rahvusvaheli-
selt võrreldavatel (CIA) and-
metel on 2009. aastal oodatav 
keskmine eluiga naistel Eestis 
78,53 ja meestel 67,45 aastat.

Rootsis on 2009. aastal oodatav kesk-
mine eluiga naistel 83,26 aastat ja 
meestel 78,59 ning Islandi naistel 82,9 
ja meestel 78,53 aastat. Veelgi kujukam 
on meeste-naiste suhe rahvastikus, mis 
Eestis on 0,84, Rootsis 0,98 ja Islandis 
1,0. Numbrid näitavad kujundlikult, 
millises kriisis on meie meeste tervis. 
   Mis on selle kriisi põhjused, pole kah-
juks süsteemselt uuritud. Saab kasu-
tada naabrite kohta tehtud uuringuid, 
väheseid eesti meeste tervise kohta 
teistega sarnase metoodika alusel 
tehtud uuringuid, peamiseks allikaks 
on aga omaenda arstikogemus. 
   WHO defineerib tervist kui füüsilise, 
vaimse ja sotsiaalse heaolu seisundit. 
Julgen arvata, et Eesti tingimustes on 
olulisemateks teguriteks just sotsiaal-
ne ja vaimne pool, mis sekundaarselt 
viivad füüsilise tervise probleemideni. 
Üks koht, kus mehed naistele alla 
jäävad, on kohanemisvõime stressisi-
tuatsioonidega. Kui me vaatame Eesti 
ajalugu 20. sajandil, siis leiame sealt, 
et iga põlvkond on läbi elanud mini-
maalselt kaks või kolm olulist kriisi 
või suisa elukorralduse kardinaalset 
ümberkorraldust.
    Ebastabiilsus on jätnud oma jälje 
– hoolimatus iseenda ja ümbritseva 
vastu, purunenud ja ebastabiilsed sot-
siaalsed sidemed, ebakindel sotsiaalne 
positsioon, alkoholism, narkomaania 
ja HIV levik on tagajärjed. Euroopa 
meeste vananemise uuring näitas, 
et veel 12 aastat pärast taasiseseis-

enam kui 8% sündinud lastest eostatud 
mitte läbi loomuliku naudingu, vaid 
laboriseinte vahel. 
   Eesti mees koos soome mehega võivad 
veel täna oma viljakuse üle uhkust 
tunda, kuid ka meil on noorimas 
vanusegrupis alarmeerivad muutused 
juba toimumas. 
   20. sajandi alguses oli meeste ja naiste 
eluiga Euroopas peaaegu võrdne. Eel-
mine sajand oli tervise poolelt vaada-
tuna naiste sajand. Loodan, et käesolev 
sajand toob suurema tasakaalu. Meeste 
tervis vajab senisest märksa suuremat 
tähelepanu mitte ainult Eestis, vaid 
kogu maailmas.    

Meeste tervis vajab senisest märksa suuremat tähelepanu mitte ainult Ees-
tis, vaid kogu maailmas.                                                 Foto www.farm4.static.flickr.com
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Ülo Vooglaid, professor emeeritus

1. Selleks, et saaks tekkida võime 
iseseisvalt mõelda turvalisuse saavu-
tamiseks ja hoidmiseks, on vaja enne 
kõike muud käsitluse 
a) terminoloogiline ja 
b) kontseptuaalne alus ja
c) täpsustada, kuidas saaks käsitleda:
1. INIMEST JA INIMESTE MITMESU-
GUSEID  KOOSLUSI KUI SUBJEKTE 
2. ELU
3. ELUKESKKONDA
4. TURVALISUST
6. TURVALISUSE TEGUREID, 
6. JA KÕIKE SEDA, MIS SÕLTUB 
TURVALISUSEST. 

2. Hoides keskkonda, hoiab inimene 
tegelikult ka ennast.
 Tulevastele põlvedele ei tohi jätta ei 
loodust ega muud keskkonda kehve-
mana kui me ise saime selle eelmiselt 
põlvkonnalt - sõdadest ja okupatsiooni-
dest, vaesusest ja viletsast haridusest 
hoolimata! Inimesele on homeostaas 
(psüühiline tasakaal) eluliselt vajalik.

3. Elukeskkonna turvalisuse kirjelda-
miseks on vaja tervet hulka teooriaid. 
Vaja on eluteooriat, tänu millele saaks 
leida elu ja elamise kõik olulised karak-
teristikud, aga ka keskkonnateooriat, 
tegevusteooriat, kommunikatsiooni- ja 
interaktsiooniteooriat. 
  Vaja läheb inimeseteooriat, ühiskon-
na- ja kultuuriteooriat, kogukonna- ja 
perekonnateooriat, motivatsiooniteoo-
riat jm.

4. Elukeskkonnaks on kõik, mis 
inimest ümbritseb ja millel on 

inimestele  tähtsus ja tähendus.
Keskkond on tegutsemise eeldus, 
tulemus ja tagajärg. 
- Keskkond võib olla probleemiks.
- Keskkond on (võib olla) siht ja ees-
märk ning vahend sihil püsimiseks ja 
mistahes eesmärkide saavutamiseks.
- Keskkond on juhtimise, valitsemise, 
haldamise ja sidustamise objekt, tegur 
jpm.
5. Tegevuse kavandamisel, sh kesk-
konnastrateegia rajamisel on vaja 
pidada silmas keskkonda igas olulises 
mõttes.

Keskkonnahoid on
- sihiteadliku tegutsemise objekt,
- elukultuuri näitaja,
- inimeste arukuse indikaator,
- koosmeele ilming,
- printsiip,
- elukorralduse ja arengutaseme funkt-
sioon…

Keskkonnaproblemaatikas ladusaks 
orienteerumiseks on vaja käsitleda 
keskkonda võimalikult paljudes tä-
hendustes. 

6. Ka turvalisus on paljutähendus-
lik mõiste.
Turvalisus on...
- elamise ja olemise üks eeldus,
- tervise tegur,
- eesmärk,
- vahend,
- elukeskkonna korraldamise print-
siip
- elukeskkonna hindamise kriteerium 
jpm.

Keskkond, mis on kellegi meelest 
igati turvaline, võib tunduda teistele 
talumatult halb ja ohtlik.

7. Elu ja keskkonna spetsiifika on 
selles, et mõlemat on võimalik hoida 
üksnes taastootmise kaudu. 
Hoides keskkonda, hoiab inimene 
tegelikult ka ennast ja järgmisi põlv-
kondi - KULTUURISIDET.

   KREEDO: Tulevastele põlvedele ei 
tohi jätta ei materiaalset, mittema-
teriaalset ega virtuaalset keskkonda 
(ei loodust ega muud keskkonda) 
kehvemana kui me ise saime selle 
eelmistelt põlvkondadelt, sõdadest ja 
okupatsioonidest, vaesusest ja viletsast 
haridusest hoolimata!
   Asjaolu, et me teadlikult jätame 
täna siin kõrvale looduskeskkonna ja 
tehiskeskkonna, füüsilise ja virtuaalse 
keskkonna, ei tähenda, et me peame 
võimalikuks saavutada inimese elu ja 
elamise käsitlemiseks vajalikku selgust 
pelgalt mittemateriaalse keskkonna 
käsitlemise kaudu.

8. Rahuldav on vaid selline käsit-
lus
1) tänu millele avarduks inimese 
ettenägemise ja äratundmise ning 
iseseisva mõtlemise võime; 
2) mille raames oma peaga mõtlemine 
võimaldaks jõuda aru saama seoste ja 
sõltuvuste süsteemist;
3) mis aitaks jõuda selliste otsusteni, 
mida täites saaks keskkond kujuneda 
aina täiuslikumaks, rikkamaks, ava-
ramaks, puhtamaks, mitmekesisemaks 
ja inimesed seeläbi nõudlikumaks 
eeskätt enda, aga ka teiste suhtes ning 
vastutustundlikumaks.

9. Igaks tegevuseks on vaja sobivat 
keskkonda.

Milline keskkond on sobiv?•	
Kellele ja milleks?•	
Oluline on tunda keskkonda millegi •	

tegemiseks ja (väga heade) tulemuste 
saavutamiseks.
Mõelgem, milline peaks olema 

õppekeskkond,•	
loomekeskkond •	
uurimiskeskkond,•	
palvekeskkond,•	
töökeskkond,•	
mängimiskeskkond,•	
koostöökeskkond… jm tegevuseks •	

vajalik keskkond eeskätt vaimses, 
psüühilises ja sotsiaalses mõttes, see-
järel ka igas muus mõttes.

Elukeskkonna turvalisus 
(Vaimne, psüühiline ja sotsiaalne mõõde)

ettekanne konverentsil
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Maiu Albo, 
lasteaia Naksitrallid õppealajuhataja

Lapse arengus on liikumine, sh loo-
duses, tähtis eriti 7.-8. eluaastal, et 
lapsel areneksid vajalikud oskused 
elus toimetulekuks. Metsas liiku-
mine nõuab teadmisi ja oskusi seal 
hakkamasaamiseks nii tava- kui ka 
ohusituatsioonis. 
   Lastele tuleb esmalt õpetada selgeks 
kodukandi mets. Siis ei karda laps ka  
kaugemale metsa sattudes ning leiab 
kergesti kodutee. Lapse looduses ja 
metsas toimetulemine on väga oluline, 
et vältida eksimist ja selle kaudu tekki-
vat hirmutunnet ning ebakindlust. 
Koolieelikute seas läbi viidud küsitlus 
näitas, et laste teadmised metsas 
toimetulekuks on erinevad, osaliselt 

teatakse ka just “Otsi Otti” program-
miga seonduvat. Viiendik lastest ei 
teadnud, mis tähendab eksinud olla 
ja milleks on vaja metsas toimetuleku 
õpet. See, et laps ei tea, mida tähendab 
eksinud olla, näitab ühelt poolt, et tal 
puudub ka selline kogemus. 
 Lapsevanemate uuringust selgus, 
et linnas elavad pered viibivad oma 
lastega vaid korra kuus looduses, aga 
maal elavad lapsevanemad on lastega 
looduses iga päev. Lapsed tahaks 
meelsasti perega looduses olla, neil on 
suur loodushuvi: meeldib lehti, kive 
ja lilli korjata ning niisama metsas 
joosta. Ka lasteaiarühmaga õppekäike 
tehes tuleks lastele jätta aega niisama 
jooksmiseks ja mängimiseks. 
  Kuigi lapsevanemad teadvustavad 
liikumisvajadust, tuuakse peamiseks 
põhjuseks ajapuudust ning väheseid 
võimalusi looduses ajaveetmiseks. See-
ga peaks lasteaiaõpetajad võimalikult 
palju lastega toast välja minema, et 
kompenseerida puudujäävat liikumis-
vajadust.
  Looduses liikumise vajalikkuses 
nähakse eelkõige huvi looduse vas-
tu ning tervise tugevdamist, kuid 
looduses hakkamasaamine asetati 
lapsevanemate küsitluse vastustes 

viimasele kohale. Samuti ei olnud kõik 
vanemad oma lastele selgitanud, mida 
teha, kui ollakse eksinud. Siit selgub, et 
lapsevanemad ei pööra sellele piisavalt 
tähelepanu. 
   Samuti vastati, et lapsel on keela-
tud metsa minna. Läbi keelu ei ole 
aga võimalik õpetada. Lapsekeskses 
õpetuses on oluline märksõna koge-
mus – mida laps kogeb, seda ta ka 
oskab. Lapsevanem võiks koos lapsega 
tekitada näiliku olukorra, kus “ollakse 
eksinud”. Läbi sellise kogemuse saab 
laps võimaluse mõelda, mida teha, et 
koduteed leida. 
   Uurimustööst lähtuvalt võiks laste-
aedade töö mitmekesistamiseks ning 
koostöö tõhustamiseks lapsevanemate 
vahel õpetamaks lastele looduses liiku-
mist ning metsas toimetulekut: 
1) kasutada „Otsi Otti” programmi, et 
õpetada lastele metsas ohutut käitumist 
ja ohuallikaid;
2) kaasata ,,Otsi Otti” programmi 
koolitusele lapsevanemad;
3) viia lasteaedades rohkem läbi maas-
tiku- ja seiklusmänge;
4) anda lastele igal aastaajal üks 
loodusalane kodune ülesanne, mida 
hiljem tutvustatakse ka teistele rüh-
makaaslastele.

Õpetame lastele looduses liikumist ja toimetulekut

Margo Klaos, 
Lõuna-Eesti Päästekeskuse direktor

Eesti on kogu taasiseseisvuse perioodil 
olnud tulekahjudes hukkunute suht-
arvult maailma absoluutses tipus - ja 
seda ligi kümnekordse erinevusega 
enamikust arenenud Euroopa rii-
kidest. Alles käesoleva kümnendi 
esimesel poolel jõuti päästealal ühise 
tõdemuseni, et seniselt reageerimisele 
suunatud päästeteenistuse kursilt 
tuleb järjest enam hakata suunduma 
ennetustööle. 
 Lühikese aja jooksul hangiti hul-
galiselt häid teadmisi ja suuniseid 
erinevate riikide kogemustest, käivi-
tati mitmed olulised projektid, koostati 
päästeala ennetustöö strateegia, loodi 
ennetustöö koordineerimiseks ja läbi-
viimiseks eraldi struktuuriüksused 
ning koolitati vajalik personal.

Selleks, et otsustavalt vähendada 
hukkunute arvu, vajas ennetustöö esi-
algu kiireid muutusi tagavaid samme. 
Parimaks häid tulemusi tõotanud la-
henduseks oli suitsuandurite laialdane 
kasutuselevõtt Eesti kodudes. Teiste 
riikide kogemused on näidanud, et 
selle meetme abil on võimalik hukku-
nute arvu vähendada märkimisväärselt 
(isegi kuni 45%). 
  Eestis kehtestati suitsuanduri ko-
hustuslikkus eluruumides 2004. aastal 
ning üleminekuaja lõpptähtajaks oli 1. 
juuli 2009. Kui aastal 2006 oli küsitluste 
kohaselt suitsuanduriga varustatud 
eluruumide osakaal 19%, siis aktiiv-
sete kampaaniate kaudu on see 2009. 
a suveks jõudnud 55%-ni. Esimene 
märgatav muutus tulesurmade vähe-
nemises oli 2008. a ning positiivne nihe 
on jätkunud ka 2009. aastal. Hukkunute 
arvu vähenemine lühikese aja jooksul 
seoses suitsuandurite laialdase kasu-
tuselevõtuga ja aktiivse ennetustööga 
ületab positiivseimadki näiteid teistest 
riikidest.
  Peamiseks tulekahjude põhjuseks 
seoses tulesurmadega on olnud suitse-
tamine. Sellistel puhkudel suitsuanduri 
olemasolust sageli ei piisa, sest suitsu-
ga uinujad on üldjuhul alkoholijoobes 
ning ei ärka alarmi peale. Sarnased 

probleemid on ka eakate ja puuetega 
inimestega, kes ealistel või tervislikel 
põhjustel alarmi ei kuule või pole 
võimelised ennast päästma. See juhib 
tähelepanu asjaolule, et vaid sekun-
daarsete meetmetega tulesurmasid 
teatud piirist edasi enam ennetada ei 
õnnestu. 
  Samaaegselt kiireid tulemusi too-
vate tegevustega tuleb kaugemate 
eesmärkide saavutamiseks viia ellu 
laiapõhjalist ennetustööd. Tulekahju 
kiiret avastamist võimaldavate sead-
mete kõrval tuleb järjest enam rõhku 
hakata panema erinevatele primaarse-
tele meetmetele: ohtude vähendamine 
(isekustuvad sigaretid, mittesüttivad 
tekstiilid, ohutud seadmed jne) ning 
inimeste teadmiste ja oskuste paran-
damine (ohutu käitumine ja ka õige 
käitumine ohu korral).
  Tähtsaim, millega pidevalt tuleb 
tegeleda, on elanikkonna koolitamine. 
See on  aja- ja eelarvemahukas tegevus 
ning tulemuste mõõtmine on raske, 
kuid see on ka ainus terviklik lahendus 
teel turvalisuse tõstmisele. Me ei suuda 
muuta keskkonda ohuvabaks, me ei 
suuda kõike reguleerida  ega kõike 
kontrollida, mistõttu võimalus end 
ohtude eest kaitsta tuleb anda igale 
inimesele ka personaalselt.

Päästealane ennetustöö aitab elusid päästa  
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Dago Antov, Tallinna Tehnikaülikool

Autode arvu kasvu tõttu seisavad 
paljud arenenud riigid silmitsi tõsiste 
keskkonda ja elukvaliteeti mõjutavate 
probleemidega. Olulisimad neist on 
kasvanud transpordimahtude tõttu te-
ravnenud keskkonnaprobleemid ning 
liiklusõnnetuste, liikluses hukkunute 
ja vigastatute arvu kasv.
 Igal aastal hukkub maailmas liik-
lusõnnetustes umbes 700 000 inimest, 
10–15 miljonit inimest saab vigastada. 
Iga kolmas inimene satub liiklusavarii 
tõttu haiglasse, iga kahekümnes huk-
kub või invaliidistub. Euroopa Liidus 
hukkub liiklusõnnetustes igal aastal 
ligi 50 000 inimest, vigastada saab 
umbes 1,5 miljonit. 
  Autostumine on ka Eestis toonud kaa-
sa hulgaliselt negatiivseid tagajärgi, 
mille kõige olulisemaks sotsiaalseks 
tagajärjeks on liiklusõnnetustes huk-
kunud ja vigastatud inimeste suur arv. 
Kümnest surmast Eestis on üks liik-
lusõnnetuse tagajärjel, vanuserühmas 
15-24 aastat aga koguni iga neljas.
  Vaatamata üldiselt positiivsele aren-
gule liiklusõnnetustes hukkunute 

arvu osas, jääb Eesti teiste Euroopa 
riikidega võrreldes siiski kõrge liiklus-
ohtlikkusega riikide hulka. Eestis on 
inimeste vigastumise või hukkumisega 
seotud liiklusõnnetused suhteliselt 
raskete tagajärgedega. Tõenäosus 
liikluses surma saada on Eestis juhtu-
vates liiklusõnnetustes peaaegu kaks 
korda suurem kui Euroopa riikides 
keskmiselt.
   Paljudes riikides on vastu võetud 
liiklusohutuse tõstmise kavad, näiteks 
Euroopa Liidu eesmärk on vähendada 
liiklusõnnetustes hukkunute arvu 
aastaks 2010 aastas 50% võrra. 
   Ka Eestis on vastu võetud rahvuslik 
liiklusohutusprogramm (RLOP), mille 
peamiseks eesmärgiks on saavutada 

Liiklusõnnetustes hukkunute arv Eestis ja rahvusliku liiklusohutusprogrammi 
eesmärgid.

tase, et liiklusõnnetustes ei hukkuks 
aastal 2015 rohkem kui sada inimest.
   Lisaks riiklikele meetmetele on 
kohalikud liiklusohutuse programmid 
ja kavad olemas ka suurematel linnadel 
ning mõnedel regioonidel, sealhul-
gas esimesena ka Raplamaal. Selle 
programmi peamised eesmärgid on 
järgmised: aastal 2010 ei tohiks Rapla 
maakonnas liiklusõnnetustes hukkuda  
mitte rohkem kui 3-4 inimest (maksi-
mumprogrammi järgi) või mitte enam 
kui 6-7 inimest (miinimumprogrammi 
järgi). Kuigi 2008. aastal hukkus Rapla-
maal vaid üks inimene, on viimase viie 
aasta keskmine 8,8 hukkunut aastas, 
mis näitab, et liiklusohutuse alast tege-
vust saab ja peab veelgi tõhustama.

Liiklusohutuse arengust Eestis - 
kas programmidest on olnud kasu?

Valdo Jänes,
Põhja Regionaalse Maanteeameti liik-
luskorralduse ja -ohutuse osakonna
peaspetsialist

Vaadates tagasi Rapla maakonnas 
toimunud inimkannatustega liiklus-
õnnetustele aastatel 2004-2008, saab 
öelda, et veerand nendest on toimunud 
alkoholijoobes liiklejate osalusel. (Vaa-
ta tabelit).
   Mida teeb alkoholijoove, seda näitab 
statistika: pool jalgrattaõnnetustes 
hukkunutest (8-st 4), enamik jalakäija-
tega juhtunud õnnetustes hukkunutest 
(4-st 3) ja kolmandik teelt väljasõidu 
tõttu juhtunud õnnetustes hukku-
nutest (45-st 12) olid kas ise alkoholi 
tarvitanud või oli mootorsõiduki juht 
purjus. Seega võta pits ja pea aru! Aga 
aru tuleks pidada väljaspool liiklus-

keskkonda. 
    Kõige traagilisemate tagajärgedega 
on kergliikluse õnnetused - jalakäijate, 
jalgratturite ja mopeedidega juhtunud 
õnnetused. Inimene on üsna kaitsetu 
mootorsõidukite vastu. 
Kahjuks paljud liiklejad ise seda ei 
taju. Meie jalakäijatel ja ka jalgratturi-
tel on komme tänaval liikudes rääkida 
telefoniga, kuulata kõrvaklappidega 
muusikat või raadiot – olla mõtetes 
teises kohas või keskkonnas. Tulemu-
seks aga on tähelepanematus teiste 
liiklejate suhtes. Ja nii ei käitu ainult 
teismelised, vaid ka täiskasvanud. 

Öeldakse, et hooletus ees, õnnetus taga. 
Ja nii need õnnetused ka juhtuvad.
   Mootorsõidukitega õnnetustest kõige 
traagilisemate tagajärgedega on vastas-
suunaliste sõidukite laupkokkupõrked 
ja sõidukite teelt väljasõidud. Seega 
võetakse liikluses sageli põhjendama-
tuid riske, mis võivad saada saatus-
likeks. Sellise kiirustava käitumise 
tagajärjeks on korvamatu lein peredes. 
Näiteks 11.02.2007 toimus Tallinna-
Pärnu-Ikla tee 76. km mootorsõidukite 
laupkokkupõrge, milles oli 3 hukkunut 
ja 3 vigastatut. 

      Arv  Joobes liikleja osalusel   Protsent üldarvust
Liiklusõnnetused        341  86  25,6
Hukkunuid     44  15  34
Vigastatuid     513  127  24,9

Probleemid liikluses: hooletus ees, õnnetus taga

liiklus
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Triin Tähtla,
Lääne Politseiprefektuuri 
Rapla politseijaoskonna
korrakaitsetalituse vanemkonstaabel

Viimaste aastate suundumus on, et 
üha rohkem ostavad lapsevanemad 
oma alaealistele lastele mopeede ja 
motorollereid, teadvustamata endale, 
et sellega kaasneb suur vastutus. 
   Tihti ei ole mopeedi- ega rollerijuhid 
endale selgeks teinud liiklemisreegleid 
ning seetõttu satutakse liikluseeskirja-
de nõuetest kinnipidamisega vastuollu. 
Tagajärjeks on liiklusohtlikud olukor-
rad teedel ja tänavatel või halvematel 
juhtudel sattutakse liiklusõnnetusse, 
kus tavaliselt on kannatanuteks rolle-
rijuhid ise. 
  Liiklusseaduse lisa 1 järgi on mo-
peed kahe- või kolmerattaline sõiduk, 
mille sisepõlemismootori töömaht 
ei ületa 50 cm³ ja valmistajakiirus ei 
ületa 45 km/h. Mootorratta puhul on 

Raili Ångman,
Lääne Politseiprefektuuri
kriminaalosakonna Rapla kriminaal-
talituse politseivaneminspektor

Kõik me loodame, et lastel on vägi-
vallatud kodud ja koolid ning lapsed 
käituvad ka ise kenasti. Kahjuks 
ei jätku seda lootust lastele, kes on 
vägivallaahelasse sattunud – kodus 
pekstakse teda ja koolis peksab tema 
ning tulevikus on ta lapsevanemana 
tihtipeale vägivaldne. Selle ahela peab 
katkestama kohe ja esmalt just kodus, 
kust kõik alguse sai.
   Kui lapsevanem kurdab, et tema 
laps on sõnakuulmatu, ropendab, 
käib läbi halbade sõpradega ja koo-
liski lähevad tal asjad allamäge, siis 
tuntakse lapsevanemale tavaliselt 
pead vangutades kaasa. Keegi ei tule 
selle pealegi, et tegu võib olla vanemate 
jaoks vägivallatsemise õigustamisega, 
sest lapse karistamist peksuga hoitakse 
saladuses. Ilmselt tunnevad sellised 
lapsevanemad, et nii on veel enam põh-
jendatud lapse füüsiline karistamine, 
kui ka ümberkaudsetele on selgeks 

mida teha olukorras, kui ollakse ise 
või on kaaslane vägivallaohver. On 
vaja alustada ennetustööd näiteks 
koolitunnis loenguna. Ilmselgelt on 
vaja lapsevanematele (nii emadele 
kui ka isadele) kasvatusloenguid eriti 
karistamise kohta. 
   On vaja õpetada, et on teisigi võima-
lusi peale peksu ja ropu sõimamise. 
Ehk on siis kõigil väikestel tüdrukutel 
ja poistel rohkem lootust vägivallatule 
lapsepõlvele.
   On üldteada, et meil on majanduslik 
kriisiaeg ning raha on veel vähem kui 
varem, et probleemseid olukordi lahen-
dada ja nõustada, kuid ma arvan, et 
meil jätkub inimesi. Kui vallas, koolis 
ja ka politseis ametnikud südamega 
oma tööd teevad ega mõtle kitsalt, et 
see on minu rida ja see enam pole, siis 
leiame koostöös alati lahenduse. Mul 
on hea meel, et mitme vägivallajuh-
tumi puhul on koostöö olnud sujuv 
ning lahendused on leitud kiiresti. 
On ju ühine eesmärk, et vägivaldne 
olukord lapse jaoks kodus lõppeks 
ning perekond saaks rahulikult koos 
edasi elada. 

Laps ja vägivalla algus
tehtud, et laps on tõesti halb. 
  Vägivald, mis jätab lapse kehale 
jälgi – tugevatest rihmalöökidest suuri 
sinikaid – ja toob kaasa hingelisi läbi-
elamisi, kestab tavaliselt mitu aastat, 
enne kui mõni koolitöötaja poolju-
huslikult lapsel sinikad avastab või 
laps julguseraase kokku kogudes ise 
kellelegi oma muret avaldab. See ei 
ole talle lihtne ega kerge. Seda enam 
peab täiskasvanu, kes info on saanud, 
kiirelt edasi tegutsema ning teatama 
viivitamata lastekaitsespetsialistile 
ja politseile. On olnud ka juhtumeid, 
kus vägivallast teavitab naaber. See 
on väga kiiduväärt tegu, sest lapse 
peksmise puhul on kohatu rääkida 
pere n-ö siseasjast, millesse pole õigust 
sekkuda.
   Tänapäeval on palju kirjutatud 
ja räägitud perevägivallast naiste 
vastu. Järgmise sammuna tuleks 
hakata rohkem tähelepanu pöörama 
perevägivallale laste vastu, mis on 
isegi latentsem, sest tihtipeale on ema 
ja isa mõlemad lapse vastu ning eitavad 
vägivalda, süüdistades kõiges last. 
Samuti tuleks kasuks lastele rääkida, 

sisepõlemismootori töömaht üle 50 cm³ 
ning valmistajakiirus on üle 45 km/h. 
Rollerid kuuluvad mopeediklassi. 
  Mopeedijuht peab olema vähemalt 
14aastane ning 14–15aastasel mopee-
dijuhil peab olema ohutu sõidu võtete 
tundmist tõendav tunnistus ehk mopee-
dijuhiluba. On tekkinud eksiarvamusi, 
et kui on olemas jalgrattaluba, siis 
sellest piisab. Tegelikult see nii ei 
ole. Mopeedijuhiluba on eraldi luba 
ja seda väljastab Autoregistrikeskus. 
Alla 14aastane isik ei tohi üldse rollerit 
juhtida. 
   Võrreldes 2009. aastat eelmiste aas-
tatega, võib öelda, et olukord rollerite 
liikluses on paranenud. 2008. aastal 

Mopeediga liiklusesse
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tabati liiklusest 23 loata mopeedijuhti 
ja 78 kiivrita juhti või sõitjat, 2009. 
aastal on Rapla maakonnas kinni 
peetud ainult 2 ilma juhiloata mopee-
dijuhti ning 5 kiivrita mopeedijuhti 
või sõitjat. 
   Mopeedijuht on nagu autojuht, erinev 
on ainult liiklusvahend. Mopeedijuhina 
peab samamoodi tundma liikluseeskir-
ja ning oskama selle järgi käituda. Ei 
ole nii, et kui juhitakse mopeedi, siis 
on teatud rikkumised lubatud, kuna 
tegemist on väiksema sõiduvahendiga. 
Kehtivad täpselt samasugused nõuded 
kui autot juhtides: ei tohi alkoholijoo-
bes olla, ei tohi liikluskorraldusmärke 
eirata jne. 

SiiM SoLMAni foto



Ülle Rüüson

Päästeosakonna töötajad on 
seoses suitsuandurite paigal-
damisega teinud juba hulga-
liselt kodukülastusi. Mis on 
peredes silma jäänud seoses 
tuleohutuse tagamisega? 

Vastab Raplamaa ennetaja 
Õie Kopli:
 Väga paljud tulekahjud saavad alguse 
elektriseadmete ebaõigest kasutami-
sest või sellekohaste ohutusnõuete 
eiramisest. Et vältida elektri põhjus-
tatud õnnetusi, peab ennast nende eest 
kaitsma ja olema hoolas. Tuleb tagada 
kõigi kodus olevate elektriseadmete 
normaalne seisukord, see tähendab, 
et me peame neid vastavalt kasutusju-
hendile kasutama ja hooldama.

Vanad majad ja elektrisüsteemid
Paljud majad on ehitatud eelmise sa-
jandi teisel poolel ja renoveerimiseks 
ei ole head võimalust leitud. Nendes 
elamutes olevatele elektrijuhtmetele 
ette nähtud voolutarbimise hulk on 

Vananenud ja ülekoormatud elektrijuhtmetest 
võib alguse saada tulekahju 

pääste
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lihtsameelselt oma majapidamistes 
kasutavad. Kodukülastuste käigus 
on avastatud juhtumeid, kus ühest 
pistikupesast võetakse voolu mitmele 
suure tarbimisvõimsusega kodumasi-
nale, nt veekeetjale, mikrolaineahjule, 
pesumasinale ja elektripliidile. Selli-
se koormuse tagajärjel rakenduvad 
automaatselt elektrikilbis kaitsmed 
ehk rahvakeeli löövad korgid läbi. 
Korduva elektri väljalülitamise järel 
asendatakse asjatundmatult vana 
kaitse võimsamaga, mõtlemata sellele, 
et kaitselüliti on paigaldatud vastavalt 
juhtme ristlõikele. See tähendab, 
et suurendades kaitsme võimsust, 
lubame liiga palju voolu juhtmetesse 
ja ülekuumenemine põhjustab süt-
timise. 

Ära ole ise elektrik!
Kindlasti ei tohiks ise üritada elekt-
riseadmeid remontida, see töö tuleb 
jätta spetsialistile!
   Praeguses raskes majanduslikus 
olukorras on keeruline ette võtta terve 
elektrisüsteemi väljavahetamist, aga 
võimalik on koju nõustama kutsuda 
spetsialist, paljude elektrifirmade 
puhul isegi tasuta. 

Õie Kopli,
Lääne-Eesti Päästekeskuse
ennetustöö büroo vanemspetsialist

Nagu igal seadmel, on ka suitsuan-
duril kasutustingimused ning neid 
tingimusi rikkudes ei tööta andur nii 
nagu peaks. Sellepärast tuleb anduriga 
kaasas olev kasutusjuhend kindlasti 
enne paigaldamist läbi lugeda. Vale 
paigalduse või hooldamata jätmise 
korral ei pruugi andur tulekahjust 
teada anda, või hakkab piiksuma 
hoopis siis, kui toas suitsu polegi.
   Olgu siinkohal ära toodud levinu-
mad põhjused, miks andur valehäiret 
annab.
  Suitsuandur on paigaldatud kööki. 
Köök ei ole suitsuanduri jaoks sobiv 
koht, sest toiduvalmistamise aurud 
võivad anduri käivitada. Rohked 

valehäired võivad omaniku nii ära 
tüüdata, et lõpuks võetakse andur üld-
se alla. Sellepärast tuleb suitsuandur 
paigaldada kohta, kus see valehäireid 
ei annaks, kuid samas oleks tagatud 
töölerakendumine tulekahju korral.
  Suitsuandur on paigaldatud 
niiskesse  ruumi. Ka väga niiskesse 
ruumi paigaldatud suitsuandur võib 
valehäiret andma hakata. Asukoha 
valikul tuleks silmas pidada, et andu-
rit ei paigaldataks vannitoa või sauna 
ukse lähedale, sest ruumist tulev 
veeaur võib anduri käivitada.
   Suitsuandur on tolmu täis. Anduri 
võib käivitada ka liigne tolm või an-
durisse pugenud putukas. Samas võib 
tolm anduri ka nii ära ummistada, 
et see suitsu korral alarmi andma 
ei hakka. Andurit tuleb aeg-ajalt 
olmemustusest puhastada, parim 
viis on tolm tolmuimejaga andurist 
välja imeda. Rohkem on tolmu val-
gustite ja ventilatsiooniavade lähedal. 
Sellepärast tuleb andur lambist ja 
ventilatsiooniavast vähemalt pool 
meetrit eemale paigutada.
   Mehaanilised vigastused. Andur 
võib mitte töökorras olla ka mehaa-
niliste vigastuste tõttu. Kindlasti ei 
tohiks anduri korpust ise avada ega 
ka anduri valmisolekut lahtise tule ja 

suitsuga testida. Korrasoleku kont-
rollimiseks on anduril testnupp, mida 
tuleb mõned sekundid all hoida ning 
andur hakkab andma samasugust 
alarmi kui tulekahju korral. Olgu 
veel lisatud, et suitsuandur kontrollib 
suitsu olemasolu üks kord minutis, 
sellepärast ei pruugi andur kohe 
tööle rakenduda, kui temasse suitsu 
sisse puhuda. Intensiivse leegi juures 
andurit katsetades võib suitsuanduri 
elektroonika enne läbi põletada, 
kui jõuab kätte see hetk, kui andur 
suitsu olemasolu kontrollib ning tööle 
rakendub.
  

Kasutada tuleb kinnituskruvisid, •	
mis on suitsuanduri pakendis (mitte 
kleeplinti vms). 

Suitsuandur peaks asetsema vähe-•	
malt poole meetri kaugusel laetala-
dest, seintest ja muudest takistustest. 
Suitsul peab olema takistusteta juur-
depääs andurini.

Suitsuandur tuleb kodus paigaldada •	
sellisesse kohta, kust ka magavad 
inimesed suitsuanduri signaali kuu-
leksid. Kui majapidamises on üks 
suitsuandur, tuleks see paigaldada 
magamistubade lähedusse, kui mitu 
suitsuandurit, siis kõigisse magamis-
tubadesse ja elutuppa.

Suitsuandur tuleb omanikul endal korras hoida

Üks kork on asendatud noaga.

mitmeid kordi väiksem kui tarbib 
tänapäeva keskmine majapidamine. 
Seetõttu tuleks olulist tähelepanu 
pöörata sellele, et juhtmestikku mitte 
üle koormata. 
  Punasele kukele meeldivad ka 
ajutised juhtmed, mida inimesed liiga 



Aune Kähär,
lasteaia Kelluke juhataja, TEL mentor

Traumaennetuslikke väikeprojekte on 
Rapla maakonna lasteasutustes ellu 
viidud juba mitu aastat. Väikeprojek-
tide kirjutamine on aasta-aastalt pa-
ranenud. Paljud lasteasutused ei küsi 
raha ainult ühe ettevõtmise tarbeks, 
vaid planeerivad terve õppeaasta (või 
poolaasta) üritused (Rapla Vesiroosi 
gümnaasium, Rapla lasteaed Kelluke, 
Raikküla lasteaed-algkool),  kaasates 
lisaks lastele ka lapsevanemaid (pere-
spordipäevad, koolitused).
   2008. aastal esitasid projektid 15 
kooli ja 5 lasteaeda. Projektitöös osales 
lasteaedu rohkem, kuna Rapla lasteaia 
Kelluke ja Kehtna lasteaia Siller 
projektid hõlmasid piirkonna lasteae-

dasid. 6 projektitaotluse esitanud kooli 
(lasteaia-algkooli või põhikooli-laste-
aia) juures asuvad lasteaiarühmade 
lapsed ja nende õpetajad said samuti 
osa erinevatest ettevõtmistest.
   Tervistedendavatest koolidest osales 
12st koolist 10 ja  viiest tervistedenda-
vast lasteaiast osales projektikonkursil 
neli.
   Koolide projektidest kõige rohkem oli 
kirjutatud esmaabi teemadel. 
   Valgu põhikoolis leidis aset esma-
abi õppus-võistlus, kus võistlesid nii 
õpetajate kui ka õpilaste võistkonnad. 
Kontrollpunktides tuli leida lahendus 
erinevates ohusituatsioonides. Kohila 
gümnaasiumis toimusid nädala vältel 
esmaabi simulatsiooniõppused. Tead-
misi kinnistati ülekoolilisel viktoriinil 
nii Valgu koolis kui ka Kabala lasteaia-
põhikooli „Mälulahingus“.
  Märjamaa gümnaasium kaardistas 
ohud koolis, küsitledes selleks 75 
kuuenda klassi õpilast.
   Huvitav projekt viidi läbi Eidapere 
põhikoolis: kooli laagris Mukres õpiti 
lisaks esmaabitarkustele ka hakkama-
saamist looduses (ohutus loomadega 
kohtumisel, ohud rabas jms).
Neli projekti oli kirjutatud veeohutu-

sest. Mitte ainult veepargi või ujula 
ühekordne külastus, vaid süsteemne 
laste ujumaõpetamine, plakatikonkur-
sid, veemängude harjutused (Raikküla 
lasteaed-algkool, Alu lasteaed-algkool, 
Varbola kool).
   Ekstreemspordiohutust käsitlesid 
kolm projekti. Märjamaa gümnaasiu-
mis valmis voldik lapsevanematele 
ekstreemspordi teemal.
   Süsteemne töö liikluskasvatuses terve 
aasta vältel toimus Hagudi põhikoolis. 
Kaasa haaratud oli nii jalakäija kui ka 
jalgrattur ja mopeedijuht.
   Ka lasteaedades korraldati huvita-
vaid ja kasulikke üritusi projektide 
toel. Orgita lasteaed Midrimaa viis läbi 
ohutuspäeva, kus lapsed ise ohusituat-
sioone läbi mängisid. Rapla lasteaia 
Naksitrallid koolieelikud käisid õppe-
käigul vaatamas Tallinna liiklussõlmi 
(sadam, lennujaam). Kehtna lasteaias 
Siller ja Rapla lasteaias Kelluke toi-
musid piirkonna lasteaedu kaasavad 
liikluspäevad. Koolieelikute ujumis-
kursused lasteaias Kelluke lõppesid 
meeleolukate ujumispidudega.
Aktiivne osavõtt projektikonkursist ja 
sisukad projektid näitavad, et ka väike-
se rahaga saab suuri tegusid teha.

Ülevaade vigastuste ennetamise 
väikeprojektidest 2008/2009
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Ülle Rüüson,
terviseedenduse spetsialist

 Suitsuprii klassi võistlus on suitseta-
misvastane ennetusprogramm IV-XII 
klasside õpilastele. Selle kampaania 
peamine eesmärk on ennetada suitse-
tamise ja suitsuvabade tubakatoodete 
tarbimise alustamist laste ja noorte 
seas, motiveerida tubakat tarbivaid 
õpilasi sellest loobuma ja toetama 
tubakavabadust kui eluviisi.
   Raplamaal on Suitsuprii klassi kam-
paaniast alati aktiivselt osa võetud – 
sel aastal võistleb 14 kooli, 53 klassi ja 
630 õpilast, mis on selles vanusegrupis 
20% õpilaste arvust. Osalejaid oleks 
kindlasti rohkem, aga see ei seisa 
vahest mitte niivõrd laste kui just 
õpetajate taga - tuleb ju informatsioon 
kooli ja õpetajad peavad viima teabe 
lasteni ja seejärel klassiga arutlema 
sel teemal ning lepingud sõlmima. 
 Rapla Vesiroosi gümnaasium esineb 
jälle oma tuntud headuses - 10 klassi-
ga! Väga vahva uus tulija on Raikküla 
kool! Märjamaa gümnaasium hoiab 
lippu kõrgel alati sellega, et võistlevad 
ka gümnaasiumiõpilased - seekord 
ka XII klass, mis näitab skeptikutele, 

et see konkurss ei puuduta ainult IV 
klasse. 
Ja kuna suitsetavaid lapsi on juba alg-
klassides, ei ole vara alustada algklas-
sides suitsetamisvastase mõttelaadi ja 
tervisliku eluhoiaku kujundamist.
  Paljudele täiskasvanutele on jät-
kuvalt selline meetod vastukarva 
(laps suitsetada ju ei tohi, miks siis 
teeme sellist võistlust!), kuid inimeste 
tervisekäitumise kujundamine on 
väga keeruline protsess. Kui seaduse, 

Kehtna põhikool  IV, V, VI a, VI b
Järvakandi gümnaasium IV, V, VI, VII
Raikküla kool   IV, TKL III+lisa  
Rapla Vesiroosi gümnaasium IV a, IV b, V a, V b, VI a, VII a, 
    VII b, VIII b, IX a, IX b 
Valgu põhikool   IV, V, VI, VIII
Varbola kool   IV, V, VI
Märjamaa gümnaasium  IV a, V b, VI a, VIII b, XII a
Kabala põhikool   IV, V, VII
Eidapere põhikool  IV
Kivi-Vigala põhikool  IV, V, VI, VIII
Hagudi põhikool  IV, VI, VII, IX
Käru põhikool   IV, VII, VIII
Haimre põhikool  IV, V, VI, VII
Valtu põhikool   IV, V, VI

trahvide ja kurjustamisega ei saavuta 
oodatavat tulemust, tuleb kasutada 
nende kõrval ka muid meetmeid - mo-
tiveerivaid ja tunnustavaid!
  Mittesuitsetamine on järjest popu-
laarsem nii väikeste kui ka suurte seas. 
Tervis on muutunud meie ühiskonnas 
väärtuseks ja ainult väga rumal inime-
ne hävitab iseennast. Ja kes siis tahab 
olla rumal! Aga tubakas on rumaluse 
sünonüüm - on ju käibel fraas „sa oled 
ju täitsa tubakas!“.

Suitsuprii klassi kampaania algas



Pilvi Pregel,
tervist edendavate koolide mentor 
Raplamaal
    
Sõna tervis tuleneb eesti 
keeles sõnadest terve, terviklik.  
Tervist võib indiviidi tasandil 
defineerida kui heaolu ning 
kaebuste ja haigussümptomite 
puudumist. (A. Kasmel “Tervis-
edenduse teooria ja praktika” 
Tln 2007)

Tervist edendava (TE) kooli eesmärk 
on edendada tervislikku elulaadi ning 
arendada turvalist keskkonda kogu 
kooli ja paikkonna jaoks, et tagada 
õpilasele võimalikult tervislik kas-
vamine ja areng. Soovime, et õpilane 
oleks terve terviklikult - nii vaimult 
kui ka kehalt.

Tervist edendavate koolide võrgustik 
koosneb vabatahtlikkuse alusel ühi-
nenud koolidest, kes on omaks võtnud 
tervist edendavate koolide liikumise 
visiooni ja otsustanud kanda kokkule-
pitud missiooni.
   Kooli terviseedendus tegeleb tervist 
edendava keskkonna loomisega, samuti 
teadmiste, oskuste, aga ka väärtushin-
nangute, ideaalide ja käitumisnormide, 
arusaamade, vaadete ning uskumuste 
reguleerimisega, õppijate aktiivsuse ja 
enesealgatuse ergutamise ja õpilaste 
heaolu eest hoolitsemisega. Seega 
-  õpilaste, õpetajate, kooli töötajate 
ja teiste paikkonna elanike tervise ja 
elukvaliteedi parandamisega. (K. Lepp, 
S. Hansen “Tervisedendus koolis” Tln 
2006)
 
Raplamaal on 11 TE-kooli
Raplamaal on tänase seisuga 11 to-
redat TE-kooli, kes tegutsevad väga 
aktiivselt kooli- ja paikkonnasiseselt 
ning saavad kokku aastas vähemalt 
korra, et jagada kogemusi, rõõme ja 
muresid. Sellisteks kokkusaamisteks 
on suvekoolid koolituste, külaliste ja 
omavaheliste vestlusringidega või siis 
õppereisid väljapoole maakonda. Meil 
on alati koos tore ja koos sünnivad ka 
uued ideed ja saame üksteiselt jõudu.
Õppeaasta lõppedes vaatavad koolid 
üle ka oma tervisenõukogu tegevuse 
ja hindavad terviseedenduse aspektist 
oma kooli erinevate valdkondade 
suutlikkust. 2008/2009. õppeaasta üld-
pilt oli väga tegus ja positiivne. Kui 
mõni valdkond vajas parendamist, 
siis kooli tervisenõukogu  võttis selle 
uue õppeaasta eesmärgiks.TE-koolid 
Raplamaal on olnud läbi aegade väga 
aktiivsed - parimad inimeseõpetuse 
aineolümpiaadil, aktiivsed osalised 

Eesti delegatsioon - Tervise Arengu instituudi inimesed ja 4 inimest Rap-
last.

Kaisa ja Ene meie postrit tutvustamas Portugali õpetajale.

kampaanias „Suitsuprii klass“, väi-
keprojektide koostamisel ja läbiviimi-
sel, nii maakondlikel kui ka oma kooli 
terviseürituste korraldamisel ja neis 
osalemisel. Uhke on seegi, et kui 15.-17. 
juunil toimus Leedus  Vilniuses kolmas 
Euroopa tervist edendavate koolide 
konverents „Paremad koolid läbi 
tervise“, valiti Eesti tervist edendavaid 
koole esindama just Rapla Vesiroosi 
gümnaasiumi õpilased ja Raplamaa 
TEK-mentorid. 
   Tervist edendavate koolide võrgus-
tikku on oodatud aga  liituma iga kool, 
sest pole kooli, kus  koostöö õpilaste 
ja sidusgruppide  (pedagoogid, tervis-

hoiutöötajad, lapsevanemad, paikkond, 
jne) vahel poleks süsteemne ja kõigi 
huvidest ning arengust ei hoolitaks.

Edendame koos õpilastega tervislikku elulaadi

Tervist edendavad koolid 
Raplamaal: 
Järvakandi gümnaasium
Varbola kool
Haimre põhikool
Eidapere kool
Kaiu põhikool
Märjamaa gümnaasium
Kohila gümnaasium
Rapla ühisgümnaasium
Kabala lasteaed-põhikool
Rapla Vesiroosi gümnaasium
Raikküla kool

tervist edendav kool
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Sirli Arro, 
EPR Raplamaa Seltsi sekretär

Punane Rist on maailma suurim 
vabatahtlik organisatsioon, mille ees-
märgiks on ennetada ja vähendada 
inimkannatusi ja diskrimineerimist 
ning sellega aidata kaasa rahule 
maailmas. 
   Eesti Punase Risti Raplamaa Selts 
asutati 31. mail 2005. Esmaabialaste 
teadmiste ja oskuste edendamine on 
üks meie põhitegevustest. Pakume 
erinevaid esmaabikursuseid täiskas-
vanutele, kooli- ja lasteaialastele. Meie 

esmaabikursuste eesmärgiks on anda 
vajalikke teoreetilisi teadmisi ja prak-
tilisi oskusi abi osutamiseks õnnetuse 
korral. Tänu korralikule õppeklassile 
ja headele esmaabiõpetajatele - Pille 
Ambur, Helemall Jaarmann, Talvi 
Helde, Anne-Ly Reede, on nelja aasta 
jooksul koolitatud rohkem kui 300 
inimest. 
   Et olla valmis õnnetuste ja katastroo-
fide korral elanikkonda abistama, on 
Raplamaa Seltsis loodud õnnetuseks 
valmisoleku esmaabirühm, mis on saa-
nud väljaõppe osalemaks katastroofide 
ja suurõnnetuste korral päästetöödel 
ja -otsingutel Eesti alarmteenistuste 
abijõuna. 
   Hetkel tegutseb rühmas 14 aktiivset 
liiget, kes on andnud väga suure 
panuse seltsi tegevuse arendamiseks. 
2009. aasta jooksul on pakutud esmaabi-
teenust  kahel EPR suurõppusel, kahel 
ühisõppusel politsei ja Päästeametiga, 
ühel metsaotsingul ning üheksal rahva- 
ja spordiüritusel.
   Seltsis on loodud noorterühm, mille 

tegevuses osalevad kuni 26aastased 
noored. Rühma liikmed saavad erine-
vaid esmaabi ja ennetustöö koolitusi 
ja tegevuseks riskirühmadega. Üheks 
olulisemaks eesmärgiks on teavitustöö 
eakaaslaste seas. 2009. aastal toimus 
Järvakandis Tallinna, Harjumaa ja 
Raplamaa noorte esmaabialane õppus, 
kus osales kolm Raplamaa gümnaa-
siumi – Järvakandi, Rapla Vesiroosi 
ning Märjamaa gümnaasium. Kokku 
21 noort, kes said eelnevalt tasuta 
16-tunnise väljaõppe.
   2010. aasta jaanuaris leiab aset 
koolitus noortele „Kas sina näed, mida 
mina näen?“, mis õpetab nägema asju 
erinevast vaatevinklist ning avardama 
silmaringi. Kõik huvilised on oodatud 
registreeruma.
   Kui tunned huvi Eesti Punase 
Risti Raplamaa Seltsi tegevuse vastu 
ja soovid selles osaleda või osaleda 
esmaabikoolitusel, võta ühendust EPR 
Raplamaa Seltsi sekretäriga rapla-
maa@redcross.ee / 489 4120 / 5347 
8169 või astu läbi Mahlamäe 8-3.

Eesti Punase Risti 
Raplamaa Selts tegutseb

Tiina Roosalu,
MTÜ Eesti Naabrivalve Raplamaa 
projektijuht
tiinar@naabrivalve.ee

Sõna naabrivalve on tõenäoliselt pal-
judele juba tuntud. Samas ei pruugi 
kõikidele teada olla, mis selle tegevuse 
taga peitub ja kuidas naabrivalve 
liikumine saab kasulik olla. Rapla 
maakonnas on tänaseks loodud 12 
naabrivalve sektorit, nende hulgas 
on nii kortermajades kui ka külades 
moodustatud sektoreid. 
  Esimesed naabrivalve sektorid alusta-
sid tegevust 2003. aastal ja 2009. aastal 
loodi Raplamaal neli uut sektorit. Kolm 

sektorit moodustati Rapla vallas, kaks 
Uuskülas ja üks Röa külas. Üks sektor 
lisandus Märjamaa valda Laukna 
külla. 
    
Kui märkad, siis reageeri!
Naabrivalve tegevuse võib kokku võtta 
sõnapaariga – kui märkad, siis reagee-
ri! Oluline on see, et me kahtlastest 
olukordadest (tundmatu auto pikemat 
aega maja ees, võõrad trepikojas jne) 
lihtsalt mööda ei kõnniks. Mida varem 
kahtlustest teatada, seda suurem on 
võimalus kuriteo ärahoidmiseks. Tänu 
naabrivalvele väheneb kindlasti ano-
nüümsus teie piirkonnas ning võõrast 
inimest või kahtlast tegu on oluliselt 
lihtsam märgata.
   Üsna tihti küsitakse, et mismoodi see 
naabrivalve praktiline tegevus välja 
näeb, et kas peab naabrit ööpäev läbi 
aknast piiludes valvama hakkama? 
Seda võib ju ka teha, aga see ei ole 
naabrivalve põhiülesanne. Oluline on 
hoolida, ja kui midagi märgatakse, siis 
kokkulepitud viisil tegutseda. Naabri-
tega koos võiks teha oma piirkonnas 
vahel pikemaid jalutuskäike, et oma 
silmaga  veenduda eluolu rahulikku-

ses. Ja kui siis midagi märgatakse, 
sekkuda vastavalt olukorrale ja oma 
ettevalmistusele.  
   
Kas sellest on tõesti kasu?
Naabrivalves osalemine on igapäeva 
elu osa - võib öelda isegi, et täna üle 
maailma mitmekümne miljoni ini-
mese eluviis. Naabrivalve raames on 
kindlasti koosolekuid ja infovahetust, 
kuid põhiline on ikka see, et inimesed 
hooliksid, suhtleksid omavahel, mär-
kaksid kahtlasi tegevusi/inimesi ja 
reageeriksid vastavalt olukorrale. Kui 
tänava ääres on ühtäkki neli telliskivi, 
aeglaselt mitmendat korda mööda 
sõitev auto, võõrad trepikojas – kui 
selliseid asju märgata, infot naabritele, 
politseile või mujale kokku lepitud 
kohta edastada, siis nii sünnibki turva-
lisus - koostöös loodud väärtus. 
   Naabrivalve tulemuslikkus ja kasu 
sõltub eelkõige naabrite aktiivsusest ja 
tegutsemistahtest. Meie ise seda kasu 
saamegi tekitada ja midagi keerulist 
selles ei ole – suhtlemine ja koostöö 
oma naabritega on esimeseks eeldu-
seks, et naabrivalve mingeid tulemusi 
annaks. 

Naabrivalve abil kodupaik turvalisemaks!



Tiina Ristmäe,
MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht

Naabrivalve on maailmas üks 
levinuim kuritegevust ennetav 
tegevus ja hea meel on öelda, 
et see on hästi käima läinud 
ka Eestis. Käesoleval aastal on 
huvi naabrivalve vastu suurem 
kui see oli näiteks möödunud 
aastal. 

Eks huvi suurenemine on ühest küljest 
märk sellest, et inimesed soovivad ise 
panustada oma kodukoha turvalisuse 
kasvu, kuid kindlasti loeb ka meie riigi 
halb majandusseis, mis annab jõudu 
kuritegevuse kasvule. Arvestades, et 
kuritegu ennetada on oluliselt lihtsam 
kui selle tagajärgedega tegeleda, tuleb 
kasutada kõiki võimalusi kuritegude 
ärahoidmiseks.   
 Tänu naabrivalve ulatuslikule levi-
kule maailmas on selle mõju ka üsna 
põhjalikult uuritud. On uuringuid, mis 
käsitlevad naabrivalve mõju mõnes 
kogukonnas, kuid analüüsitud on 
naabrivalve tulemuslikkust ka riikide 
tasandil. Üks värskemaid on Rootsi 
kuritegevuse ennetuse võrgustiku  
koostatud ülevaade erinevatest uuri-
mustest, mis on mõõtnud naabrivalve 
toimet maailmas. 
   Olles tutvunud väga mitmete naab-
rivalvet analüüsivate uuringute tu-
lemustega, ei saagi üheselt öelda, 
milline on lõppjäreldus kuritegevuse 
ennetusprogrammi efektiivsuse kohta. 
On uuringuid, kust selgub naabrivalve 
suur mõju piirkonna turvalisusele, ja 
samas ka infot, et naabrivalve-liiku-
mine oluliselt ei aita kaasa kuritegude 
ennetusele. 
  Naabrivalve tõhususe uuringud Eestis 
on siiski erinevad, sest alates 2004. 
aastast läbi viidud küsitlused kinni-
tavad naabrivalve positiivset mõju. 
Uuringuid on teinud Tartu Ülikool 
(kolmel korral) ja justiitsministeerium 
(kahel korral). 
  Kõikide seniste uuringute tulemused 
kinnitavad, et naabrivalvega liitumise 
järel on piirkonnas kuritegevus vähe-
nenud, elanike turvatunne kasvanud 
ning on paranenud abi kättesaadavus. 
Kahjuks ei ole võimalik toetada seda in-
fot kuritegevuse statistikaga politseilt, 
sest praegune politsei andmebaas ei 
võimalda teha päringuid naabrivalve 
sektorite piires. 
   Kuritegevuse statistika üksikute 

naabrivalve piirkondade lõikes siis-
ki näitab varavastaste ja avaliku 
korra vastu suunatud kuritegude 
vähenemist. Politsei on välja toonud, 
et pärast naabrivalvega alustamist 
suureneb väljakutsete arv, ehk siis 
elanikud hakkavad politseile rohkem 
infot jagama ja sündmustest teavitama. 
Ajapikku väljakutsete arv väheneb ja 
stabiliseerub. 
  Oluline on siinjuures selgitada, et iga 
naabrivalvesektori tegevuse mõju sõl-
tub selle liikmetest ehk elanikest, kes 
seal piirkonnas elavad. Kui elanikud 
arvavad, et naabrivalvest ei ole nende 
kodupiirkonnas kasu, siis tegelikult 
tuleks neil eelkõige peeglisse vaadata. 
Kes seda kasu siis tekitama peaks? Ja 
vastupidi ka – tulemuslik naabrivalve, 
mille kasu inimesed igapäevaelus 
tunnetavad, ongi nende enda töö 
vili. Seda mõtteviisi peame aeg-ajalt 
naabrivalve koosolekutel üle rääkima. 
Kui ma soovin, et naaber mind aitaks, 
pean mina ka naabrit aitama, on lihtne 
naabrivalve liikme põhitõde. 
 Sotsiaaltöö tudengitele räägitakse 
koolis, et nende ülesanne on anda 
abivajajale õng, mitte kala, ning 

õpetada ta kala püüdma. Meie töös on 
suuresti samamoodi. Soov reageerida 
probleemidele ja sekkuda, kui see on 
vajalik, nõuab mitte ainult julgust, vaid 
ka kompetentsust. Eesti Naabrivalve 
roll kogu naabrivalve arenguprotsessis 
on teha turvalisusealane informatsioon 
kodanikele arusaadaval kujul avalikult 
kättesaadavaks. Nii et meie õng elani-
kule on tarkus ja teadlikkus sellest, 
kuidas mitte ohvriks sattuda.
   Naabrivalve liikumise võlu seisneb 
selle süsteemi lihtsuses, odavuses ja 
võimalusterohkuses ning paindlik-
kuses. Eks seetõttu on naabrivalve 
ka maailmas nii laialt levinud. Kas 
sellest saab aga ühe piirkonna jaoks 
turvalisuse võluvitsake, sõltub juba 
inimeste aktiivsusest ja soovist olla 
tähelepanelik ja julge!
   Rootsi kuritegevuse ennetuse võrgus-
tiku koostatud ülevaade erinevatest 
uuringutest, mis on mõõtnud naabri-
valve mõju maailmas, on saadaval sel-
lel aadressil http://www.bra.se/extra/
pod/?action=pod_show&id=6&module_
instance=11
 Naabrivalve kohta saab infot www.
naabrivalve.ee

Naabrivalve – 
kas turvalisuse võluvitsake?

Tiina Ristmäe.
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Ülle Rüüson,
traumanõukogu juht

Kõige turvalisema valla konkursi idee 
pärineb Soomest, kus Rapla maakon-
na vastloodud traumanõukogu 1998. 
aastal käis õppereisil, mille korraldas 
meile Soome sotsiaalministeerium. 
Külastasime Soome 1997. aasta kõige 
turvalisemat valda - Äänikoskit. Tiitli-
kandjad olid aunimetuse üle äärmiselt 
uhked. 
   Teadaolevalt ei ole Eestis sellist kon-
kurssi varem korraldatud. Omavalit-
susi reastatakse küll võimekuse järgi, 
kuid mitte tervise ja turvalisuse nurga 
alt. Ega me ei teadnud, kuidas Soomes 
konkurss läbi viidi, ega mäletanud ka 
enam - mõtlesime konkursi tingimused 
ja kriteeriumid ise välja. 
Traumanõukogu eesmärgid konkursi 
korraldamisel olid:
1. Tähtsustada tervist ja turvalisust!
2. Tähtsustada ja tunnustada kohaliku 
omavalitsuse tegevust oma elanike 
tervise edendamisel ja turvalisuse 
tagamisel!
3. Soodustada statistiliste andmete 
kogumist valla tasandil terviseprofiili 
tarbeks.
4. Aidata analüüsida kohalikul omava-
litsusel olemasolevat olukorda turvali-
suse ja tervise aspektist.
   Hindamise valdkonnad olid järg-
mised: kuritegevus ja selle ennetus, 
tuleohutus, liiklusohutus, kaitse, 
tervisedendus ja -hoid ning sotsiaal-
hoolekanne. Eraldi blokina hindasime 
valla arendusdokumente - kehtivat 
arengukava ja valla üldplaneeringut. 

Viimatinimetatus on teistel eeskuju 
võtta Kehtna vallalt. 
   Kõige turvalisem kuritegevuse osas 
on Juuru vald. Järvakandis on noorte 
ja kogu elanikkonna vabaaja veetmise 
võimalustesse enim investeeritud 
(spordi-, kultuuri- ja noorsootöö). Rap-
las on pääste- ja liiklusalane turvalisus 
kõige suurem. Sotsiaalhoolekande 
valdkonnas said maksimumpunktid 
Kehtna, Märjamaa, Rapla ja Vigala. 
Raikküla vald sai tervise temaatikas 
peaaegu maksimumpunktid – Raik-
küla vallas on kõige rohkem tervist 
edendavaid koole, ollakse aktiivsed 
terviseedenduslikes tegevustes just 
koolide eestvedamisel. Väikesed Kaiu 
ja Käru olid stabiilselt head kõikides 
valdkondades. Kahju, et Kohila vald 
konkursil ei osalenud, Kohila on väga 
tugev vald ja oleks väärikat konkurent-
si pakkunud.
  Statistika on võetud aastate 2004-2008 
lõikes. 2009. aasta andmeid ei ole võrd-
lustes kasutatud, sest aasta ei ole veel 
läbi. Masu tingimustes on täna näitajad 
mõnes valdkonnas halvenenud - näi-
teks kuritegevuses. Aga mõned andmed 
maakonna tasandil on ka paranenud 

- pääste- ja liiklusvaldkondades. 
Professor Ülo Vooglaid kirjutab: 
Turvalisus on paljutähenduslik mõis-
te.
Turvalisus on:
- elamise ja olemise üks eeldus,
- tervise tegur,
- eesmärk,
- vahend,
- elukeskkonna korraldamise print-
siip,
- elukeskkonna hindamise kriteerium 
jpm. 
Samas on turvalisus HINNANG.
Hinnang sõltub eeskätt hindajast, mitte 
sellest, mida hinnatakse. Keskkond, 
mida ühed peavad turvaliseks, võib 
tunduda teistele talumatult ohtlik. 
Seega on ka meie hindamine tegelikult 
subjektiivne - hindajate (traumanõuko-
gu liikmete) nägu. 
  Loodame, et omavalitsused saavad 
kogutud andmetest kasu – mõtlemis-
ainet ja alust edasiseks tegevuseks ja 
planeerimiseks. Olemasolevaid sta-
tistilisi andmeid kasutame maakonna 
terviseprofiili koostamisel.
Täname kõiki omavalitsusi, kes kii-
rel valimisperioodil võtsid vaevaks 
mõelda oma valla inimeste tervisele ja 
turvalisusele.
  Raplamaal on kõik omavalitsused 
hoolivad ja edasipüüdlikud. Meie ees-
märk ei olnud reastada omavalitsusi 
nagu koole pärast riigieksameid ja seda 
me ka ei tee. Kuldse seinaplaadi, tiitli 
„Raplamaa kõige turvalisem vald“ ja 
10 000 krooni saab ainult üks vald.  
See aga selgub 12. novembril Eesti II 
Safe Community konverentsil!

Raplamaa kõige turvalisem vald

Silvi ojamuru,
Raplamaa Omavalitsuste Liidu 
tegevjuht

Kodukoha turvalisus on läbi aegade 
olnud üks inimeste olulisemaid vaja-
dusi. Kohe teisel kohal esmavajaduste 
– toidu, vee, eluaseme, riiete jms järel. 
Esmavajaduste osas on igal indiviidil 
võimalus ise selle eest hoolitseda, aga 

turvalisuse tagamisel on vaja toimeta-
da ka kogukonnal. Muistsetel aegadel 
ehitati ühiselt kogukonna liikmete 
kaitseks linnuseid, rajati asumite 
kindlustusi, korraldati kaitsemees-
kondi... Ega polegi ajas nii väga palju 
muutunud.
  Meie ajal on paikkonna turvalisus 
väga erinevate otsustamiste, korralda-
miste, tegevuste kogum. Turvalisus on 
tunnetatav. Tunnetusest saab hinnang 
mingile paikkonnale. Tihtipeale an-
takse kohale hinnang, mida on väga 
raske muuta. Levinud on arvamused, 
et nt Tallinnas Kopli kandis on ohtlik, 
aga Hiiumaal turvaline. Meie eesmärk 
on saavutada Rapla maakonnale tur-
valise maakonna kaubamärk! Mitte 
ainult plakatitel, vaid ka inimeste 
teadvuses!
  Rapla maakonnas on paikkonna 

turvalisusega tegeldud erinevatel ta-
sanditel – nii väikestes külades kui ka 
suuremates asumites. Omavalitsuste, 
maavalitsuse ja eri institutsioonide 
koostöös on paikkonna turvalisus ühe 
olulise valdkonnana päevakorral! Palju 
on ära tehtud füüsilise keskkonna 
parendamisel - tänavavalgustuse, laste 
turvaliste mänguväljakute, arvukate 
kergliiklusteede, tuletõrje veevõtukoh-
tade, turvakaamerate paigaldamise jms 
osas. Raplamaa omavalitsused on palju 
ära teinud ka lastekaitse, noorsootöö, 
tervisedenduse, arstiabi ja sotsiaalhoo-
lekande valdkondades.
Õnnitleme kõiki meie omavalitsusi, 
kes osalesid Raplamaa kõige turvali-
sema valla konkursil! Teie olete juba 
ühe võidu saavutanud – see on teema 
teadvustamine, andmete kogumine ja 
analüüsimine.  

Minu kodu on minu kindlus, minu vald mu kaitseja! 
ko
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tervise edendaja
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1. Helkurit peab kandma:
a) bussiga sõites  
b) maanteel kõndides  
c) linnatänavail kõndides  

2.Maantee ületamisel on kõige tähtsam:
       a) joosta hästi kiiresti  
       b) hästi aeglaselt kõndida  
       c)valida ohutu koht, kus tee on  hästi ja kaugele nähtav  

3. Missugused kohad on maanteel eriti ohtlikud?
       a) kurvid ja võsa või metsaga varjatud kohad 
       b) künklikud ja mägised kohad 
       c) metsavahelise kõrvaltee juures 

4. Kui tänava äär on parkivaid autosid täis, siis:
       a) kõige parem on üle tee minemiseks leida ülekäigurada  
       b) tuleb tee ületamiseks valida koht, kus tänav on kõige paremini nähtav.  
       c) enne autode varjust teele astumist tuleb veenduda  teeületamise ohutuses 

5. Ilma kõnniteeta maantee ääres kõndides:
       a) kõnnin vasakul pool teed teepeenral 
       b) kannan helkurit  
       c) jälgin vastutulevaid autosid ja astun vajadusel tee pealt üldse ära  
       d) kuulan selja tagant tulevaid autosid  
       e) kuulan pleierit  

6. Jalgrattaga peab sõitma:
       a) jalgrattateel, kui see on olemas   
       b) sõidutee äärmisel parempoolsel rajal, kui jalgrattatee puudub  
       c) kõnniteel, kui puudub jalgrattatee  

7. Sõites mööda teed, pean ma kogu aeg jälgima liiklust:
       a) see ei ole vajalik, kuna mina ise sõidan liikluseeskirja järgi  
       b) see on vajalik, kuna teised juhid võivad eksida  
       c) see on vajalik, kuna teised juhid ei pruugi mind märgata  

8. Jalgrattaga maanteel sõites pean:
       a) sõitma sõidutee äärmisel parempoolsel rajal  
       b) hoidma võimalikult sõidutee parema ääre lähedale         
       c) sõitma vasakpoolsel teepeenral  
       d) jälgima liiklust enda ees  
       e) olema valvas tagant lähenevate mootorsõidukite suhtes  

9. Pimeda ajal või halva nähtavuse korral peab jalgrattal olema:
      a) ees valge ja taga punane tuli  
      b) ees valge tuli ja taga punane helkur  
      c) ees valge ja taga punane helkur  
      d) valget tuld võib asendada ka taskulamp  

10. Jalgrattur võib käemärguande lõpetada:
      a)  vahetult enne manöövrit  
      b) siis, kui manööver on lõpetatud  
      c)  siis, kui ta seda õigeks peab 
                                                                                     OHUTUT LIIKLEMIST! 

Liiklusviktoriin seenioridele
Liikluskeerises tuleb liigelda nii, et Sa ei seaks ohtu ennast ega teisi. Ohutu 
liiklemise esimene nõue on liikluseeskirja järgimine ning viisakad liikluskombed. 
Hulk vastastikku vahetatud pisiviisakusi muudavad sõidutee kasutamise kõigi 
liiklejate jaoks mugavaks. Tuleb silmad ja kõrvad lahti hoida, autojuhtidele hästi 
nähtav olla ning osata ohtu aimata!

  Head liikumist!

Liiga paljud jalgratturid ja jalakäijad kas ei tunne liiklusreegleid või siis ei pea 
neist kinni. Enamik õnnetusi ei juhtu mitte autojuhi süül, vaid jalakäija või  
jalgratturi tõttu. Siin ongi väike liiklusviktoriin selleks, et veidi liiklusreegleid 
meelde tuletada (tõmba õigele vastusele ring ümber):

Vastused: 
1. a) vale

b) õige
c) vale

2. a) vale
b) vale
c) õige

3. a) õige
b) õige
c) õige

4. a) õige
b) õige

8. a) õige
b) õige
c) vale
d) õige
e) õige

9. a) õige
b) õige
c) vale
d) õige

10. a) õige
b) õige
c) vale

c) õige
5. a) õige

b) õige
c) õige
d) õige
e)vale

6. a) õige
b) õige
c) vale

7. a) vale
b) õige
c) õige

Viktoriini koostas Veronika Ruut, 
Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži 

liiklusohutuse eriala üliõpilane
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16 EESTI TERVISEDENDUSE ÜHING   

Eestis on käivitunud Euroopa Sot-
siaalfondi rahastatud programm „Õp-
penõustamissüsteemi arendamine“. 
Programm kestab 2011. aasta lõpuni, 
mille käigus luuakse maakondadesse 
õppenõustamiskeskused. Programmi 
elluviija on Riiklik Eksami- ja Kva-
lifikatsioonikeskus ning programmi 
partneriks Raplamaal on Raplamaa 
Omavalituste Liidu ja Rapla Maava-
litsuse soovituse saanud SA Raplamaa 
Info- ja Nõustamiskeskus (RINK).

ÕPPENÕUSTAMISKESKUS (Rapla-
maal RINK) on piirkonna õppeasutusi 
teenindav tugikeskus, mis korraldab 
laste arenguliste erivajaduste vara-
jaseks märkamiseks ja individuaalse 
arengu toetamiseks metoodilist nõus-
tamist. 
SIHTGRUPP:  
- hariduslike erivajadustega (HEV)
  lapsed ja noored
- lapsevanemad
- õppeasutuste pedagoogid, 
  spetsialistid
- KOVide ametnikud

Raplamaa Info- ja Nõustamiskeskus

                                                                    
Kokkuvõtte koostas Liivia Vacht

SA Raplamaa 
Info- ja Nõustamiskeskuse 

õppenõustamise koordinaator, 
liivia@rink.ee

NÕUSTAMISTEENUSED:
- psühholoogiline nõustamine
- eripedagoogiline nõustamine
- logopeediline nõustamine
- sotsiaalnõustamine

KÕIGE SAGEDASEMAD PROBLEE-
MID, millega pöördutakse keskuse 
spetsialistide poole:
- õpiraskused, edasijõudmatus koolis
- käitumisprobleemid
- õpivõimalused erivajadustega laste
  koolides ja pärast selle kooli 
  lõpetamist
- õppimisvõimalused tavakoolis lap-
  sele sobiva õppekava ja õppevormi
  järgi, individuaalse õppekava 
  olemus
- logopeedilised probleemid
- koolikohustuse täitmisega seotud
  probleemid
- lapse eripärast tingitud kooli-
  konfliktid
- emotsionaalsed probleemid ja 
  suhtlemisraskused (koolis, kodus,
  kaaslastega)

ToeTa Tervisedenduslikku projekTi anneTuskeskkonnas! 
eesti Tervisedenduse Ühinguga aitate kaasa tuleõnnetuste ja -surmade vähendamisele  –
iga eaka koju suitsuandur!
swedbanki annetuskeskkonnas saad toetada paljusid eesti elu edasi viivaid algatusi! 
polegi tähtis, kui suur on sinu annetus – anneTa ja näiTa, eT sa hoolid!
vt https://www.swedbank.ee/tuletoeta#tervisedenduse

EESTI 
TERVISEDENDUSE 

ÜHING

Kaitse end ja aita teist
Juba kolmandat korda algab ohutusprojekt 
“Kaitse end ja aita teist” (KEAT) maakonna 
VI klasside õpilastele. Koolitused toimuvad 
õppeaasta jooksul esmaabi, politsei ja pääs-
teala valdkondades. Juuni alguses on Tarsi 
turismitalus 3-4päevane ohutuslaager, kus 
koolide võistkonnad saavad üksteiselt mõõtu 
võtta ja õpitut demonstreerida. 

Koolituste tellimine on 
alanud – koolid võivad 
võtta ühendust Õie 
Kopliga tel 
489 2008 või aadressil 
oie.kopli@rescue.ee.

KESKUSE SPETSIALISTID:
Nõustaja-psühholoog                                                        
Pille Kuldkepp                                                        
pillekuldkepp@hot.ee                                                           
mob. 5568 4533                                                                   
tel.    489 4310
Nõustaja-logopeed                                                                  
Sirje Vaher                                                                            
sirjevaher@hot.ee                                                                  
mob. 517 2751   

Toteajad:


