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Ülle Laasner,
Rapla Maavalitsuse tervisedendu-
se spetsialist

Tähtis on tegu ise, mitte teo tule-
mus. Sa pead tegema seda, mis 
on õige. Tulemuseni jõudmine 
võib mitte olla Sinu võimuses 
või ei juhtu Sinu ajal. Aga see ei 
tähenda, et Sa ei peaks tegema 
seda, mis on õige. Võib-olla ei 
saa sa kunagi teada, milline 
tulemus on Sinu teol. Aga kui 
Sa ei tee midagi, siis ei ole ka 
tulemust.

 Mahatma Gandhi (1869-1948)

Leidsin juhuslikult sellise mõttete-
ra ühest väikesest raamatust. Kas 
pole mitte kuldsed sõnad? Kuigi 
eeskätt ollakse orienteeritud täna-
sel päeval valdavalt tulemustele, 
ei tasu peljata – kõik see, mida me 
ise peame õigeks oma parimate 
soovide ja tõekspidamiste juures 
tegusid tehes, see ongi õige. 

Raplamaal oleme pidanud õigeks 
tegeleda vigastuste ennetamise ja 
turvalisuse edendamisega. Täna-
seks on ennetusalased tegevused 
püsitegevustena paljudes organi-
satsioonides. Heaks näiteks on siin 
aastast 2007 ennetaja ametikoht 

päästesüsteemis, KOV-i tasandil 
tegutsevad tervisemeeskonnad 
jne. Maakonna traumanõukogu 
on koondanud kõikide võimalike 
ametkondade spetsialistid, kes 
vigastuste ennetamise ja turvalisu-
sega tegelevad ning on eest vedanud 
vigastuste vältimise projekte. Eesti 
Haigekassa rahastusel 2001-2014, sel 
aastal toetab meie traditsioonilisi 
hästi sissetöötatud tegevusi Ha-
sartmängumaksu Nõukogu. Olgu 
siis see alkoholi ja tubakaaktsiisist 
kogutud raha millekski vajalikuks 
kasutatud.

Selle aasta projektitegevused on: 

mais Oti nädal koolieelikutele ning 
aasta jooksul 15 etendust „Õpin tä-
naval liiklema“, eakate ohutuspäev 
11. juunil Kohila spordihoones, 
kuhu ootame Juuru, Kaiu ja Kohila 
eakaid; lasterikastele peredele 
ohutuspäev, lasteaiaõpetajate abide 
koolitus, elanikkonna ohutuspäev 
ning turvalisuse konverents on 
aga 22. mail Kehtnas, kuhu ootame 
kõiki huvilisi, eeskätt aga neid 
inimesi, kes vastutavad kõige enam 
elanikkonna elu ja turvalisuse eest. 
Tänan ette juba kõiki osalisi ning 
korraldajaid – traumanõukogu liik-
meid, Kehtna MTK ja vallavalitsuse 

inimesi. 
Tunnustame sel päeval viiendat 

korda Raplamaa tervisedendajaid 
ja sotsiaaltöötajaid ning esmakord-
selt noorsootöötajaid. Konkursi 
„Kõige turvalisem vald 2015“ no-
minentideks on kuus omavalitsust, 
kellest ühe nimetame selleks kõige-
kõigeks. Kõik omavalitsused, kes 
sellel konkursil osalevad, on aga 
väga suurt tunnustust väärt – 
Rapla, Kohila, Kaiu, Käru, Kehtna 
ja Raikküla vald. Esmakordselt 
andsime kõige turvalisema valla 
tiitli välja aastal 2009 ja selle pälvis 
toona Rapla vald.

Sa pead tegema seda, mis on õige!

9.30  Tervituskohv
10.00  Tervitused Tõnis Blank, Rapla maavanem, Rannar Vassiljev, tervise- ja tööminister, Indrek 

Kullam, Kehtna vallavanem ja Eero Kalberg, Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli direktor
10.15  Turvaline Raplamaa kümne aasta vaatevinklis Ülle Laasner, Rapla Maavalitsuse terviseden-

duse spetsialist
10.30  Katastroofidega hakkamasaamine maailmas Gert Teder, Põhja Päästekeskuse rühmapealik
11.10  Kriisireguleerimine ja hädaolukordade lahendamine riiklikul tasandil Tuuli Räim, Siseminis-

teeriumi Pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonnajuhataja asetäitja kriisireguleerimise 
alal

11.40  Tsiviilkaitseprojekti „72 tundi“ tutvustus Harry Sepp, Rootsi Tsiviilkaitseliidu projektijuht
12.10  Lõuna
13.00  Eriolukordades hakkamasaamine omavalitsuse tasandil Indrek Kullam, Kehtna vallavanem
13.15  Turvaline küla Janno Ruus, Politsei- ja Piirivalveamet, Rapla politseijaoskonna juht Sandra 

Mägi, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tervisedenduse õppetooli õppejõud, Röa külavanem ja 
naabrivalvesektori juht

13.30  Eesti Punase Risti Raplamaa Selts - 10! Sirli Arro, Raplamaa Seltsi sekretär Pilvi Pregel, 
Raplamaa Seltsi juhatuse esimees

13.45  Kohvipaus
14.00  Rapla maavanem ja Raplamaa Omavalitsuste Liit tunnustavad 
 Raplamaa tervisedendaja, sotsiaaltöötaja, noorsootöötaja ja Raplamaa kõige turvalisem 

vald
15.00  Tort ja kohv
15-18 Ohutusmess elanikkonnale. Päevajuht Kait Kaeval
15.00  Skatepargis turvalisuse õppus ja võistlused Rapla X-Perience Team
15.30  Õpituba - ellujäämine tänapäeva kriisides linnastumise tingimustes Toomas Tõnisson ja 

Harry Sepp, ellujäämisinstruktorid
16.00  Õpituba - mürgistuste ennetamine Mare Oder, Mürgistusteabekeskuse õde-konsultant
16.30  Õpituba – naabrivalve sektori loomine ja hea praktika Marek Väljari, Eesti Naabrivalve juht

Raplamaa 18. tervisedenduse konverents Kehtnas
Garaažikonverents „Kas Marsil õitsevad õunapuud?“

22. mai
PÄEVAKAVA

Konverentsi moderaator Aili Laasner

Vajalik eelregistreerimine www.raplamv.ee/tervis
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Toomas Tõnisson,
ellujäämisinstruktor

Meie esiisad on osa-
nud endale mõnusa 
elupaiga valida. Eestis 
ei ole suuri tsunami-
sid, tornaadosid ega 
võimsaid maavärinaid. 
Oleme poliitiliselt 
ihaldataval asukohal. 
Siiski on mõistlik 
arvestada, et ka meil 
võib tekkida häda- ja 
kriisiolukordi.

Looduslikud – erakordne 
külm või kuum, erakordne 
lumetorm, Narva jõe ummis-
tumine või tugevad tormid.

Inimtegevusest tingitud - 
tehnogeensed: ehituste avariid, 
tulekahjud ja plahvatused, 
transpordi suurõnnetused ja 
avariid, paikkonna keemiline 
või radioaktiivne saastumi-
ne, avariid gaasijuhtmetes, 
elektri- ja sidesüsteemides, 
ulatuslikud õhu- või keskkon-
nareostused.

Sotsiaalsed, poliitilised ja 
majanduslikud kriisid - rel-
vastatud konfliktid piiril, rel-
vastamata isikute massilised 
piiriületused, sabotaažiaktid, 
massirahutused.

Sellistel juhtudel on meie 
igapäevaelu stabiilsus kadu-
nud, peame ise hakkama saa-
ma. Omavalitsusel tuleb hoolt 
kanda haiglate, hooldekodu-
de, koolide ja muude selliste 
asutuste eest. Tavainimeseni 
jõutakse viimases järjekorras, 
seni on meil vaja ise hakkama 
saada. Umbkaudu 72 tundi ehk 
kolm ööpäeva tuleb igal ühel 
iseseisvalt hakkama saada 
ilma veeta, lisatoiduta, ilma 
soojata. Seda kõike omas ko-
dus. Taluinimesel on ahjuküte 
ja oma kaev, saab hakkama 
ilma vooluta, kuid kortermaja 
elanik - kuidas käitub tema, 
kuidas ja kustkohast leida 
vett, kuidas kodu soojas hoi-

da, kuidas valmistada vähese 
energiakuluga oma perele soo-
ja toitu, kus ja kuidas tualetti 
kasutada, kuidas saada õiglast 
teavet olukorra kohta jne. 
Need on esmased mured pika-
ajalisel elektrikatkestusel.

Usun, et on vaja riiklikku 
programmi inimeste õpetami-
seks kriisiolukordades hakka-
ma saamiseks. Naaberriikides 
on sellised töötavad süsteemid 
olemas, see näitab valitsuse 
hoolivust oma inimestest. 
Sealt parimat osa eeskujuks 
võttes ja muud vajalikku siin-
sete spetsialistide abil lisades 
saame parima võimaliku 
lahenduse, kuidas hakkama 
saada haavatud linnas. 

Hakkama saamine haavatud linnas

Tuuli Räim,
siseministeeriumi pääste- ja 
kriisireguleerimispoliitika 
osakonnajuhataja asetäitja 
kriisireguleerimise alal

Kriisireguleerimise 
ülesehituse ja kor-
ralduse raamistab 
hädaolukorra seadus, 
kus on välja toodud 
neli olulist põhimõtet. 

Esiteks, iga ministeerium 
vastutab oma valitsemisala 
kriisireguleerimisalaste tege-
vuste elluviimise eest (detsent-
raliseeritus). 

Teiseks ametkondadeülene 
koostöö, mis on vajalik häda-
olukordadeks valmistumisel 
ja nende lahendamisel. 

Kolmandaks ülesannete 
jäävuse põhimõte, mis tähen-
dab, et kõik asutused ja inime-
sed täidavad oma ülesandeid 
ka kriisiolukordades. 

Neljandaks, kriisiregulee-
rimisalaste tegevuste ellu-
viimine toimub madalamal 
võimalikul tasemel (subsidi-
aarsus). 

Inimeste elu ja tervist ohus-
tavad või suurt majanduslikku 
kahju tekitavad sündmused on 
jagatud ulatuse ja raskusast-
me järgi kolmeks astmeks. 
Esimesel astmel tegelevad 
lahendamisega selleks määra-
tud asutused oma igapäevaste 
ülesannete raames, tehes 
vajadusel koostööd. Näiteks 
keskkonnareostuse puhul on 
lisaks keskkonnajärelevalve 
ametnikele ülesanded pääste-

teenistujatel, tervishoiutööta-
jatel ja kohaliku omavalitsuse 
ametnikel. 

Teise astme sündmus võib 
oma ulatuselt (kannatanute 
hulk, majandusliku kahju 
suurus jms) võtta aga sellised 
mõõtmed, et tavapärastest 
inim- ja tehnilistest ressurs-
sidest ei piisa. Selliseid olu-
kordi, kus on suurem vajadus 
koordinatsioonitegevuse ning 
täiendavate ressursside järele, 
nimetatakse hädaolukorraks. 
Hädaolukord on lahendamist 
juhtiva asutuse juhi otsus, 
samas ei muutu tavapärased 
juhtimismudelid ja amet-
kondade alluvussuhted, kuid 
kriisikommunikatsioon on 
kindlasti aktiivsem. 

Kolmas aste tähendab hä-
daolukorra seaduse alusel 
eriolukorra väljakuulutamist. 
Valitsus saab seda saab teha 
kas riigis tervikuna või väik-
semas osas näiteks loodusõn-
netuse ja katastroofi korral või 
nakkushaiguse leviku tõkes-
tamiseks. Seda juhul, kui on 
vaja viivitamatult rakendada 
ulatuslikke abinõusid ja olu-
korra lahendamine ei ole ilma 
eriolukorra seaduses toodud 
abinõudeta võimalik.

Erinevalt hädaolukorrast 
kuulutatakse eriolukord välja 
ja ka lõppenuks, muutuvad 
tavapärased käsuliinid ja 
eriolukorra lahendamist ju-
hib valdkonna eest vastutav 
minister. Eriolukorras võib 
vajaduse korral inimeste põhi-
õigusi ulatuslikumalt riivata, 
näiteks piirates õigust vabalt 
koguneda ning liikuda. Seni 
ei ole Eestis eriolukorda veel 
kordagi välja kuulutatud. 

Lisaks on paigas ka riigi 
toimimine, kui on ohustatud 
Eesti põhiseaduslik kord (era-
korralise seisukorra seadus) 
või sõjaseisukorra ajal (rahu-
aja riigikaitse seadus, sõjaaja 
riigikaitse seadus) 

Hädaolukordadeks 
valmistumine 

Selleks, et kaardistada või-
malikud hädaolukorrad ja 
tagajärjed ning olla nendeks 
valmis, koostatakse riskiana-
lüüse. Riskianalüüsid koos-
tatakse iga kahe aasta tagant 
ja nende abil kindlustatakse 
(luuakse hädaolukorra lahen-
damise plaanid), et kõikidel 
reageerivatel osapooltel on 
ühine arusaam riskidest, mil-
lele nad peavad keskenduma 
ning kuidas ja mida teha, et 
vältida kahjusid. Kui meil on 
olemas tervikpilt riiki varitse-
vatest ohtudest ja võimalustest 
ning kuidas nendega parimal 
moel toime tulla, saame hoida 
ja suurendada elanike turva-
tunnet. 

Valmisoleku kontrolliks on 
kriisireguleerimisõppused, 
näiteks üleriigilised suurõp-
pused kord nelja aasta tagant. 
Viimati toimus siseministee-
riumi juhtimisel üleriiklik 
kriisireguleerimisõppus 
CONEX 2015, mille käigus 
testiti koostööd ulatusliku 
küberintsidendi, massilise 
mürgistuse, elektrivarustuse 
katkemise, kriitilise taristu 
vastu toimuva rünnaku ja 
massirahutuse korral. CONEX 
viidi läbi vahetult enne sõja-
lise valmisoleku õppust SIIL 
ning kaks õppust moodustasid 
laiapindse riigikaitse õppuse. 

Elutähtsad teenused 
Siseministeerium on elutäht-
sate teenuste valdkonna üldise 
raamistiku looja, juhendma-
terjalide koostaja ja nõustaja, 
et elutähtsate teenuste toimi-
mine Eestis oleks hästi kor-
raldatud. Elutähtsad teenused, 
mida on 45, on hädavajalikud 
ja eluliselt tähtsad ühiskond-
like toimingute ja inimeste 
turvalisuse tagamiseks. Sel-
liste teenuste toimekindluse 
tagamine on osa riigiasutuste 
ja ettevõtete igapäevatööst, et 
tagada katkestuste ärahoid-
mine või vajadusel nende 
kiire likvideerimise, et vältida 
kahjusid inimeste tervisele ja 
varale. 

Elutähtsad teenused on näi-
teks varustatus elektri, side ja 
veega, samuti jäätmehooldus 
ja linnatransport ja nende 
tagamiseks on riigiasutustel ja 
ettevõtetel kindlad ülesanded 
ja kohustused. Nii näiteks 
peavad teenuste osutajad ehk 
enamasti erafirmad tagama 
teenuste toimimise ka krii-
tilistes tingimustes (näiteks 
sideettevõtted EMT ja Elisa). 
Teenuste korraldajad ehk 
ministeeriumid peavad aga 
kodanike esindajatena keh-
testama teenuste osutajatele 
nõuded, et elanike turvalisus 
oleks maksimaalselt tagatud 
(sideteenuse puhul majandus- 
ja kommunikatsiooniministee-
rium ja Tehnilise Järelevalve 
Amet). 

 2016. a alguses jõustub 
üks ühtne riigikaitseseadus, 
mis reguleerib riigikaitset nii 
rahu- kui ka sõjaajal.

Kriisireguleerimine Eestis

31. mail kell 15.00 noortefoorum 
teemal, kuidas hädaolukordades 
hakkama saada. 

Stuudios Toomas Tõnisson ja Harry Sepp

Rapla maakonna 
teRvisedenduse 

kodulehe 
veebiaadress 

www.raplamv.ee/tervis

Sirli Arro,
Raplamaa Seltsi sekretär

Kümme aastat on väga lühike 
aeg võrreldes kogu Punase 
Risti ajalooga, mille loomise 
idee tekkis juba 1859. aastal 
Solferino lahingus, ning võr-
reldes ka Eesti Punase Ristiga, 
mis asutati 24. veebruaril 1919. 
aastal Ants Leesmenti poolt. 
Vaatamata oma noorele eale 
oleme aga jõudnud ära teha 
päris palju.

Esmaabialaste teadmiste ja 
oskuste edendamine on üks 
Punase Risti põhitegevustest. 
Me pakume erinevaid esma-
abikursuseid täiskasvanutele, 
kooli- ja lasteaialastele. Õn-
netusjuhtumite puhul ei ole 
enamasti meditsiiniline abi 
kohapeal kättesaadav ning 
selle saabumine võtab aega. 
Seetõttu võib esmaabi oskus 
saada kannatanu ellujäämisel 
otsustavaks. Iga aastaga osa-
leb üha rohkem inimesi meie 
koolitustel ning üha enam 
kutsutakse meid koolidesse ja 
lasteaedadesse esmaabiloen-
guid pidama. Selleks, et olla 
valmis õnnetuste ja katast-
roofide korral elanikkonda 
abistama, on Raplamaa seltsi 
koosseisus õnnetuseks val-
misoleku esmaabirühm, mille 
liikmed on saanud väljaõppe 
osalemaks katastroofide ja 
suurõnnetuste korral pääs-
tetöödel ja -otsingutel Eesti 
alarmteenistuste abijõuna. 
Selleks on rühma liikmed 
läbinud esmaabi-, päästeot-
singute-, esmahoolduse- ja 
kriisipsühholoogiaalaseid 
koolitusi, osalevad õppustel 
ning praktikana pakuvad es-
maabiturvet rahvaüritustel. 

Punase Risti üheks priori-
teediks on abitusse olukorda 
sattunud inimeste abistamine. 
Igal aastal viime läbi vähe-
kindlustatud perede lastele 
mõeldud päevalaagreid. 
Laagris õpetatakse ja räägi-
takse esmaabist, ohutusest ja 
turvalisusest. Koostöös oma-
valitsuste sotsiaaltöötajatega 
jagame abivajajatele toidu- ja 
riideabi, hügieenipakke, hool-
dekodudele invavarustust. 

Punane Rist on vabatahtlik 
organisatsioon, see tähendab, 
et Punase Risti tegevus toi-
mub üksnes tänu inimestele, 
kes vabatahtlikult aitavad 
seda tegevust läbi viia. Punase 
Risti vabatahtlikud aitavad 
abivajajaid nii hädaolukorras 
kui ka selle ületamisel ja nor-
maalse elu juurde naasmisel. 

Tahan tänada kõiki vaba-
tahtlikke, ea-rühma, juhatuse 
ja seltsi liikmeid, kes on and-
nud ja annavad ka edaspidi 
oma panuse meie seltsi tege-
vustesse. Suured tänud kuu-
luvad seltsi asutamise eestve-
dajale ning esimesele juhatuse 
esimehele Ülle Laasnerile ja 
seltsi esimesele sekretärile 
Helle Rannametsale.

Kui Sinu jaoks on olulised 
inimlikkus, võrdsus ja vaba-
tahtlikkus, liitu Eesti Punase 
Risti Raplamaa Seltsiga. Olles 
Punase Risti liige, avaldad Sa 
toetust ühiskonna riskigrup-
pide olukorra parandamiseks. 
Liikmelisus ei kohusta Sind 
millekski. Kuid soovi korral 
võid osaleda meie igapäevate-
gevuses. Liikmeks astumine 
näitab, et toetad Punase Risti 
tegevust – hoolid kaaskodani-
kest ja aitad toetada neid, kes 
abi vajavad. 

Eesti Punase Risti Raplamaa 
Selts tähistab 10. sünnipäeva
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Janno Ruus,
Rapla politseijaoskonna juht

Turvalisus tähendab stabiil-
set elukeskkonda, milles ini-
mene tunneb ennast kaitstult 
ja kus on tagatud tema ohutus 
ja kindlustatus (Siseturvalisu-
se arengukava 2015-2020).

Siseturvalisuse arengukava 
(STAK) keskendub neljale 
teemale:

turvalisuse tagamine on •	
terviklik; 
turvalisus algab meist en-•	
dist; 
kõige mõistlikum on õnne-•	
tusi ennetada; 
oluline on jõuda teadmis-•	
tepõhiselt probleemide 
põhjusteni ja need koostöös 
lahendada. 

Politsei on Lääne prefek-
tuuri mitmes maakonnas läbi 
viimas projekti “Turvaline 

küla”, mille fookus on suu-
natud kohalikele kogukon-
dadele. Saarlased alustasid 
sellega paar aastat tagasi ja 
on saavutanud edu. Edasi 
liitusid läänlased, järvakad, 
Pärnumaa. Nüüd on kord 
Raplamaa käes. 

Sisuliselt on tegemist maa-
konnas toimuvate mõttetal-
gutega, kus avatud ruumi 
meetodi abil (http://www.
kaasamine.ee/meetodid/
avatud-ruum) sõnastatakse 
probleemid ja seejärel leitakse 
neile lahendused ning võima-
likud lahendajad. Projekti juht 
ja teostamise eest vastutav on  
politsei. Vastavalt vajadusele 
ja võimalustele kaasame veel 
mitmeid riigiasutusi (pääste, 
KKI, Maanteeamet jne). 

Kohaliku omavalitsu-
se ja külavanemate abi on 
oodatud eelkõige inimeste 

kokkukutsumisel ja ruumi-
de võimaldamisel, aga ka 
kogu järgnevas protsessis 
osalemisel. Mida rohkem on 
erinevaid arvamusi, seda 
paremini saavad probleemid 
sõnastatud ja lahendused lei-
tud. Käesoleval ajal tegeleme 
politseinike ettevalmistusega 
projekti läbiviimiseks. Kui 
ettevalmistused on ühelpool, 
võib asjaga alustada. Meil ei 
ole ajalist survet ja piiran-
guid. Kui kokkulepe külaga/
piirkonnaga on olemas, siis 
teeme asja ära.

Miks see vajalik on? Või-
malik, et kõlab klišeena, kuid 
turvalisus tõepoolest ei ole 
privileeg. Turvalisus algab 
igaühest endast. Õnnetused, 
süüteod, kuhu kutselised 
päästjad või politsei sekkuvad, 
on juba tagajärjed. Üheskoos 
ja teadlikult käitudes on või-
malik ohtusid ennetada. 

Paljud probleemid (näiteks 

lähisuhtevägivald, alkoho-
lism) on sellised, mille la-
hendamist üksnes politseitöö 
vahenditega saavutada ei saa. 
Ei saa sellepärast, et neid 
põhjuseid on väga palju, need 
on selles kogukonnas sees ja 
tihtipeale märgatakse neid 
abistajate poolt liiga hilja. 
Politsei saab olla ekspert, 
eestvedaja, partner, kuid eel-
duseks on inimeste enda tahe 
osata probleemi ära tunda ja 
selle lahendamiseks samme 
astuda (sekkuda, kui võima-
lik, teavitada jne). 

Turvalise küla projektiga 
tahame saavutada seda, et igas 
külas saadakse teadmine, mis 
on need probleemid, mis selles 
konkreetses piirkonnas turva-
tunnet häirivad ja kuidas neid 
lahendada. Kui Teieni jõuab 
kutse ühisel arutelul osaleda, 
siis ärge jätke juhust kaasa 
rääkida kasutamata. Kõikide 
arvamus on oluline!

Turvaline küla = turvalisem kogukond
Marek Väljari,
MTÜ Eesti Naabrivalve
tegevjuht
 

Turvalisusvajadus 
on üks inimese põ-
hivajadustest ja me 
võtame seda täiesti 
loomuliku elu osana 
ning eeldame, et meie 
kodu, selle lähiümbrus 
ja Eesti tervikuna on 
turvaline paik elami-
seks. Arvestada tuleb 
paraku asjaoluga, et 
100% turvalisust ei 
ole olemas. 

Kui turvaliselt inimesed end 
koduümbruses tunnevad, saab 
igaüks ise hinnata oma para-
meetrite järgi ja teha sellest 
endale omad järeldused. 

Tekib aga küsimus, millised 
on need mõõdud, mille järgi 
turvalisust hinnata. Ja kas 
seda ongi vaja mõõta, kui 
turvalisuse tagavad meile po-
litsei varaste eemalhoidmise 
näol, pääste garanteerib kiire 
kohalejõudmise tulekahjule 
ning kiirabi on kohal, kui 
vajame terviseabi, ka maja-
hoidja liivatab tee, et kevadel 
lume sulamise ajal luid pu-
ruks ei kukuks ja räästast 
tilkuv jääpurikas on sealt 
alla lükatud varahommikul 
juba enne tööleminekuaega. 
Tundub täitsa turvaline ja nii 
see tegelikult on ka. Paljudes 
Eesti piirkondades kinnitab 
seda ka statistika.  

Olenemata eeltoodust on ini-
mesed hakanud üha rohkem 
tunnetama vajadust kaitsta 
oma vara ja turvalist elukesk-
konda. Siseministeeriumi 
poolt 2014 tellitud uuringu 
tulemuste järgi on lausa 46% 
küsitletutest nõus osalema 
naabrivalve töös ning inimes-
te valmisolek vabatahtlikku 
panustamisse turvalisuse tõst-

miseks on täna veel suurem 
kui tegelik panus. See annab 
hea platvormi, millelt edasi 
liikuda, sest soov panustada 
ja usk naabrivalvesse on ini-
mestel olemas.

Valdavalt on kodu ja vara 
turvalisust mõjutavad riskid 
seotud inimeste tegevuse-
ga. Enim pannakse toime 
varavastaseid kuritegusid 
ning enamik kuritegusid on 
ettekavatsemata ja pandud 
toime võimaluse tekkides ja 
hetke ajel. Näiteks võib tuua 
autosse järelevalveta jäetud 
isiklikud asjad (käekott, port-
fell, mobiiltelefon, sülearvuti 
jne), avatud majauksed-aknad, 
aias nähtav spordivarustus 
või tööriistad (muruniiduk, 
mootorsaed jne), poe ukse taha 
järelevalveta jäetud jalgratas. 
Ilmselt võime meie endi poolt 
varastele kerget saaki või-
maldavatest juhtudest näiteid 
tuua veel hulgaliselt. 

Naabrivalve eesmärk on 
tõsta elanikkonna turvalisust 
kodudes ja lähiümbruses ela-
nike endi aktiivse tegutsemise 
tulemusel. Ühingu tegevusse 
kaastakse naabrid, politsei, 
kohalik omavalitsus ning 
naabrivalve ühing. 

Naabrite koostöö on piir-
konna turvalisuse nurgakivi, 
mis toimib põhimõttel: hooli, 
märka, reageeri. Naabrivalve 
abil on lihtsam naabritega 
tuttavaks saada ja niimoodi 
on kergem märgata võõraste 
kahtlast tegevust. Naabrivalve 
plakatid ja kleebised eristavad 
teie piirkonna ning teevad 
teie tegevuse nähtavaks ka 
teistele. Loodud piirkondade 
sektorivanematega vesteldes 
ilmneb, et juba naabrivalve 
plakatite ülesseadmine loob 
turvalisema elukeskkonna.

Naabrivalve sektorid on 
loodud enamikes Eesti maa-
kondades. Kokku on liitunud 
majapidamisi ligikaudu 11 000 
enam kui 500 Eesti paigas.

Lisainfot ja abi saab Naabri-
valve kodulehelt www.naabri-
valve.ee ja tel 652 2522.

Sandra Mägi,
Röa külavanem ja naabri-
valvesektori juht; Tallinna 
Tervishoiu Kõrgkooli tervis-
edenduse õppetooli õppejõud; 
sisejulgeoleku magistrant

„Räägi mulle ja ma 
unustan, näita mulle 
ja ma jätan meelde, 
kaasa mind ja ma 
mõistan.“  

(Confucius 450 BC)

Raplamaal Röa külas alusta-
sin aktiivsemalt tegutsemist 
2009. a, kui olin tudeng ning 
õppisin küla kogukondade 
arendamist. Röa elanikega 
tutvusin lähemalt siis, kui 
hakkasin Naabrivalve sektori 
loomiseks andmeid koguma – 
ukselt uksele, silmast silma. 
See oli suurepärane võimalus 
saada aimu sellest, kes minu 
külas elavad ja mis on nende 
inimeste esmased huvid ning 
vajadused. 

Sellest külakogukonna 
arendamine alguse saigi, sest 
inimestega suheldes tekkisid 
juba ka külaplatsi rajamise 
ning ühisürituste ideed, mida 
varem meie külas kunagi toi-
munud ei olnud. Naabrivalve 
sektori loomine on kogukonna 
arendamise esmaseks eta-
piks kõige parem võimalus. 
Selleks, et sektorit luua, on 
vaja inimestega koos selgitada 
välja nende vajadused ja huvid 
ning seejärel neid kaasates 
luua ühine arusaam turvalise 
keskkonna arendamisest. 

Turvaline küla tähendab 
eelkõige seda, et inimesed 
tunnevad üksteist, suhtlevad 
omavahel aktiivselt ning on 
valmis panustama oma vaba 
aega ja ressursse selleks, et 

külas oleks mõnus ja rahulik 
elada. Turvalisus on teadmine, 
et ümberringi on arvestavad ja 
toetavad inimesed ning kui 
inimesed üksteist tunnevad ja 
omavahel mõtteid vahetavad, 
annab see parimad eeldused 
ühe turvalise küla arendami-
seks. 

Külas oleme korraldanud 
ohutuspäevi ja aastakoosole-
kule kutsunud tuleohutusest 
kõnelema inimesed Pääste-
ametist. Meid on harinud ka 
keskkonnaspetsialist jäätme-
probleemidega seonduvast. 
Küla kodulehel „kasuliku 
info“ rubriigis on eraldi ohu-
tuse ja turvalisuse valdkond, 
mille alt külastaja leiab tu-
leohutusseaduse ja juhised, 
kuidas toimida, kui peaks 
tekkima vajadus helistada 
hädaabi numbrile 112. Lisatud 
on ka jäätmeprobleeme kajas-
tav info ja korstnapühkijate 
kontaktid.  

Projektirahaga ja külaela-
nike suure panusega reno-
veerisime ohtliku rippsilla 
ning paigaldasime taludeni 
juhatavad teeviidad. Külaplat-
sile rajatud uhke külakiige 
juurde on paigaldatud ohutu-
sele suunav silt. Aastaks 2014 
kehtestati meie küla läbival 
Viljandi maanteel osaliselt 
ka möödasõidukeeld, kuid 
seda alles aastate pikkuse 
survestamise tulemusena. 

Viljandi maantee on küla 
jaoks hetkel kõige suurem 
probleem, sest sellel on ilmsel-
gelt liiga suured lubatud kii-
rused ühe väikese küla jaoks 
ning sealhulgas ka lubatud 
möödasõidumanöövrid. Ka 
müra tase külas on mõned aas-
tad tagasi Terviseameti poolt 
hinnatud selgelt üle normi 
piiride olevaks. Möödasõidud 
tingivad olukorra, kus esiteks 

on ohustatud jalakäijad ning 
teiseks kõik need sõiduautode-
ga liiklevad isikud, kes peavad 
maanteelt, kus on lubatud 
kiirus 90 km/h, vahetult sise-
nema oma koduhoovidesse või 
koduni viivatele teedele. 

Osaline möödasõidu keeld 
kehtestati alles siis, kui meie 
külas oli toimunud üks tõ-
sisem õnnetus just nimelt 
sissesõiduga koduteele. 

Kas peame tõesti ootama, 
et midagi juhtuks, enne kui 
midagi paremaks muutuks? 
Mured on olnud ka talvisel 
ajal, kui maantee ääred on 
kaetud lumevallidega ning 
inimesed on sunnitud liiklema 
maanteel ohtlikul alal. Helku-
rist ainuüksi ei piisa, kui pole 
ruumi, kus liikuda ning kuna 
külas puudub ka valgustus, on 
pimedal ajal jalgsi külavahel 
liiklemine kui vene rulett. Üks 
eakas naisterahvas kirjeldas 
värvikalt olukorda, kus ta oli 
sunnitud ehmatusest kraavi 
hüppama, kui sõiduk temast 
möödus. 

Teha on veel palju ning 
lisaks keskkonna arendami-

sele peaks inimene ka ise 
teadvustama turvakäitumise 
olulisust ning märkama olu-
kordi, mis vajaksid lahenda-
mist. Oluline roll on siin ka 
koostööl erinevate asutuste ja 
spetsialistidega. Suhtlemine ja 
info jagamine on need märk-
sõnad, mis annavad aluse 
tegutsemiseks. 

Vaid külaelanikud ise oska-
vad öelda, mis neile turvalisuse 
loob ja mis on see, mis vajaks 
muutmist ja parendamist. Kui 
inimene on kaasatud vaja-
duste määratlemisse, ohtlike 
olukordade kaardistamisse 
ning turvalisust puudutavate 
otsuste tegemisse kogukonnas, 
on tulemused parimad. 

Reaalses elus on tavakoda-
nikul rohkem õigusi tervist 
toetavate vajaduste eest seista 
kui osatakse ette kujutada. 
Seega ärgitan kõiki kogukon-
naliikmeid olema rohkem 
avatud, valmis suhtlema ja 
oma kogemusi jagama, seisma 
oma õiguste ja vajaduste eest, 
sest ainult nii suudame oma 
külades rohkem ära teha ja 
end turvalisemalt tunda.

Turvaline küla

Teeme kodupiirkonna 
turvaliseks

Kuidas liituda Naabrivalvega:
Naabrivalvega alustamise eelduseks on Sinu huvi kodukoha •	
turvalisuse parandamise vastu.
Jaga mõtet oma naabritega.•	
Naabrivalve liikumist võib tutvustada näiteks külapäeval, •	
ühistu üldkoosolekul või ka näiteks naabrid hoovi kokku 
kutsudes.
Naabrivalvega liitumise soovi korral valige endi hulgast •	
tulevase naabrivalve sektori vanem.
Sektori vanem esindab naabrivalve sektori liikmeid koos-•	
tööpartneritega suhtlemisel.
Täitke ühingust või Naabrivalve kodulehelt saadud blanketil •	
nimekiri elanikest, kes soovivad naabrivalve liikumisega 
ühineda ja edastage nimekiri Naabrivalve ühingule.
Naabrivalve sektor saab alguse ühingu poolt ettevalmista-•	
tud kootöölepingu sõlmimisega.
Uue sektori liikmed saavad oluliste numbrite lehe kõikide •	
naabrite ning koostööpartnerite kontaktidega ja infomater-
jalid nõuannetega turvalisuse parandamiseks.
Naabrivalve piirkonna märgistamiseks saate vajaliku arvu •	
plakateid ning kleebised.

Rippsilla renoveerimine. Foto: erakogu
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Mare Oder, MSc RN, 
Mürgistusteabekeskus 

Kemikaalid, loodusmürgid ja 
ravimid on tänapäeva inimese 
igapäevased kaaslased. Nen-
dega läbisaamine on igal ühel 
suisa isiklik teema. Mõnedel 
läheb paremini, kuid siiski 
tuleb paljudel ebavõrdses võit-
luses abi otsida. 

Esimese juhisena tuleks 
meelde jätta põhitõde – kõige 
parem mürgistus on ära 
hoitud mürgistus! Inimesed, 
kes on otsustanud mürgistus-
õnnetusi edukalt ennetada, on 
otsustanud: 

* Ma ei vala kemikaale 
ümber käepärastesse joogipu-
delitesse! 

* Märgistan katlakivieemal-
duses olevad masinad hoiatus-
siltidega, et keegi mürgist vett 
toiduks ei tarvitaks! 

* Hoian pesugeelikapsleid 
(ja kogu kodukeemiat) lukus-
tatud kapis! 

* Hoian lapsed koristustsoo-
nist väljas, kasutan õigeid 
lahjendusi, ei töötle pindu 
kontsentraatidega! Ka len-
duvad kemikaaliaurud on 
ohtlikud, tekitades iiveldust, 
oksendamist ja tasakaaluhäi-
reid, hingamisteede ärritust. 

* Ma ei ava ravimite ja 
kemikaalide turvapakendeid 
laste silme all! Tean, et laps 
õpib mind jäljendades, seega 
poleks turvakorkidest enam 
kasu! 

* Hoian kõiki ravimeid 
originaalpakendites ega suru 
kõiki ravimeid ühte karpi, kus 
neid võib kergelt segi ajada! 

* Lastega üritustel hoian 
külaliste kotid põrandalt, 
toolidelt kõrgemal, nähtavas 
kohas! Sigaretid jm nikotiini-
tooted pole lastele märgatavad 
ega käeulatuses, sest põhjusta-
vad alla neelamisel, närimisel 
eluohtlikku mürgistust! 

* Selgitan lastele, et ka 
magusad ravimid on ohtlikud! 

Planeerin kommiostu eelar-
vesse õige summa. 

* Tagan, et eakad pereliik-
med hoiavad ravimeid päe-
vadosaatorites, kus ravimite 
võtmine ei lähe segi! 

* Ravimeid hoian lukustatud 
kapis ja karbid-pudelid sulgen 
kohe pärast kasutamist! 

* Ravimid ostan apteegist 
ja manustan neid ettenähtud 
viisil ja kogustes! 

* Last lapsehoidja, vana-
vanemate juurde jättes ei 
häbene isiklikult kontrollida, 
et keskkond oleks turvaline! 
Kemikaalid ja ravimid on 
lukustatud uste taga, aias ning 
toas pole mürgitaimed lapsele 
kättesaadavad. 

* Tean, et looduses on oht-
likke taimi, marju! Seega ma 
ei söö ära iga rohelist taime, 
värvilist marja, mis on nähta-
vale ilmunud! 

* Jätan valgete seente korja-
mise teadlikele korjajatele, ma 
ei maitse ega korja tundmatuid 
seeni! 

* Tean, et sõltuvusainete 
ning nende segude mõjud 
selguvad alles lõpptarbijatel ja 
ma ei katseta oma tervisega! 

Juhtumite puhul, kui 
mürgistust pole õnnestunud 
ära hoida, on mõistlik omale 
selgeks teha kõige tähtsamad, 
nüüdisajastatud, õiged esma-
abi võtted. Rahvameditsiinis 
on rida uskumusi ravimeet-
metest, mis võivad ise osutuda 
ülimalt ohtlikeks.

 Kuidas käituda? 
Kemikaalidega juhtunud õn-
netuste puhul on esimeseks 
esmaabivõtteks suu loputa-
mine ja naha pesemine, silma 
sattunud kemikaali puhul 
silma loputamine vähemalt 
15 minutit ning söövitavate 
ainete puhul 30 minutit. 
Mürgistuse kahtluse korral 
ära oota mürgistuse sümp-
tomite ilmnemist: 

* Ära püüa oksendamist esi-
le kutsuda. See pole efektiivne, 

on ohtlik ja võib põhjustada 
enam kahju kui head. Eriti 
ohtlik on oksele ajamine juhul, 
kui tegu on söövitava ainega: 
kui see on söögitoru juba 
korra läbinud, on söögitoru 
põletada saanud. Oksele ajades 
põletame seda maosisuga jälle 
uuesti. 

* Kui kahtlustad, et laps 
on saanud mürgistuse, ära 
oota sümptomite tekkimist, 
sest vahel võib sümptomite 
tekkimisel olla efektiivseks 
sekkumiseks juba hilja. 
Helista mürgistusinfoliinile 
16662, avatud ööpäevaringselt, 
eritasuta. Vastavad erakorra-
lise meditsiini, intensiivravi 
spetsialistid. Soovitatav on 
helistada ja konsulteerida ka 
juhtudel, mil te pole mürgis-
tuses kindlad. 

* Mürgistusteabekeskus 
nõustab helistajaid telefonitsi 
konkreetse situatsiooniga 
toimetulekuks. Paljud lastega 
juhtuvad mürgistused on oma 
iseloomult kerged või kesk-

mise raskusega ning nendega 
on võimalik toime tulla õigel 
ajal sekkudes ja kodustes tin-
gimustes. Samas võivad aga 
keskuse töötajad soovitada teil 
kutsuda kiirabi või pöörduda 
ise lähimasse erakorralise 
meditsiini osakonda. 

Mida koju varuda? 
Väikeste laste puhul maksab 
varuda koju neljakordne lapse 
kehakaalu arv aktiivsöetablet-
te – näiteks 10 kg lapse puhul 
40 tabletti, mis tuleb õnnetuse 
korral purustada. Täiskasva-
nute ühekordne maksimaalne 
annus on kakssada 0,25 g tab-
letti ehk 50 g. Aktiivsüsi aitab 
üllatavalt paljude mürkide 
vastu ja on õigeaegsel manus-
tamisel päästnud nii suurte 
kui ka laste elusid ka Eestis. 
Aktiivsöega iseravimist teha 
siiski ei maksa, enne tuleks 
konsulteerida mürgistusinfo-
liiniga 16662, sest aktiivsüsi 
on nagu iga teinegi ravim ja 
omab eriti sellises koguses 
kõrvaltoimeid ning ei toimi 
absoluutselt kõikide mürkide 
puhul. 

Igale lapsele arvutatakse 
keskuse arstide, õdede poolt 
sobiv aktiivsöe annus, jagatak-
se manustamiseks õigeid võt-
teid. Lisainfot esmaabi kohta 
saab mürgistusteabekeskuse 
kodulehelt www.16662.ee. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et 
ravimite, kemikaalide tarbi-
misega seonduv on äärmiselt 
segadusse ajav. Parim viis end 
ja lapsi kaitsta on säilitada 
ohutunne, ettevaatlikkus. 
Ühtlasi tasub toodete ostmisel 
peale toimeainete uurida seda, 
kas pakendid on turvalised, 
eriti lastega kodudes. Kergesti 
kättesaadavate, ent kahtlase 
sisuga internetisoovituste 
asemel tasuks kasutada info 
otsimisel tõeseid infoallikaid 
nagu nt ravimite puhul aptee-
gid ning infotelefon 16662 või 
koduleht www.16662.ee.

Isiklik kriisiplaan mürgistuste korral, kui rahvatarkus veaks rappa

Ülle Laasner,
tervisedenduse spetsialist

Soomest 1989. aastal alguse 
saanud “Suitsuprii klass” 
on Euroopas üks levinumaid 
noortele suunatud suitseta-
misvastaseid ennetusprog-
ramme. Tubakatoodetest 
eemalehoidmiseks ei kasu-
tata siin hirmu tekitamise 
meetodit, vaid hoopis soo-
vitavat käitumisviisi ehk 
tunnustatakse mittesuitse-
tamist. Kuna teismeeas on 
klassikaaslaste ja sõprade 
mõju kõige suurem, peaksid 
mittesuitsetavad klassi-
kaaslased mõjutama teisi 
suitsetamist mitte alustama 
või maha jätma.

Programmis osalevad 
õpilased on oma allkirjaga 
lubanud jääda kogu võistluse 
perioodi ehk kuus kuud, ok-
toobrist aprillini, tubakava-
baks. Lisaks suitsetamisele 
ei tohi tarvitada ka muid 
suitsuvabu tubakatooteid ega 
teha vesipiipu või e-sigaretti. 
Eestis viidi ennetusprogram-
mi läbi 13. korda.

Oktoobris liitus ennetus-
programmiga 890 põhikoo-
li- ja gümnaasiumiklassi 
194 koolist, kokku 15 131 
õpilasega. Raplamaal osa-
les programmis 15 kooli, 
75 klassi (rekord!) ja 1052 
õpilast (moodustades 4.-12. 
klassidest 42%). 

Kooliõpilastele suunatud 
ennetusprogrammi “Suitsu-
prii klass” lõpetas sel aastal 
suitsupriina kokku Eestis 
745 klassi ehk 84% kõikidest 
alustanud klassidest. Rapla-
maa lõpetanute protsent oli 
79. Aga kõige tähtsam on 
hea hoovõtt - juba program-
miga liitumine on märk, 
et õpilased soovivad olla 
suitsupriid. 

Kõige rohkem on osale-
jaid alati 4.-6. klasside seas 
(lõpetas 40 klassi, katkestas 
4). Suurim väljalangevus 
on alati keskastmes: 7.-9. 
klasse lõpetas 16 ja katkestas 
11. Gümnaasiumiklassidest 
lõpetas 3 ning katkestas 1.

Ennetusprogrammi edu-
kalt läbinud klasside va-
hel loosis Tervise Arengu 
Instituut välja 18 rahalist 
preemiat väärtuses 270 eurot, 
mida iga klass saab kasutada 
ühise matka, ekskursiooni, 
muuseumikülastuse või muu 
toreda ettevõtmise läbivii-
miseks. Raplamaal võitis 
üleriigilise auhinna Rapla 
Vesiroosi gümnaasiumi 9.a 
klass.

Raplamaa tervisenõukogu 
loosis välja kolm auhinda 
väärtuses 100 eurot. Loosi-
õnn naeratas järgmistele 
klassidele: Rapla Vesiroosi 
gümnaasiumi 5.b, Märjamaa 
gümnaasiumi 8.c ja Märja-
maa gümnaasiumi 11.a.

Suitsuprii klassi 
programmis 
osales rekordarv 
klasse ja õpilasi

Kraanikausialune kapp kui ohtlik mängukoobas. Kemikaalid peaksid olema lukustatud kapis, 
et lapsed neid kätte ei saaks.                                          Foto: erakogu

Oma kogemusest Figuurisõp-
rade grupis kirjutab 
Annika Urban

Olen peaaegu terve oma elu 
võidelnud kehakaaluga. Olen 
peitnud ennast suurte ja loh-
vakate riiete alla ja minu 
enesehinnang oli väga madal. 
Ma ei tahtnud käia kuskil 
väljas pidudel ega üritustel, 

olin parema meelega kodus. 
Lastega kodus olles kasvas 
kaal veel eriti.

2013. a jaanuaris kaalule 
astudes nägin ehmatusega 
kaalunumbrit 97. Mul tuli 
ahastus peale, sest kolmeko-
haline number oli nii lähedal. 
Mõistus ütles, et midagi tuleb 
ette võtta, aga puudus iseloom 
selleks.

Kui uuesti laste kõrvalt 
tööl käima hakkasin, langes 
ka kaal mõned kilod. 2014. a 
juunis vahetasin ma töökohta. 
Asusin tööle köögitöölisena 
ühes pubis, kus toit on kogu 
aeg käeulatuses. Hea katsu-
mus - kaalusin selleks ajaks 
93 kg. Tööpäevad olid kiired 
ja väga töised, nii langes kaal 
veel pisut.

Tööl üks kokk rääkis, et ta 
liitub Figuurisõprade grupiga. 
Olin sellest kuulnud ja luge-
nud, aga polnud julgust gru-
piga liituda, kuna häbenesin 
ennast. Nii me siis läksimegi 
koos. 3. september 2014 on 
minu jaoks eriline päev, sest 
see oli minu esimene samm 
“väiksema mina” poole. Alg-
kaal oli siis 87,8 kg. 

Meil oli väga tore grupp ja 
tore mentor Taimi Vahi.

Olgu mainitud, et suutsin ka 
suitsetamisest loobuda ja kaal 
langes sellegipoolest edasi. 
Ei pannud see mind õgima, 
nagu hoiatati. Nii siis algas 
minu ühikute lugemine. Al-
gul läksid kilod väga kergelt, 
tuhin oli nii suur. Sõin täpselt 
ettenähtud koguseid, ajasin 

näpuga järge ja lugesin, mida 
suhu pistan. Jõin palju vett, 
mida ma varem ei teinud.

Algul oli keeruline neid 
ühikuid arvestada ja raske 
söömisharjumusi muuta, aga 
aja jooksul läks asi lihtsamaks. 
Tööl olles oli muidugi lihtsam, 
sest seal on kõik toiduained 
olemas.

Iga nädal saime grupiga 
kokku. Grupp oli väga suureks 
abiks, üksi ei oleks ma hakka-
ma saanud.Nädalad möödusid, 
kilod kadusid. Riided jäid 
suureks ja kogu garderoob oli 
vaja välja vahetada. Enesetun-
ne paranes märgatavalt. Olin 
enda üle ääretult uhke.

Minu “kahanemist” mär-
kasid ka teised. Komplimente 
tuli siit ja sealt. See tekitas 

veel suuremat hasarti. Kõige 
suuremat toetust sain ma 
perelt ja sõpradelt. Olen neile 
väga tänulik. Eks vahel ikka 
luban endale “patupäevi”, 
aga üldiselt ikka jälgin, mida 
söön.

Kui motivatsioon kaob, vaa-
tan oma vanu pilte, milliseks 
ma mitte kunagi ei taha saada, 
või ostan poest midagi ilusat 
selga. Et see seljas ka hästi 
istuks, ei kao motivatsioon 
kuhugi.

Figuurisõprade aastavalimi-
sed olid minu jaoks väga tore 
kogemus. Tänaseks on minu 
kaal 70 kg. Olen kokkuvõttes 
kaotanud 27 kg oma kehalt ja 
olen palju õnnelikum. Ma ei 
kahetse, et liitusin Figuurisõp-
rade grupiga.
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