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Õnnetus tekib, mitte 
ei juhtu, siis kui ei 
suudeta ümbritseva 
keskkonna ohtusid 
kontrollida või nende 
eest end kaitsta. 
Alkohol on õnnetuse 
tekkimisel tihti asja-
osaline.

Õnnetuste toimumises ei ole 
juhuslikke protsesse. Tege-
mist on alati põhjus-tagajärg 
seostega.
  Alkoholi tarvitamisega seo-
tud vigastusi võib tekkida 
mitmetes erinevates olukor-
dades, näiteks autoga või 
jalgrattaga sõites, autoteedel 
jala käies, kukkudes, sporti 
tehes, veega seotud tegevusi 
harrastades, vägivalla ohv-
riks langedes või kedagi teist 
rünnates.
   WHO andmetel on peaaegu 
pool alkoholi tarvitamisest 
põhjustatud surmadest seo-
tud vigastuste ja traumadega 
– 32% neist moodustavad 
tahtmatud vigastused ning 

13,7% tahtlikud vigastused.
Seega on peaaegu pool al-

koholiga seotud surmadest 
seotud vigastustega.

Alkoholi tarvitamine suu-
rendab riski:

* sattuda õnnetustesse, 
vähendades inimese reagee-
rimiskiirust, loogilist mõtle-
mist, halvendades koordinat-
siooni ja otsustusvõimet. 

Kui vere alkoholisisaldus 
on kõrgem kui 0,05 promilli, 
suureneb risk liiklusõnnetu-
seks kaks korda. Vere alkoho-
lisisalduse 0,1 promilli korral 
on risk 7 korda kõrgem ning 
0,15 promilli korral 25 korda 
kõrgem kui alkoholi mitte-
tarvitamise korral (Alcohol 
and your health factsheets, 
factsheet 14, Alcohol and 
injury, 2003).

* sattuda vägivaldsesse 
olukorda, suurendades im-
pulsiivsust ja vähendades 
inimese enesekontrolli ning 
võimet konflikte rahumeel-
selt lahendada,

* riski endale viga teha,
* riski enesetapule ning 

suitsiidsele käitumisele.

Eesti ja alkoholiga 
seotud õnnetused

* Võrreldes teiste Euroopa 
riikidega sureb Eestis väga 
suur hulk inimesi enese-
tappude, mürgistuste, liik-
lusõnnetuste ja tulekahjude 
tagajärjel.

* Tulesurmas hukkunutest 
on alkoholijoobes lausa 88%.

* Alkoholist põhjustatud 
vigastustesse surevad enne-
kõike parimas eas mehed. 
Meeste suremus ületab naiste 
oma keskmiselt 3,3 korda, 
mõnes vanuserühmas isegi 
kuni 8 korda.

On väidetud, et vähene ja 
mõõdukas alkoholi tarvita-
mine on vaimsele tervisele 
kasulik. Paraku pole need 
väited teaduspõhised.

Teaduslikud uuringud pole 
alkoholi kasulikkust vaimse-
le tervisele tõestada suutnud 
ning tegelikult on alkoholi 
tarvitamine üks riskitegur 
vaimse tervise probleemide 
tekkel. 

Mitmete teadusuuringu-
tega on tõestatud, et alko-
holiprobleemide esinemine 

suurendab ka teiste vaimse 
tervise probleemide esine-
mist. 

* Austraalias L. Burnsi ja 
M. Teessoni korraldatud uu-
ringu andmetel on kolman-
dikul alkoholiprobleemidega 
inimestest ka mõni teine 
vaimse tervise probleem.

* Alkoholiprobleem suu-
rendab kümme korda mõne 
teise uimasti kuritarvitamise 
riski, neli korda käitumishäi-
rete riski ning kolm korda 
ärevushäirete riski.

* Alkoholi tarvitamine 
aeglustab ka teistest vaimse 
tervise probleemidest parane-
mist. Depressiooniga inime-
sed, kes aeg-ajalt tarvitavad 
liiga palju alkoholi, teevad 
suurema tõenäosusega endale 
viga või sooritavad suitsiidi. 
Skisofreenikutel võib isegi 
vähene alkoholi tarvitamine 
halvendada haigussümpto-
meid ning raskendada hai-
guse kulgu.

* Isegi väikestes kogustes 
alkohol ei sobi kokku enami-
ku vaimse tervise problee-
mide ravimiseks kirjutatud 
ravimitega.

Alkohol ja õnnetused

Tervise Arengu Instituut 
viib alates 20. oktoobrist taas 
läbi alkoholi liigtarvitamise 
ennetuskampaaniat „Vähem 
on parem”. Selle eesmärk on 
anda mõtteainet vaagimaks, 
mida inimene alkoholitarvi-
tamisega tegelikult võidab ja 
mida kaotab.

2012. aastal tarvitati 
Eestis elaniku kohta 10,4 
liitrit absoluutset alkoholi. 
Kuulume sellega maail-
mas ühtede enim alkoholi 
tarvitavate riikide hulka. 
Alkoholitarvitamist võib 
pidada Eesti ühiskonnas 
normiks, seda teeb enamik 
ja alkoholitarvitamist ei pea 
põhjendama. Täna ei küsita 
„miks sa jood?”, vaid „miks 
sa ei joo?”.

Üle riskipiiride tarvitas 
alkoholi 2012. aastal 20% 
meestest ja 12,9% naistest, 
need numbrid on paari 
viimase aastaga võrreldes 
vähenenud.

Harjumus erinevates 
olukordades alkoholiga lõd-
vestuda, meelt lahutada või 
stressi peletada on kerge tek-
kima ja alkoholitarvitamine 
võib hakata ületama riski-

piire. Riskipiire ületades 
tõuseb märgatavalt tõsiste 
tervisehäirete ja haiguste 
risk. Kuid alkoholis sisalduv 
etanool on mürgine aine ja 
alkoholitarvitamine ei ole 
päris ohutu ühelgi tasemel.

Kampaania kutsub üles 
inimesi mõtlema, milline 
on alkoholi roll nende elus 
(„miks ma joon?”) ning mil-
liseid positiivseid muutusi 
võiks nende elus toimuda 
alkoholitarvitamise vähen-
damise tulemusel. Kampaa-
nias jutustavad oma lugu 
erinevad inimesed, näidates, 
et hea elu ei pea sisaldama 
alkoholi, pigem vastupidi.

Kampaania pikem ees-
märk on kujundada uut 
normaalsust, kus alkoholi-
tarvitamine ei oleks eduka, 
kaasaegse elustiili osa.

Kampaaniat rahastab 
Euroopa Liit Euroopa Sot-
siaalfondi programmi “Ter-
vislikke valikuid toetavad 
meetmed 2013–2014” raames 
ja see on osa Tervise Arengu 
Instituudi tegevuskavast al-
koholi liigtarvitamise kahju 
vähendamiseks.

Eestis kestab alkoholi liigtarvitamise 
ennetamise teavitus "Vähem on parem"

Justiitsministeerium algatas 
eelnõu, millega keelatakse 
avalikus kohas alkoholi tar-
bimine ning nähakse oma-
valitsustele ette võimalus 
täpsustada kohad ja üritused, 
kus see oleks lubatud. 
  Muudatuse eesmärk on viia 
juulist jõustunud korrakait-
seseaduse avalikku alkoholi-
tarbimist lubav olukord vas-
tavusse ühiskonna ootuste 
ja inimeste harjumuspärase 
käitumisega.

Absoluutne alkoholitarbi-
mise keeld jääb korrakaitse-
seadusega alles neis kohtades, 
kus see alates juulist keelati. 
Need on lasteasutuste ja 
mänguväljakute lähedus, ter-
viseasutused, ühistransport 
ja selle peatused ning nendes 
kohtades ei saa omavalitsus 
alkoholi tarbimist lubada.

“Viimased kuud näita-
sid, kui sügav haigus meie 
ühiskonnas on alkoholism. 
Loodan, et avalikus kohas al-
koholi tarvitamise piiramise 
kõrval leiab ühiskond jõudu 
selle probleemiga tegelemi-

seks ka väljaspool avalikku 
ruumi,” ütles justiitsminister 
Anvelt.

Eelnõu algatamise mõte 
tuli nii septembri keskel 
toimunud ümarlaual kõlanud 
mõtetest kui ka avalikust 
debatist, mis teemaga seoses 
tekkis. Justiitsministeeriu-
mile esitati enne ümarlauda 
56 ettepanekut, millest suu-
remas osas leiti, et avalikus 
kohas alkoholi tarbimise 
lubamisega soodustab riik 
alkoholismi ja soodustab 
alkoholi tarbimist noorte 
hulgas.

Tervise Arengu Instituudi 
tellimusel viis Turu-uurin-
gute AS 25.08.2014 – 4.09.2014 
läbi küsitluse suhtumisest 
avalikus kohas alkoholi tar-
vitamisse. Uuringust tuli 
välja, et 82% vastanutest ei 
poolda alkohoolsete jookide 
tarvitamise lubamist avalikes 
kohtades. 32% vastajatest oli 
viimase poole aasta jooksul 
sattunud olukorda, kus ava-
likus kohas alkohoolse joogi 
tarbimine oli teda häirinud.

Justiitsministeerium 
algatas korrakaitseseaduse 
muutmise

Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimise projekt Rapla maakonnas 2014

Sel sügisel vapustas Eestit esimene koolitulistamine. 
Laps mõrvas oma õpetaja. Enam ei olegi see pelgalt film, 
mis kinos vaadatud. Seda enam on nii oluline märgata 
märke, teada, kuhu ja kellele oma tähelepanekutest 
teatada, kellega teha koostööd, et oleks kergem, kiirem 
ja tõhusam. Sellele teemale on pühendatud Tervise 
Edendaja tänane teine lehekülg. Lapsevanemad, palun 
lugege seda!

Praegusel hetkel on võtmesõnaks vaimne tervis, 
millele hakatakse järjest enam ka riigis tähelepanu 
pöörama. Varase märkamise ja võrgustike koostöö 
edendamise projekt Raplamaal teenib just neid ees-
märke. Katsume pidurdada planeedi Maa liiga kiiret 
pöörlemist, katsume teha nii, et mahaminejaid oleks 
võimalikult vähe.

Tänane terviseleht on maakondliku vigastuste enne-
tamise projekti viimane. Esimene vigastuste leht ilmus 
aastal 2001. See küll ei tähenda, et Tervise Edendaja 
enam ei ilmu – ilmub ikka, kuid võimalik, et mitte 
enam nii tihedalt kui seni ja mitte nii kontsentreeritult 
vigastuste teemale kui 
seni.

Raplamaa tänab Eesti 
Haigekassat pikaajalise 
rahastuse eest - oleme 
selle rahaga teinud loode-
tavasti väga palju head.

Ülle Laasner,
projektijuht

Peatage Maa, ma tahan 
maha minna!

Tervise Edendaja
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Karin Ratas,
projektijuht

Septembrikuus algasid tege-
vused Rapla Maavalitsuse 
projekti „Kogukondlik enne-
tustegevus riskinoortega ja 
võrgustikutöö edendamine 
Rapla maakonnas” raames, 
mis sai EMP finantsmehha-
nismide programmist toetust 
54 555 eurot. Kokku esitati 
justiitsministeeriumile 37 
projekti, millest toetust said 
kaheksa. Lisaks toetavad 
projekti kõik Raplamaa koha-
likud omavalitsused ja Rapla 
Maavalitsus. Projekt kestab 
2015. aasta lõpuni.

Projektil on kaks peamist 
tegevussuunda: maakonna 
võrgustikutöö arendamine 
ja valdades seiklusringide 
tegevused noortele.

Võrgustikutöö koosneb mit-
mest olulisest komponendist: 
usk, usaldus, järjepidevus, 
pühendumine, korrektsus 
asjaajamises ja suhetes, mo-
tivatsioon.

Võrgustikutöö edendami-
seks on sel sügisel toimunud 
kaks ümarlauda - Märjamaal 
ja Raplas, kus kokku on osale-
nud ligi 60 inimest seitsmest 
omavalitsusest. Novembri-
kuus tuleb kolmas ümarlaud 
Kohilas ja sinna on oodatud 
Kohila, Juuru ja Kaiu valla 
võrgustike liikmed. Ümar-
laudadest on aktiivselt osa 

võtnud ka politsei, Rajaleidja 
keskuse ja nii mõnegi valla 
kodanikeühenduse liikmed. 

Eelmisel nädalal oli Pärnus 
maakonna võrgustiku liik-
metele kahepäevane koolitus, 
mille viisid läbi pikaaegse sot-
siaaltöö kogemusega spetsia-
listid Karin Kiis, Anne Rähn 
ja Tõnu Poopuu. Koolitusel 
osales 35 inimest kõikidest 
omavalitsustest. Selle aasta 
plaanidesse mahub veel ter-
viseteemaline koolitus noor-
sootöötajatele ning valdade 

ringijuhendajatele.
Projekti käigus loodame 

oluliselt tugevdada kohalikes 
omavalitsustes tegutsevate 
võrgustike tööd ning täienda-
da maakondliku võrgustiku 
ridasid uute aktiivsete ini-
mestega.

Sel sügisel käivitusid val-
dades seikluskasvatuslikud 
ringid, mille tegevustesse kaa-
satakse just riskinoori. Ter-
min seikluskasvatus tähendab 
paljudele üksnes põnevaid 
seiklusi ja ettevõtmisi. Liitsõ-

na teine, olulisem pool - kasva-
tus -  jääb teenimatult varju. 
Unustatakse, et seiklused 
on mõeldud kasvatamiseks. 
Seikluskasvatuse spetsiifika 
seisneb selles, et laps saab 
koos kogemusega teadmise 
oma sisemaailmast, väärtus-
hinnangutest, kehaliste ja 
vaimsete võimete piiridest. 

Projekti rahastatakse Eu-
roopa Majanduspiirkonna 
Finantsmehhanismide prog-
rammist.

Riskilaste ja võrgustikutöö edendamise projekt Raplamaal
MSc Anneli Liivamägi-Hitrov, refereeritud

Ära hellita mind ära. Ma tean, et ma ei pea saama kõike, mida ma •	
tahan. Ma lihtsalt panen sind proovile.
Ära kunagi kasuta jõudu. See õpetaks mulle, et ainult jõud on see, •	
mis loeb. Ma kuuletun kergemini, kui sa minuga ilusti räägid.
Ära ole vastuoluline. See ajab mind segadusse ja paneb mind kõigist •	
võimalikest kohustustest kõrvale hiilima.
Ära anna lubadusi. Võib-olla ei suuda sa neid täita ning see kõigutaks •	
minu usaldust sinu vastu.
Ära saa pahaseks, kui ma ütlen, et vihkan sind. Ma ei mõtle seda •	
tõsiselt, vaid tahan, et sa kahetseksid mulle tehtud halba.
Ära kritiseeri mind teiste inimeste juuresolekul. Jutuajamine nelja •	
silma all mõjub mulle palju rohkem.
Ära aruta minu käitumist konfliktsituatsioonis. Siis võin ma mängida •	
kurti ja sinust mitte välja teha. Sa pead mind küll noomima, kuid tee 
seda alles mõne aja pärast.
Ära püüa mulle moraali lugeda. Sa ei oska ette kujutada, kui hästi •	
ma tegelikult tean, mis on õige ja mis on vale.
Ära sisenda mulle, et kõik minu eksimused on patud. Ma pean •	
õppima tegema vigu, ilma et mulle seejuures hakkaks tunduma, 
nagu oleksin ma lootusetult halb.
Ära ole minuga liiga range, kui ma olen midagi ausalt üles tunnista-•	
nud, muidu ei julge ma teinekord enam tõtt rääkida.
Ära unusta, et ma armastan sind väga ja loodan, et sa vastad mulle •	
samaga.

Rapla Maakonna 
Psühholoogiateenistus

 
Iga inimene puutub oma elus 
kokku väiksemate või suure-
mate psüühikat traumeerivate 
sündmustega. Kriisidest lä-
biminek, ilma et see põhjus-
taks raskeid või pikaajalisi 
tervisehäireid, sõltub meie 
psüühika tugevusest, toime-
tulekuoskustest ja toetavast 
ümbrusest.

Lapsed ja noored on alati 
haavatavamad ja kaitsetumad 
nii neid mõjutava pikaajalise, 
kroonilise stressi olukorras 
kui ka ootamatute traumaa-
tiliste sündmustega kokku 
puutudes, kuna nende psüühi-
ka on alles kujunemisjärgus, 
nende oskused oma tundeid 
reguleerida ebapiisavad ja 
probleemide lahendamisel 
sõltuvad nad täiesti täiskas-
vanutest. 

Laps vajab alati suurte 
inimeste armastust, mõist-
mist ja abi toimetulekuks 
raskete olukordadega. 
Ometi on laste stressi sageli 
alahinnatud, üsna levinud on 
arvamused, nagu „ta on veel 
väike, ta ei saa nagunii aru, 
mis toimub“ või et  „küll ta 
kasvab välja“.

Lapse õnnetut ja pinges 
olekut märgata on aga täiskas-
vanuga võrreldes lihtsamgi 
seetõttu, et laps väljendab oma 

halbu tundeid palju selgemini 
kui täiskasvanud nähtavas 
käitumises, kas siis käitu-
mise muutustes või üldises 
kehvas enesega toimetulekus, 
mis ei vasta tema arengule 
(näiteks kaheksa-aastane hak-
kab valjusti karjuma ja jalgu 
trampima, kui ta ei saa soovi-
tud asja, mis oleks eakohane 
kolmeaastase puhul). 

Märgid väikelapse (0…6) 
alanenud meeleolust ja häi-
ritusest:

Laps näib kurvana, on loid, •	
passiivne, ei naera, ei rõõ-
musta.
Ei huvitu mänguasjadest, •	
ei mängi.
Hävingu ja surma elemendid •	
mängudes.
Sotsiaalselt isoleeritud, teis-•	
test eraldi, ei seltsi teistega 
või tülitseb, kakleb.
Klammerdub ema külge, •	
väga raske olla vanemast 
eemal kasvõi lühiajaliselt.
Rahulolematu, väga kergesti •	
ärrituv ja solvuv.
Agressiivne käitumine – •	
löömine, hammustamine, 
asjade loopimine.
Sagedased pea- ja kõhuva-•	
lud, iiveldus, enurees.
Söömise ja kehakaalu prob-•	
leemid.
Rahutu uni, karjub unes, •	
räägib, et näeb koledaid 
unenägusid.

Õpitud oskuste taandumine •	
(kõne halveneb, „unustab“ 
potilkäimise jmt).
Väärtusetuse tunne. „Te ei •	
armasta mind“ (vanemate-
le). „Kõik vihkavad mind!“

Koolilapse (7-12) puhul an-
navad lapse hädasolekust 
märku mitmed eelloetletud 
ja lisaks:

Märgatav õppeedukuse •	
langus, ei tule toime talle 
esitatavate nõudmistega.
Keskendumisvõime langus, •	
hajameelsus.
Raskused eakaaslastega •	
suhtlemisel, on narritud 
või kergesti haavuv, ei oska 
suhteid hoida jmt.
Vannub, ropendab, käitub •	
väljakutsuvalt või agres-
siivselt, hoolimatult enese 
ja teiste suhtes.
Keeldub kooliminekust.•	
Väsimus, tüdimus, keha-•	
lised vaevused (peavalud 
jm).
Enesetapuähvardused ja •	
-katsed, suitsiidioht! „Ma ei 
taha enam elada.“

Teismelise (13-18) häirituse 
ja võimaliku depressiooni 
tunnused:

Mitteomaselt enesessetõm-•	
bunud, väldib teisi.
Näib rõhutud, kurvameelne, •	
ei naerata.
On vaikne, omaette, ei taha •	

suhelda ei eakaaslaste ega 
täiskasvanutega.
Ei näi millestki hoolivat, •	
paistab ükskõikne, tuim, 
loid („milline kohutav tuba 
tal on!“).
Alanenud keskendumisvõi-•	
me, unustab asju, ei kuule, 
mida tundides räägitakse.
Madal enesehinnang, lootu-•	
setus, trots, abitus.
Koolitöö ja õppimine taga-•	
plaanil, hinded langenud.
Huvid puuduvad, kõik tun-•	
dub igav, tüütu, nõme.
Mingite olukordade välti-•	
mine; suurenenud ärevus, 
hirmud.
Ülemäärane unisus, tahaks •	
pidevalt magada, kuid pole 
ikkagi väljapuhanud.
Nooruki puhul on tema si-•	
semist appikarjet kõige ras-
kem märgata, kuna murde-
eale on niigi iseloomulikud 
enesehinnanguprobleemid 
ja ebakindlus ning kõikuv-
muutuv käitumine.

Lõpetuseks: lapse muutu-
nud, „halb“ (sobimatu, koha-
tu...) käitumine on märk sel-
lest, et laps TUNNEB ENNAST 
HALVASTI.

Laps vajab täiskasvanute 
abi raskete tunnetega toime-
tulekuks, seda enam, mida 
noorem ta on.

Liivia Vacht,
eripedagoog/lepitaja

„Kui sa oled taltsutanud 
kellegi, pead tema eest ka 
vastutama.” Antoine de Saint-
Exupery „Väike prints”

Ühegi lapse vajadus pole te-
kitada konflikte. Teades seda 
– mis on see vajadus, mida 
laps üritab väljendada? Pole 
raskustesse sattunud last, kes 
poleks eelkõige kohutavalt 
üksildane.

Raskustesse sattunud lapsed 
on tundlikumad kui teised, 
kuigi see ei pruugi nii välja 
paista. Tundub ebaõiglane, 
et raskustesse sattunud laste 
niigi keerulisele elule lisaks 
peavad nad täiendava koor-
mana kandma ka teadmist, et 
neid nähakse kui kellegi teise 
igapäevast probleemi.

Lapsed on väga suurel 
määral mõjutatud teda ümb-
ritsevatest täiskasvanutest. 
Vanemad, kelle vahel on pin-
ged või kui peres on toimunud 
lahutus - see mõjutab last ning 
tal võivad omakorda tekkida 
käitumis- ja õppimisproblee-
mid.

Probleemsele käitumi-
sele eelneb/kaasneb sageli 
õpiraskus, mis viib õpihuvi 
vähenemisele, mis omakorda 

võib esile kutsuda negatiivse 
tunnustuse otsimise ja väär-
tustamise ning koolikohustu-
se täitmisest eemalehoidumi-
se. Depressiivsus võib lapse 
muuta ka agressiivseks. Ent 
ükski laps ei käitu põhjuseta 
halvasti, tema sees toimub 
midagi, sellel on põhjus.

Põhjuseks võivad olla sassis 
peresuhted. Kui lahkuläinud 
vanemad ei suuda kokku 
leppida, kuidas jätkata suhtle-
mist ühiste lastega, on võima-
lus kohtusse mineku asemel 
pöörduda perelepitaja poole. 

Perelepituse  peamine 
eesmärk on, et lapsel/lastel 
säiliksid normaalsed suhted 
mõlema vanemaga ka pärast 
lahkuminekut. Lepitus ei ole 
nõustamine ega poolte lepi-
tamine kooselu jätkamiseks. 
Lepitus ei tegele mineviku 
eksimustega, vaid püüab 
keskenduda sellele, kuidas 
edaspidi suhelda lastele ja 
endale haiget tegemata. 

Lepitus on eelkõige abiks 
neile vanematele, kes ei jõua 
omavahel kompromissini, mis 
oleks mõlemat osapoolt rahul-
dav ja eelkõige lapse huve 
arvestav. Perelepitusteenus 
on Rapla maakonna peredele 
tasuta. Rohkem teavet leiate 
aadressilt www.lepitus.ee

Nõustamise kontaktid
MTÜ Rapla Maakonna Psühholoogiateenistus:  tel 489 4310•	
MTÜ Ellu •	 www.ellu.ee ellu@ellu.ee: tel 5650 3525
Amori noorte nõustamiskabinet ja psühhoteraapia -  •	
Rapla Noorte Nõukoda, Erapolikliinik Praxis OÜ, Koidu 23, 
Rapla: tel 485 6263, www.amor.ee.
Laste ja Noorte Kriisiprogramm toetamaks leinavaid lapsi •	
www.lastekriis.ee info@lastekriis.ee: tel 506 9658 
Eesti Hingeabi Assotsiatsioon •	 www.usaldus.ee,   
projektid@usaldus.ee. Usaldustelefoni nr 126 (eesti keeles) ja  
127 (vene keeles)
Tasuta psühholoogiline nõustamine internetis   •	
www.lahendus.net info@lahendus.net
Perelepitus Raplas Viljandi mnt 9 tel. 5210603   •	
www.lepitus.ee
Lapsemure foorum, jutukas ja usaldustelefon   •	
www.lapsemure.ee: tel 646 0770

Lapse mure märkamineKui lapse elus pole 
asjad läinud hästi

Lapse meeldetuletus vanematele

Laste seiklusringide tegevusjuhtide koolitus. Foto: erakogu
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Kristel Põhjala,
projektijuht

Kehtna Põhikool 
ja noortekeskus 
korraldasid koostöös 
politseiga kooliaasta 
alguses põneva ko-
gukonnamängu OHK, 
mille sisuks oli ohtlike 
paikade kaardista-
mine ja tähistamine 
Kehtna alevikus ning 
lähiümbruses. Kogu-
konnamäng viidi läbi 
projekti „Vigastuste 
vältimine Rapla 
maakonnas 2014“ 
väikeprojektina ja 
seda rahastas Eesti 
Haigekassa.

Mängu eesmärk oli muuta 
igapäevane elukeskkond 
turvalisemaks nii laste kui 
ka täiskasvanute jaoks ning 
juhtida tähelepanu kodukandi 
ohtlikele paikadele. Mängu lä-
biviijate soov oli, et sellise ko-
gukonnamängu ja märkamise 
kaudu väheneks vigastuste ja 
õnnetusjuhtumite arv.

Tegemist oli mänguga, mil-
lest said osa võtta erinevad 
võistkonnad. Liikmete arv, 
vanus ega sooline koosseis ei 
olnud määratud. Võisid olla 
nii laste-noorte, perede kui ka 
täiskasvanute võistkonnad. 

Võistkonnad pildistasid 
Kehtnas ja selle lähiümbruses 
asuvaid ohtlikke kohti ning 
selgitasid fotode juurde, mil-
list ohtu need paigad endast 
kujutavad, ja pakkusid välja 
lahendusi, kuidas ohtu vähen-
dada või likvideerida. Projekti 
tegevuste tulemusena kaar-
distati ja märgistati Kehtna 

alevikus ja selle lähiümbruses 
asuvad ohtlikud kohad.

Kogukonnamäng OHK 
kuulutati välja 6. septembril 
Kehtna valla SpordiLustiPäe-
val ja seal jagasid korraldajad 
mängu kohta täpsemat infot. 
Lisaks pandi kuulutused valla 
strateegilistesse kohtadesse 
ning kuulutati ka vallalehes.

Sellest hetkest alates oli 
meeskondadel aega kaks 
nädalat, et pildistada, kir-
jeldada asukoht, määrata 
koordinaadid, lisada selgitu-
sed ja omapoolne ettepanek 
ohtlikkuse vähendamiseks 
või likvideerimiseks. Tööd 
esitati elektrooniliselt. Kokku 

laekus töid seitsmelt mees-
konnalt. Töödest tuli välja 
32 erinevat ohu objekti. Tööd 
saadeti tutvumiseks edasi 
žüriiliikmetele, millele järg-
nes ühine koosistumine, kus 
kaardistati ohtlikud kohad. 
Esitatud töödest tuli välja viis 
erinevat ohu liiki: liiklus-, 
kukkumis-, varisemis-, prü-
giga seonduvad ja looduses 
olevad ohud. 

Kehtna valla keskkonna-
spetsialist Aivar Puur andis 
žüriile ülevaate reaalsetest 
võimalustest, kuidas ohtlikke 
kohti likvideerida või ohu-
märgiga tähistada.  

Žüriis olid Kehtna klubi 

juhataja Kersti Mäevälja, 
Rapla politseijaoskonna piir-
konnavanem Jaan Sild oja, 
noorsoopolitseinik Kristel 
Teets, Kehtna valla kesk-
konnaspetsialist Aivar Puur, 
Kehtna vallavolikogu liige 
Eno Hermann, Kehtna valla 
spordi- ja noorsootöö spet-
sialist Artur Ojasalu, Kehtna 
Põhikooli huvialajuht Anabell 
Kinkar ja Kehtna Põhikoo-
li sotsiaalpedagoog Kristel 
Põhjala. 

16. oktoobril toimus esitlus-
õhtu Kehtna klubis, kuhu olid 
oodatud kõik Kehtna valla 
elanikud, projekti meeskonna-
liikmed ja võistkonnaliikmed. 
Külalistele pakuti suupisteid 
ja kultuuriprogrammi - esines 
Kehtna Põhikooli õpilane 
Diana Jääger lauludega ja 
teda saatis klaveril Kehtna 
Põhikooli muusikaõpetaja Lea 
Karjane. Artur Ojasalu esitles 
slaidikava kogukonnamängu 
töödest. 

Esitlusõhtu lõpetas auhin-
na ja tänukirjade jagamine 
kõikidele projektis osalenud 
võistkonnaliikmetele. Auhin-
naks oli ühine väljasõit Rapla 
GoBowlingu boolingusaali, 
kus osalejaid ootas kaks tundi 
aktiivset mängu koos suupis-
tete ja magustoiduga.

Projekti üks eesmärke oli 
kutsuda kogukonda kaasa 
mõtlema, kuidas tõsta elu-
keskkonna ohutust. Projekti 
tegevuste tulemusena märgis-
tati Kehtna alevikus ja selle 
lähiümbruses asuvad ohtlikud 
kohad (lahtised kaevud, vare-
med, ohtlikud teeületused, 
avatud maaparandustorud 
jne). Projektipartnerid olid 
Kehtna Põhikool, Kehtna 
valla noortekeskus, Kehtna 
vallavalitsus, Rapla politsei-
jaoskond ja Kehtna klubi. 

Hea meeskonnatööga ja 
aktiivsete osalejatega oleme 
ühe sammu paremuse poole 
liikunud. Aitäh!

Kogukonnamäng OHK ehk Oht Kehtnas! Kehtna vallas projekti kaudu 
avastatud ohtlikud kohad: 

Vana kaev tehnikumi lähedal. Lahtine kaev suleti kaa-
nega.

Kehtna vana põlenud kõrts. Paigaldatud ohumärgid, uk-
sed ja aknad on kinni löödud.

Kehtna Põhikooli juures olevate garaažide katuse lam-
mutamisest tekkinud ohtlik praht, mille hulgas on pikad 
naelad, klaasvill, teravad lauad. Ohu likvideerimiseks 
koristati sodi.

◄ Jalakäijate sild Kehtnas. 
Oht on selles, et väiksema-
tele lastele meeldib nendel 
turnida ja mängida. Paigal-
dati ohumärgid.

Esitlusõhtu lõpetas auhinna ja tänukirjade jagamine kõikidele 
projektis osalenud võistkonnaliikmetele. 

►MTK juures olev vana 
katlamaja korsten. Korsten 
lammutati. Fotod: erakogu
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Rapla maakonna 
teRvisedenduse 

kodulehe 
veebiaadress 

www.raplamv.ee/
tervis

Ülle Laasner,
vigastuste ennetamise 
projekti juht

Pikaaegne vigastuste 
vältimise projekt 
Raplamaal, mida on 
rahastanud 14 aastat 
Eesti Haigekassa, 
lõppeb sel aastal. 

Nende aastate sisse on mah-
tunud palju olulisi algatusi 
Raplamaal - näiteks Oti nä-
dal, interaktiivsed etendused 
koolieelikutele „Õpin tänaval 
liiklema“ ja „112“, (M)Elu 
Mess, “Kaitse end ja aita 
teist” ohutuslaager, kõige 
turvalisema valla konkurss, 
vigastuste ennetamise teema-
lised ajalehed ja raadiosaated, 
eakate ohutuspäev ja kooli-
tused, eakate ja väikelaste 
riskianalüüsi küsimustikud, 
lisaks erinevate spetsialistide 
koolitused ja palju muud. 

Tänu vigastuste ennetami-
se projektile kuulub Rapla 
maakond rahvusvahelise 
Safe Community võrgustikku 
juba 10 aastat. Rapla on Eesti 
esimene tunnustatud turva-
line kodupaik aastast 2004. 
Seda projekti on ellu viinud 
traumanõukogu, mis on veel 
vanem kui projektitöö ise – 
meeskond moodustus 1998. 
aastal ja on juba 16-aastane. 
Meeskond on intersektoraalne 
ehk koosneb erinevate vald-
kondade esindajatest, kelle töö 
on vigastuste ennetamine ja 
turvalisuse edendamine.

Soomet ja Rootsit 
väisamas
Tänu Põhjamaade Ministrite 
Nõukogule, sise- ja sotsiaal-
ministeeriumile ning Eesti 
Haigekassale sai sel sügisel 

teoks traumanõukogu õpperei-
siprojekt – visiidid väiksema 
esindusega Soome ja peaaegu 
kogu meeskonnaga Rootsi.

Soomes võtsid meid vastu 
Nurmijärvi head koostöö-
partnerid ja Hyvinkää Safe 
Community meeskond. Hyvin-
kää on Soome ainuke Safe 
Community. Rootsis toimus 
meil õppepäev Rootsi Tsiviil-
kaitseliidus, kellega on olnud 
tegelikult juba aastatepikkune 
koostöö – tänu Harry Sepale, 
kes on “Otsi Otti” looja (Root-
sis Hitta Vilse), on Raplast 
saanudki alguse nii “Otsi Otti” 
kui ka “Otsi Ossi” koolitused 
kogu Eestis, munakiivrid 
näidisvahenditeks, kodutur-
valisuse infomaterjalid jms. 

Ka nüüd tekkisid uued koos-
tööideed elanikkonna koolita-
miseks ohtude ennetamisel, 
üks hea programm on „72 
tundi“, mis õpetab inimesi 
hakkama saama hädaolukor-
ras 72 tunni vältel ellu jäämise 
eesmärgil.

Palju häid ideid saime 2000. 
aastast Safe Communityna 
tunnustatud Ludvika vallas. 
Meid võttis vastu Safe Com-
munity koordinaator Ursula 
Furtig, kellega koos valmistas 
Liina Kokk seda reisi ette ligi 
kolmveerand aastat.Ludvika 
on Dalarna maakonna 26 000 
elanikuga omavalitsus. 

Turvalisus on omavalitsu-
ses väga oluline

Kogu maakonnas toimib 
vigastuste registreerimise 
süsteem, millest Eestis suurt 
puudust tunneme. Ludvika 
omavalitsus on välja and-
nud kohalikele ühendustele 
(korteriühistud, spordiklubid 
jt) Safe Community tunnus-
märke, samuti tähistatakse 
kõik korras mänguväljakud 
turvalisuse märgiga ning 
postil on ka hädaabi number 
ning number, kuhu inimesed 

saavad helistada ja teavitada, 
kui mänguväljakul midagi 
katki on läinud.

Nii Rootsis kui Soomes on 
laste turvalisus bussireisil 
probleemiks. Kui näiteks kool 
tellib ekskursiooniks bussi, 
siis mis on prioriteet - kas 
odav hind või see, et buss 
on terve ja turvavahenditega 
(turvavööd vms) varustatud? 
Olen täheldanud, et ka meil 
on sellega probleeme ning 
sellega tuleks tegeleda. Samuti 
tuleks senisest enam tähelepa-
nu pöörata laste käitumisele 
bussisõidu ajal. 

Meie põhjamaa naaberrii-
kides tegeletakse süsteemselt 

iga lapsega, kes hakkab koolist 
välja kukkuma - on hulk lapsi, 
kes ei käi koolis (nagu meilgi), 
tihti on pered nõrgad, aga ka 
arvutimaailm imeb lapsed 
reaalsusest. Iga tagasitoodud 
lapse üle ollakse väga õnne-
likud. 

Perekeskus Villgott jättis 
meie omavalitsusjuhtidele 
sügava mulje - keskus, mis on 
nii kohtumispaik kui nõus-
tamiskeskus abivajajatele, 
samas ka beebikool, integrat-
sioonikeskus jms.
  Koolides pööratakse suurt 
tähelepanu tuleohutusele ja 
evakueerimisele. Kolm korda 
aastas toimuvad evakuatsioo-

niõppused ning Rootsi lastele 
on tehtud selgeks, et kui põleb, 
tuleb joosta hästi kiiresti ja 
hästi kaugele.

Heaoluriikides 
on omad mured
Ludvika vallas töötas täisko-
haga turvaspetsialist. Samas 
– Rootsis võtab väga kaua 
aega, et midagi muuta, nii 
näiteks kulus ühe turvalise 
jalakäijate silla ehituseks 10 
aastat. Sama kaua ehitatakse 
ümber ohtlikke ristmikke. 
Rootsis on 15% elanikkonnast 
migrandid. Ludvikas on väga 
palju somaallasi, kellega nad 
on sunnitud samuti tegelema.

 Jääb vaid tõdeda, et vaene 
riik on turvaline olla, vähe-
malt seni.

Uuel aastal on Soome ja 
Rootsi koostööpartnerid väisa-
mas Raplamaad. Sügava mulje 
jättis vastuvõtjatele meie 
KEAT-laager, mida soovitakse 
vaatama tulla. Loodetavasti 
2015. aasta kevadel toimub 
Raplamaal juba III rahvus-
vaheline Safe Community 
konverents, millega võtame 
kokku ka 14-aastase vigastuste 
vältimise töö tulemused ning 
selleks ajaks on ka selge, 
kuidas jätkata ennetustööd 
vigastuste vältimise valdkon-
nas.

14 aastat toiminud vigastuste ennetamise projekt 
Raplamaal lõppes meeskonna õppereisiga

Õppereisil osalenud: vasakult Tiina Roosalu (Naabrivalve), Aune Kähär (lasteaed), Tarmo Peterson (arendaja), Veronika Ruut 
(liiklusohutus), Tiit Leier (maavanem), Liina Kokk (pääste), Margut Jõgisoo (politsei), Sirli Arro (Eesti Punane Rist), Ursula 
Furtig (Ludvika SC koordinaator), Anne-Ly Reede (hooldekodu), Kalle Toomet (omavalitsus), Ülle Laasner (tervisedendus), Õie 
Kopli (pääste), Silvi Ojamuru (omavalitsuste liit), Toomas Tõnisson (Kodanikukaitse Selts), Valdo Jänes (liikluskorraldus).

Ülle Laasner,
Rapla Maavalitsuse 
tervisedenduse spetsialist

2014. aasta oli Naabrival-
ve liikumises viljakas - loodi 
neli uut sektorit 42 koduga. 
Raikküla vallas moodustati 
Põlma sektor kuue koduga, 
Märjamaal Vambola sektor viie 
kodu ja Mõisamaa 22 kodu-
ga ning Kehtna vallas Kärpla 
sektor üheksa koduga. Tuge ja 
innustust andis külahingedele 
kindlasti ka aprillis toimunud 
Naabrivalve-teemaline konve-
rents. Eelmisel aastal loodi kaks 
sektorit - Lokutal (17 kodu) ja 

Purilas (11 kodu).
Naabrivalve on kõige oda-

vam turvalisuse süsteem, mis 
lisaks kuritegude ennetamisele 
liidab ka inimesi ning tihtilugu 
on Naabrivalvega liitumine 
alguseks külaelu edendamise 
hoogustumisel. 

Raplamaal on Naabrivalve 
sektorid viies vallas – Raplas 14, 
Märjamaal 8, Kehtnas 4, Kohilas 
3 ja Raikkülas 2. Naabrivalve 
kohta leiab infot aadressil www.
naabrivalve.ee. Naabrivalve 
sektori moodustamise huvi 
korral võib võtta ühendust Rap-
lamaal Tiina Roosalu (509 6693) 
ja Ülle Laasneriga (528 4090).

Raplamaal on 31 
Naabrivalve sektorit 

   AvAhooldustöötAjAte 
tervisedenduse koolitus 

toimub 20. novembril 
valtu spordimajas kell 

9.30.-16.00

FB Raplamaa 
tervisedendus

    Pereõdede ja sPordi-
töötAjAte ühisseminar 

toimub 4. detsembril 
rapla Maavalitsuses 

algusega 13.30

Foto: erakogu

Foto: erakogu


