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Rapla maakonna vigastuste ennetamise programm 2007

Kuidas teostub kriisiabi projekt külades

Koostöös saame elu
turvalisemaks muuta
Tänases lehes räägime toredate
teemade kõrval ka väga kurbadest
juhtumitest - nimelt meie maakonnas juhtunud surmaga lõppenud õnnetustest lastega. Miks
küll? Raplamaal on olnud aegu,
kus aastas ei ole ükski laps surma saanud. Viimased aastad on
aga olnud väga kurvad. Täna tahame meelde tuletada, et õnnetused
ja vigastussurmad ei juhtu mitte ainult välismaal või teises Eestimaa otsas - meie endi lapsed on pidevalt ohustatud ja ainult meie saame neid ohte viia miinimumini oma
teadlikkusega.
Et suurendada turvalisust maakonnas, on ellu kutsutud
mitmed töörühmad ja algatatud mitmed projektid-programmid. Sel suvel sai hoo sisse külade ohutuspäeva projekt. Algamas on päästeteenistuse eestvedamisel projekt
koolidele „Kaitse end ja aita teist“, mis lõpeb suve alguses
suure lastelaagriga. Kevadel tuleb Rapla kesklinnas maakondlik turvalisuse mess. Tublilt tegutsevad koolid, lasteaiad, kohalikud omavalitsused, järjest rohkem koguvad
jõudu Eesti Naabrivalve ja Eesti Punase Risti Raplamaa
Selts.
Aprillis sai kaante vahele Raplamaa turvalisuse programm 2007-2009, mis on kättesaadav ka internetis terviseedenduse koduleheküljel.
Ülle Rüüson,
Rapla maavalitsuse
terviseedenduse peaspetsialist

Ülle Rüüson ja Rita Peussa Valtu uue naabrivalvesektori sildiga. Paremal MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht Tiina Ristmäe.
RIHO RÜÜSONI foto

Uued Naabrivalve
sektorid Raplamaal
Tiina Roosalu

Naabrivalve on organiseeritud tegevus, mis võimaldab
tunda oma naabreid paremini ja suurendada kogukonna sidusust. Koos sellega suureneb kodukohas ka turvatunne.
2007. aastal liitus Eesti
Naabrivalvega Raplamaal
kaks sektorit Rapla vallast –
Palamulla küla (26. märtsil
2007) ja Valtu küla.
Valtu külas oli lepingute
pidulik allkirjastamine 12.
augustil - Valtu II külapäeval.
Lepingu allkirjastasid neljapoolselt Rapla vallavanem
Aare Heinvee, Rapla politseijaoskonna korrakaitsetalituwww.raplamv.ee/tervis

se komissar Margus Kaldma,
Eesti Naabrivalve juht Tiina
Ristmäe ja Valtu külavanem
Rita Peussa. Valtu külas on
tänaseks üleval ka neli Naabrivalve sektori oranzi tahvlit,
et võõras teaks, millega riskib.
Külapäeva ajal oli Eesti
Naabrivalve kaasabil ka ohutuspäev, kus õpetasid ja näitasid oma tehnikat päästeteenistus, politsei, vetelpääste ja esmaabiõpetajad. Eesti
Naabrivalve toetab oma sektorite koolitusi, sel korral finantseeriti vetelpäästeõppust.
Kokku on maakonnas juba
kaheksa naabrivalvesektorit.

Ülle Rüüson,
traumaprojekti juht

Raplamaa turvalisuse
programmi ette valmistades selgus, et üks oluline
koht on täitmata meie
turvalisuse tagamisel nimelt tihe koostöö
operatiivüksuste vahel
elanikkonna hulgas
ennetustöö tegemisel. Ja
eeskätt rohujuuretasandil - külas.
Võtsime kevadel kokku seltskonna, kuhu kuulusid külavanemad, päästeteenistus,
politsei, Eesti Naabrivalve,
Eesti Punase Risti Raplamaa
Seltsi, Ohvriabi ning kaitseliidu esindajad ja koostasime pilootprojekti küladele.
12. aprillil oli infopäev külavanematele. Sealt kujunes
välja aktiivne külade seltskond, kes olid kohe huvitatud
asjas kaasa lööma.
Vigala vallas toimusid projektitegevused kokku kolmel
korral. Kahel korral külavanemate koosolekul andsime
informatsiooni projekti kohta, Poti laadal olid esindatud
nii esmaabiõpetajad kui ka
päästeteenistus ning Vigala
külapäeval politsei ja Eesti
Punase Risti Raplamaa
Selts.
Valtu külapäev 12. augustil
oli rahvarohke - üle 100 inimese said osa esmaabikoolitustest, mis toimusid nii lastele kui ka täiskasvanutele.
Päästeteenistuse komando

Lapsed päästeteenistuse õppusel Valtu külapäeval.
tutvustas suitsuandurit ja
kavaga - päästeteenistus tegi
harjutati pulberkustutiga
aga sel korral suurema ja uhlõõmavat vanni kustutama.
kema show. Kohale oli toodud
Lapsed said proovida tuletõrüks autovrakk, mis pandi
jevoolikuga veejuga juhtida.
põlema, seejärel kustutati ja
Vahva oma ala fanaatik Eilõigati välja ka oletatavad
mar Täht õpetas elementaarohvrid. Eesti Naabrivalve tutseid vetelpäästevõtteid ja
vustas oma tegevust ja võimarääkis vetelpäästjate ekstlusi ning kutsus üles aktiivreemsest tööst. Kohalik konsses Tolli külas oma sektorit
taabel tõi aga politseisüsteemoodustama. Väikeses Tolli
mi rahvale lähemale - oma
külas oli külapäevast osavõtkonstaableid tuleb tunda! Sajaid üle 50.
muti said lapsed ja ka suured
Tolli külapäevast vaimusinimesed kaeda politseiautot
tusid Laukna mehed ning
ja aparatuuri.
korraldasid omakorda sepTolli küla päev nädalapäetembri keskel Lauknal ohuvad hiljem oli sama päevatuspäeva. Jällegi samad tege-

ÜLLE RÜÜSONI foto

vused, ainult vetelpäästekoolitust sel korral ei olnud Sipa jõgi kaugel ja sügis ka
juba käes. Päevast võtsid osa
nii suured kui ka väikesed.
Ohutusprojekti külades finantseeris Rapla maavalitsuse turvalise maakonna arendusprojekt ja Rapla maakonna traumaprogramm.
NB! Kõik huvilised külad
võiksid planeerida juba oma
järgmise aasta üritusi ning
kui ohutusteema tundub oluline, siis kindlasti kaasata ka
külade ohutusprojekt! Kontakt Ülle Rüüson 528 4090
või e-post: ylle@raplamv.ee.

Ohutusalane projektikonkurss
koolidele ja lasteaedadele 2007
Aune Kähär,
Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustiku
mentor

Traumaprogrammi raames
oli sel aastal koolidel ja lasteaedadel võimalus esitada vigastuste ennetamise alaseid
väikeprojekte summas kuni
3000 kr. Rahastati kõik esitatud projektid kogusummas
48 443,30 kr.
Selleks, et teised koolid ja
lasteaiad saaksid häid mõtteid, paneme projektid üles ka
maakonna terviseedenduse
koduleheküljele projektide
lingi alla. Kevadises koolide
voorus osales kuus kooli ja
sügiseses lastaedade voorus
10 lasteaeda.
Koolidest tegid kaasa Järvakandi gümnaasium, Eidapere põhikool, Juuru gümnaasium, Rapla Vesiroosi gümnaasium, Rapla ühisgümnaasium, Kabala lasteaed-põhi-

kool.
Teemadeks olid liiklusohutus, esmaabi, ohutus rulluisutamisel, ekstreemsportides
ning jalgratastel ja rolleritega sõites, turvavahendite kasutamine, kriisiolukordades
käitumine (veekogu, mets, tuleõnnetused jms) ning vetelpäästealased teadmised-oskused.
Sügisesel projektikonkursil
osalesid kolme valla lasteaiad - kõik Raikküla valla lasteaiad: Järvakandi lasteaedalgkool, Raikküla lasteaedalgkool ja Kabala lasteaedpõhikool; Kehtna vallast Valtu ja Kehtna lasteaed. Kehtna
projekti tegevustesse on kaasatud veel ka Käru ja Järvakandi valla lasteaiad. Rapla valla lasteaedadest osalesid viis: Kelluke, Naksitrallid, Pääsupesa, Alu lasteaedalgkool ja Kuusiku lasteaed.
Teemadeks on valdavalt olnud liiklusohutus - turvali-

Kehtna lapsed õpivad liiklema.

suse vahendid (helkurvestid,
lasteaia helkurid), liikluspäevad (nt Lõvi Leoga), aga ka
koolitusi lapsevanematele
psühholoogia valdkonnas,
matkad loodusesse, väljasõi-

VALDO JÄNESE foto

dud, metoodilise baasi (nt kirjanduse ja lauamängude)
suurendamine, Otsi Otti programmi tegevused ning üritused lasteaia personalile.
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Lastega juhtub...
Ülle Rüüson

Mida tunneb lapsevanem, kes on kaotanud lapse,
seda ei suuda ette kujutadagi. Üks vanaema jagas
oma tundeid ja mõtteid meie lehele lootuses, et ehk
on sellest abi teiste lastega õnnetuste ärahoidmisel.
„Lastega juhtub tõesti liiga
palju õnnetusi. Arvan, et osa
neist on sellised, mida ära
hoida on raske (võimatu), sest
neid tingib see, et laps õpib
maailma tundma. Ei ole võimalik kõikide laste eest ära
peita kõiki neile ohtlikke esemeid. Samas arvan, et meie,
täiskasvanud, ei oska maailma näha lapse tasemelt, st ei
taju, mis neile võib ohtlik olla.
Ei saa ju lihtsalt keelata last
mängimast, maitsmast, katsetamast, oma julgust ja osavust proovimast jne. Teatud
eas ju täiesti puudub neil
ohutunne – ka see ei tee meie
elu lihtsamaks.
Täiskasvanutena saame
mingil määral laste „territooriumi” läbi vaadata, püüda
seal leida ja kõrvaldada lastele ohtlikke esemeid, aga see
pole mõeldav 100%liselt!
Midagi jääb alati sellist,
mille peale keegi (peale laste)
ei tule! Ei ole võimalik hävitada lapse loomulikku
uudishimu ja tahtmist „olla
suur”. See panebki nad tegutsema – kasutavad tikke,
tööriistu jms. Meie võimuses
on teha seda koos nendega ja
siis tegutsemise käigus püüda näidata, mis võib neile ohtlik olla. See nõuab aga lapsevanematelt teadlikkust, aega
ja tahtmist. Vihjan vajadusele kasvatada lapsevanemat
alates beebikoolist kuni kooliajani.
On olemas ka õnnetusi,
mille eest saame lapsi paremini kaitsta. Need on liiklus- ja tuleõnnetused. On see
helkuri kandmine, loaga sõit,

eakohased liiklusvahendid –
selles osas saame kõik vist
laste ohutuseks rohkem ära
teha, teadlikkuse kasvatamise ja kontrolli kaudu. Samasse valdkonda paneksin
koolivägivalla ja vägivalla
üldse. Ka siin sõltub meist,
täiskasvanuist päris palju!
Olen KATEGOORILISELT
selle vastu, et ajalehed teevad
lastega (üldse inimestega)
juhtunud õnnetustest oma
müügiartikli. See ei sobi esilehele ka siis, kui sellest on
teistel palju õppida! Võib-olla
sellest kirjutada üldistavalt,
nii et keegi selle najal õigesti
mõtlema ja tegutsema
hakkaks. Igal juhul tuleks
ALATI asjaosalistelt nõusolek küsida. Meie pere ei oleks
sellega nõus.“

Leinavatele vanematele
nõustamisvõimalused:
Usaldustelefon 126
Rapla maakonna psühholoogiateenistus 489 4310
Rapla noorte nõustamiskeskus 485 6263
Rapla Ohvriabi 489 0455
Kirik
Vallavalitsuse sotsiaalnõunik

Alla kaheaastane laps
uppus koduõuel tiiki.

Suurendatud ohuallikate
olemasolul tuleb varakult
võtta kasutusele abinõud
– piirata juurdepääs veekogule, hoida lapsel õuealal silm peal. Kogu aeg.

Roolijoodik sõitis
maanteel teepervel
kõndiva algklassilapse
surnuks.

Iga napsitanud juht on
potentsiaalne, siin loos
ka tegelik mõrvar!
Jalakäija peab olema
hästi nähtav, kanna alati helkurit, helkurpaela,
helkuriga ääristatud riideid!

Varateismeline sõitis
vanemate tagant võetud
autoga eakaaslase
surnuks.

Alaealine võib sõita autoga ainult koos lapsevanema või koolitajaga ja
selleks ette nähtud kohas
(õppeplats, jäärada) või
ohutus kohas (näiteks
oma põllul).

Ettevõtte territooriumil
mängivale algklassilapsele kukkus
konstruktsioon peale ja
laps hukkus. Teismeline
laps uppus vilja sisse.

Kõik tööstus-, tootmis- ja
ehitusplatsid peavad olema võõrastele võimalikult
suletud. Ettevõtjad on hädas lastega, kes otsivad
huvitavat tegevust. Lapsed veedavad vaba aega
seal, kus ei tohiks. Tööstusmaastik pakub paraku
lastele huvi. Tuleb tagada
mänguplatside olemasolu
asulates ja suurendada
laste vabaaja veetmise
võimalusi (eriti suvel).

Imikute äkksurmal võib
olla palju põhjuseid
Aili Laasner,
pediaater

Kirjanduse ülevaade annab
hällisurma statistiliseks sageduseks Põhjamaades 0,6
juhtu 1000 sündinud lapse
kohta.
SIDSi - Sudden Infant Death
Syndrome, on nimetatud ka
kätkisurmaks, imikute äkksurma sündroomiks. Vanuses
1 kuu kuni 1 aasta peetakse
seda küllaltki tavaliseks surmapõhjuseks. Tegemist on
äkilise ja ootamatu surmaga,
millele ei eelne haigussümptomeid ja mille põhjus ei selgu ka hilisema lahangu käigus.
Retrospektiivsed uuringud
on näidanud, et esinemissageduse tipp on 3.-4. elukuul, aasta külmadel kuudel,
nädalavahetustel ja öisel
ajal, tavaliselt hommikupoole ööd. Poistel on äkksurma esinenud mõnevõrra sagedamini kui tüdrukutel.
Need juhud on ülimalt traagilised: veel eelmisel õhtul
näiliselt terve olnud laps leitakse voodist nii, et ta ei hinga ning tema elustamine jääb
tulutuks.
Imikute äkksurma põhjused
ei ole teada. Epidemioloogilistes uuringutes on nimetatud riskiteguritena madalamat sotsiaalset klassi, st
vaesemates oludes elavaid peresid, imiku magamist vanematega või teiste lastega ühes
voodis, ema suitsetamist (eriti raseduse ajal), enneaegsust, madalat sünnikaalu ja
imiku magamist kõhuli
asendis.
Pediaatria suure käsiraamatu viimane väljaanne rõhutab otsest ja olulist seost

ema suitsetamise ja imiku
äkksurma riski vahel. Seejuures on raske vahet teha,
kas mõjufaktoriks oli ema
suitsetamine raseduse ajal
või pärast lapse sündi, kuna
üldjuhul on need korreleeruvad.
Kirjanduse andmetel suurendab riski olukord, mil imik
on tavaliselt maganud selili
asendis, kuid siis on tavapäratult pööratud teise asendisse. Seega kõik, kes imiku eest
kas või lühikest aega hoolt
kannavad, peavad teadma,
milline on lapse õige asend
magamise ajal. Uuringud on
näidanud, et ka külili magamisasend pole õige ning on
samuti seotud imiku äkksurma ohuga.
Kõhuli või külili võivad magada need imikud, kellel on
selleks mingi meditsiiniline
põhjus ja just niimoodi on
arst soovitanud.
Viimaste seisukohtade järgi ei soovitata imikut kõhuli
panna enne, kui ta „ise selleks
soovi avaldab”, st ise suudab
end kõhuli pöörata!
Kui imik on ärkvel ja vanema silma all, võib ta aeg-ajalt
siiski ka kõhuli olla.
Suurema riski toovad kaasa imiku voodisse pandud
padjad, pehmed madratsid,
lambanahad, samuti kõik
muud atribuudid, mis pandud
imiku näo või pea kohale.
Samuti ei tohiks beebi tuba
olla olla põhjendamatult soojaks köetud.
Luti kasutamine imiku rahustamiseks on lubatud ja
soovitatud.
Samuti on väidetud, et riskitaustaks võivad olla häirunud närvisüsteemi reaktiivsus, toidu tagasiheide maost

söögitorru, kalduvus uneapnoele (mis tähendab hingamisseisakut une ajal) või
pikemaaegne varjatud hapnikuvaegus.
Magades võisid neil lastel
olla nii bradükardia (südametegevuse aeglustumine) või
tahhükardia (südametegevuse kiirenemine) hood. Need
riskitegurid on oletuslikud,
sest nende kohta pole tõestust
ei diagnostiliste võtete ega
profülaktiliste läbivaatuste
käigus.
Harva esinev põhjus võib
olla imiku veresuhkru langus
(hüpoglükeemia), mis kaasneb päriliku rasvhapete ainevahetushäirega.
Kuna imikute äkksurma
sündroom piirdub esimese
eluaastaga, siis on oletatud
selle seost kesknärvisüsteemi
küpsusetusega. Veel on märgitud sedagi, et need lapsed
on olnud väga hästi toidetud
või saanud toitainena liigselt
valku. Siit omakorda järeldus, et esimese poolaasta ja
ka sellele järgnevate kuude
jooksul on imiku ainuõigeks
toiduks rinnapiim. (Teisel
elupoolaastal tulevad lisatoidud muidugi juurde!) Rinnaga toitmise soovitust ei saa
siiski pidada imikute äkksurma ärahoidvaks teguriks, pigem on loomulik toitmine seotud kõrgema elatustasemega
ja see käib normaalse eluviisi juurde.
Kirjanduse andmetel pole
täheldatud mingit seost
imiku äkksurma sündroomi
ja imiku vaktsineerimise vahel.
Igal võimalusel peaksime
vastsündinuid ja imikuid
kaitsma viirushaiguste ja
teiste nakkuste eest.

Juht vajab liikluses emotsionaalset täpsust
Eldur Ratniku artiklit
ajakirjas Tehnika ja Tootmine 4, 1994 refereerinud
Valdo Jänes

Tavaliselt vähemalt 18aastaselt juhiloa taotlejalt eeldatakse, et nii vana inimene on
sõidukijuhtimiseks küllalt
küps ja vastutustundlik - oma
ja teiste elu eest. Tegelikkuses see alati nii ei ole.
Teame, et suurema osa liiklusõnnetustest põhjustavad
just noored, väikese staaziga
juhid. Pole veel vajalikke sõidukogemusi ega osata keerulisi liiklusolukordi lahendada.
Juhi meeleorganitel tuleb
vastu võtta palju mitmekesist
infot, millest aju omakorda
peab väga lühikese ajaga välja valima vajaliku, et selle
alusel otsus teha. Juht vajab
head kujutlusvõimet ja oskust seada ennast teise liikleja olukorda.

Nt suudab ühe konkreetse
juhi aju läbi töötada teatava
hulga infot, mis vastab tema
võimetele mingi kindla sõidukiiruse juures. Kui sama juht
sõidab vaid veidi kiiremini, on
ta väljunud talle töökindluse
taganud mänguruumist - ta
võib sõiduki üle kontrolli kaotada. Siis sõltub üksnes juhusest, kas kõik lõpeb õnnelikult. See võimete piir on juhiti suuresti erinev ja sõltub
palju juhi kogemustest.
Noorel, väikese staaziga juhil on olnud vähe võimalusi
oma võimeid tundma õppida,
sestap teeb ta rohkem vigu.
Lisaks takistab kogemuste
puudus ka tehtud vigu tunnistamast. Nagu tippsportlaste edu tagavad tuhanded
treeningtunnid, nii saab kogenud juhiks vaid pikaajalise
praktikaga.
Kogemused võimaldavad
liiklusolukordi õigesti hinna-

ta ja ohutult lahendada. Paljud juhid ei ole liikluseks
küpsed. Näiteks noor juht, kes
kujutleb end kuulsa ralliässana kihutamas mööda
maanteed lubatud kiirust
ületades ning möödudes kõikidest liiklejatest nii lähedalt kui võimalik, riskib tegelikult nii teiste kui ka oma
eluga. See, mida ta demonstreerib, on ebaküpsus ehk poisikeselikkus. Võimetus eristada mängu tõsielust on normaalne lapsele, kuid mitte
18aastasele noorele.
Agressiivsus teeb juhi
halvaks
Küpsust näitab võime ennast kontrollida. Kui laps
saab vihaseks, näitab ta oma
tundeid kontrollimatult: karjub ja lööb kedagi või midagi.
Liikluses võib kontrollimatu
tunneteväljendamine kaasa
tuua hukutavaid tagajärgi.

On eluliselt tähtis, et juht ei
väljendaks ärritust ja viha
tegudega, isegi siis mitte, kui
teise liikleja käitumine on
täiesti vale. Agressiivsus teeb
juhi halvaks, vähendab võimet õigesti mõista ja hinnata liiklusolukordi ning põhjustab valesid otsuseid, seega
suureneb konfliktioht.
Head juhti iseloomustab
omadus hoida tähelepanuvõimet ja valvsust, oskus pöörata tähelepanu liikluses vajalikele objektidele.
Küpsusega kasvab ka vastutustunne. Arenenud ühiskonnas on inimesel palju õigusi, kuid ka palju kohustusi,
tal peab olema arenenud vastutustunne ja oskus teistega
arvestada. Pole raske oletada, mis saaks liikluses, kui
iga juht sõidaks oma isikliku
suva ja reeglite järgi, hoolimata teistest teekasutajatest. Liiklus sujub seda pa-

remini, mida rohkem juht teistega arvestab.
Viimastel aastatel on ühiskonna areng kiirenenud, mis
kajastub ka liikluses.
Moraalitaseme areng näeb
välja umbes nii. Lapsed on
kõik egoistid, lapse kasvades
egoism aga väheneb, sest ta
saab aru, et teatud reeglitest
tuleb ka juhinduda. Laps hakkab neid reegleid aktsepteerima. Hiljem, elukogemuste
kasvades, jõuab ta kõrgemale
tasemele, mida iseloomustab
teise inimese austamine ja
mõistmine. Niisuguse taseme
saavutanud juht aitab teisi
liiklejaid, austab jalakäijaid
ja käitub mitte ainult kirjutatud reeglite järgi, vaid ka
moraalireegleid järgides.
Liikluses aga suurendab
ebaküpsus õnnetuste arvu ja
nende tagajärgede raskust.
Ebaküps juht tahab näidata
oma jõudu ja üleolekut ning

tunnetab, et mootorratas või
auto on see vahend, mis võimaldab esile tõsta tema isikut. Kuigi ta teadlikult nii ei
mõtle, on selline arvamus tema alateadvuses ja võib ohtlikus olukorras välja lüüa.
Juhi küpsus ilmneb kahtlemata ka oskuses arvestada
või mitte arvestada grupi mõju. Eriti agressiivselt püüavad juhti mõjutada joobes
sõitjad. Juhil tuleb endale
selgeks teha, et kui ta ei suuda vastu seista ohtlikule sõidustiilile kallutava grupi mõjule, on parem sõitmisest loobuda.
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Õigus õnnelikule elule
kuulub iga ea juurde
Ülle Rüüson,
Rapla valla tervisenõukogu
liige

2005. aastast on Raplamaal
kõikides valdades korraldatud südamenädalal tervisepäevi. Viimastel aastatel on
kohalikud omavalitsused
saanud mitmeid koolitusi, et
ellu kutsuda tervisenõukogu,
kes korraldaks terviseedenduslikku tegevust oma valla
territooriumil. Tänaseks on
kuues vallas selline tervisenõukogu olemas – Kärus,
Raplas, Kaius, Juurus, Kehtnas ja Järvakandis. Aktiivsed töörühmad toimetavad ka
teistes valdades.
Esmakordselt toimus peaaegu kõikides valdades eakate päev, kus septembri lõpus, kus oktoobri alguses. Eakate päeva korraldamist toetas Rapla maavalitsus südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamise programmi
raames. Samuti pani õla alla
maanteeamet, kes toetas
Raplamaa eakaid helkurite
projektiga - iga eakate päeval
osaleja sai uue helkuri. Vanemaealised teatavasti ei kanna neoonkirevaid rõivaid ja
eriti maapiirkonnas pimedatel maanteedel on vanemad
inimesed ohustatumaid liiklejaid.
Kõige suurema kogemusega
eakate päeva korraldaja on
Kehtna vald. Eidaperes on
mitmed aastad Helgi Randla
eestvedamisel kokku saadud,
tegeldud kepikõnniga, räägitud tervisest, mõõdetud tervisenäitajaid - sel aastal ka

Kepikõnni õppust viivad läbi Anne ja Mati Lill Maiklubist.
ÜLLE RÜÜSONI foto

luutihedust. On rõõmustatud
oma meelt tuntud esinejatega. Üle-eelmisel aastal esines Vello Orumets, mullu
Uno Loop, sel aastal aga
nahkpükstes nooruslik Üllar
Jörberg. Osalejaid oli tänavu
rekordarv – 163!
Samal nädalavahetusel –
27. septembril - said eakad
kokku ka Raikküla klubis.
Osavõtjaid oli 50 ringis. Esinesid Valdo Jänes, Svea Väli,
Meelika Laasma. Kultuurilist elamust pakkusid kohalikud taidluskollektiivid ja
päeva rosin - Heldur Jõgioja.
Kohilas tehti kepikõndi ja
seeniortantsu, võisteldi hoidiste konkursil. Kaiu eakad
sõitsid aga naabermaakonda
Järvamaale ja kogusid Kirna
mõisa energiaallikatest jõudu edaspidiseks.
Raplast kui maakonna keskusest on eakate päeva tähistamine alguse saanud 2003.

aastal. Vanemad prouad ise
on olnud alati aktiivsed korraldajad. Sel korral koos valla tervisenõukoguga valmistati ette pikem kepikõnnijalutuskäik Raplast Alusse,
mida juhtisid Anne ja Mati
Lill Maiklubist. Kultuuriprogramm viis Alu mõisa, ekskursiooni juhtis Valter Uusberg. Alu spordihoones sai
mõõta kõikvõimalikke näitajaid (sh luutihedust), aga ka
pikkust, mis vanemas eas
võib olla varasemast sootuks
teistsugune, ning konsulteerida tohtritega. Spordisaalis
sai eakaaslastega mõõtu võtta nii topispalliviskes, nooleviskes, korvpalli vabaviskes,
koroonas, lauatennises kui ka
males. Osavõtjaid oli oodatust vähem - 50 ringis. Küllap hirmutas pikk matk ja
meelitas seenemets. Kärus
räägiti moodsast vananemisest ja ravivõimlemise võte-

test. Esines Ervin Lillepea.
Märjamaal osales 139 inimest! Märjamaa valla kauaaegne sotsiaaltöötaja Kaare
Tammaru ütles gümnaasiumi sööklas toimunud üritust
avades kuldsed sõnad: vanast
ei saa enam iialgi noort, kuid
noorest võib saada vägagi
vana ja õigus õnnelikule elule
kuulub iga ea juurde. Esinesid
laulu- ja tantsulapsed ning
Haimre isetegevusteater.
Tehti toolivõimlemist ja joogaharjutusi. Eakatega tuli
kohtuma kohalik konstaabel
Olimar Merilain.
Järvakandis oli välja kuulutatud kogu pere päev - osavõtjaid oli 115. Tehti kepikõndi
ja jalutati 1 ja 3 km pikkusel
rajal niisama, sõideti rattaga võidu, mõõdeti erinevaid
tervisenäitajaid, tervislikust
toitumisest rääkis professor
Raul Mardi. Päev lõppes autasustamise ja Ardo Juhkovi
kontserdiga. Juuru rahvas
sõitis samuti kodunt eemale
– Viljandisse, kus jalutati
kaunis linnas ning külastati
teatrit ja vaadati etendust
„Linda tahab lahutust“. Osavõtjaid oli 30.
Kindlasti olid kõik eakad
inimesed, kes said osa toredatest päevadest, väga rõõmsad. Ja mis siis veel tähtsam
on, kui see, et inimestest hoolitakse. Seegi on hästi tore, et
eakad on ka ise aktiivselt korraldustoimkondadesse haaratud.
Kindlasti jätkame ülemaakondlikku traditsiooni ka
järgmisel sügisel eakate päeva tähistades.

Tulekahjus saab tavalisest kodust tondiloss.
Foto päästeteenistuse arhiivist

Muuda oma kodu
turvaliseks paigaks
Õie Kopli,
Lääne-Eesti Päästekeskuse
Raplamaa päästeosakonna
ennetustöö vanemspetsialist

Igal aastal hukkub Eestis
tuleõnnetustes keskmiselt
130 inimest. 2006. aastal oli
hukkunuid 164, kellest valdav osa – 80%, kaotas elu
oma kodus. Kuid kodu peab
perele tagama turvalise ja
tuleohutu elukeskkonna.
Eestlaste probleem on selles, et suitsuandur ei ole seaduse järgi veel kohustuslik.
Kodune tuleohutus taandub
ainult inimeste teadlikkusele või teadmatusele. Oma
kodu turvaliseks muutmise
eest vastutab igaüks ISE!
Suitsuanduri paigaldamine
on iga inimese kohus!
Hiljemalt 1. juulil 2009.
aastal peab elamu vähemalt
ühes ruumis olema autonoomne suitsuandur (VV
27.10.2004. a määrus nr 315).
Suitsuandur, tulekustuti ja
tuletekk on esmase tuleohu
korral lihtsalt käsitsetavad
abivahendid. Need on kättesaadavad peaaegu igas suu-

remas kaubanduskeskuses.
Suitsuandur reageerib juba
vähesele suitsule ning annab
piisavalt edumaad päästmaks ennast, oma lähedasi
ning ka kodu. Tänase seisuga
on Raplamaal 6 tuleõnnetustes hukkunut. Minu andmetel ei olnud neist ühelgi kodus
suitsuandurit - mõtlemapanev, kas pole? Täna on suitsuandur vaid ca 30% küsitletud Raplamaa kodudes, ülejäänud 70 protsendist valib
“punane kukk” iga päev mõne
kodu, millest järele jätta vaid
tukihunnik ning mõni söestunud inimkeha. Pärast õnnetuse juhtumist on hilja targutada. Tagantjärele ei saa keegi suitsuandurit kodu ja lähedaste päästmiseks lakke
keerata. Kuid olen üsna kindel, et leekides kodu kaotanute uues elamises on olemas suitsuandur.
Väikeses Käru vallas on
üles pandud 100 suitsuandurit. Ootame sama aktiivset
suhtumist ka teistelt valdadelt.
Kas tõesti on vaja isiklikke
traagilisi kogemusi, mõistmaks suitsuanduri olulisust?

Räägime jälle “Otsi Otti ehk eksinud laps metsas” programmist
Toomas Tõnisson,
Kodanikekaitse Selts

Otsi Otti (ehk eksinud laps
metsas) programm on mõeldud eelkõige 4-10aastastele
lastele. On ju teada, mida
õpid noorelt, jääb alatiseks
meelde. Vanuseliselt jaguneb
õpe veel 10-14-, 14-16- ja 1666- ning üle 66aastastele.
Oluline on koolitada lasteaiaja kooliõpetajaid, kes oma
igapäevases töös saavad mõnusalt neid tarkusi edasi
anda. Kahjuks läbis käesoleval aastal praktiliselt tasuta
kursused vaid viis meie maakonna õpetajat.
Eks metsas hakkamasaamine olene teadmistest ja
ealistest iseärasustest. Need
teadmised, mis saadakse lapsena, jäävad kogu eluks. Tark
oleks ju kõigile lastele Otsi
Otti nipid selgeks teha, väheneksid hilisemad mured.
Järvakandi ja Rapla Naksi-

trallide lasteaias viiakse korralikult läbi Otsi Otti koolitust ja on näha, et lastele see
meeldib. Olen vestelnud praegu kuuendas klassis käiva
poisiga, kes käis Naksitrallide lasteaias ja ta teab, kuidas eksimise puhul käituda.
Ka Vigalas on olnud juhtum,
kus kooliõpilased eksisid ning
neile tuli meelde, mida lasteaias õpetati. Tänu laste õigele tegutsemisele leidsid õpetajad nad ilma kõrvalist abi
vajamata. Nii võib näiteid
jäädagi tooma.
Kallid Otsi Otti õpetajad, te
olete ju tublid ja targad, ärge
jätke oma teadmisi vaid enda
teada, jagage neid oma õpilastega. Rapla maakond saab
olla esimene maakond Eestis,
kus kõik lapsed saavad teadmised, kuidas käituda ähmiolukorras. Kui on lasteaedu ja
koole, kus ei ole oma Otsi Otti
õpetajat, palun võtke ühendust ja parandame selle tühimiku.

Me korraldame Oti päevi.
Need on mõeldud eelkõige
metsateadmiste meeldetuletuseks ja lastele otsinguga
tegelevate struktuuride tutvustuseks. Kahjuks sel aastal ei vedanud meil ilmadega
ja Raplas ning Kohilas jäid
Oti päevad ära, kuid toimusid
Järvakandis ja Märjamaal.
Siin on paras aeg tänada
päästeteenistust abi eest.
Alati ei ole uuendus hea, tuleb
jääda traditsiooni juurde ja
korraldada Oti päevad kevadel, kui ilmad on stabiilsemad.
Meilt, täiskasvanuilt, ei võta keegi vastutust - meie ju
vastutame, et laps saaks hakkama igas olukorras, on see
kodus või looduses. Teadmised ja hoolimine on meie panus.
Nüüd aga natuke meeldetuletuseks. On tulemas külmad, palun kontrollige, et teie
laps on vastavalt ilmale riides. Loodus on muutunud, ka

suvel tuttavaid kohti ei pruugi laps ära tunda. Teadlased
väidavad, et kuni kolmeaastane laps ei saa aru, et ta on
eksinud, vaid teised on kuhugi kadunud ja ta tegutseb,
kuni väsib. Tavaliselt jääb

"Otid" metsas.
Foto AUNE KÄHÄRI arhiivist

siis enda meelest sobivasse
kohta puhkama, näiteks põõsa alla või suure rohu sisse.
Vanemad lapsed saavad juba
aru, et on eksinud ja tõenäoliselt tekib paanika. Nüüd
tulevad Otsi Otti teadmised
kasuks. Õpetus koosneb kolmest kuldsest reeglist.
1. Kallista puud, ehk jää
paigale ja mõtle järele, mis on
juhtunud. Tõenäoliselt kui
rahuned ja järele mõtled, leiad
ka kodutee.
2. Ole nähtav, tee ohumärgid, anna oma asukohast otsijatele märku. Kolm takistust
üle metsaraja, näiteks väikesed aiakesed, üks samm iga
takistuse vahel. Metsalagendikule tee maapeale suur rist,
et lendurid seda näeksid jne.
3. Hoia sooja, ära võta riideid seljast, ehita lähima puu
alla okstest istumisalus, paksusega vähemalt oma näpuotstest kuni küünarnukini, et
maapind ei neelaks su soojust. Ehita niiviisi ka tuule-

vari.
Kui oled eksinud, on kõige
raskem teha otsus, kas otsida väljapääsu või jääda metsa ööbima ja hommikul edasi
tegutseda. Siin tuleb arvestada, et ööpimeduses liikumine
on ohtlik su tervisele ja inimene peab puhkama, et oma
elu vähem ohtu seada.
Kui oled eksinud, kallista
puud, rahune ja vaata ehk on
metsatee lähedal, mine mööda seda kuni suurema teeni,
kuid ära enam mine metsa.
Kui oled leidnud kraavi, mine
allavoolu, kuni leiad tee või
põllu. Elektriliini märgates
mine, kuni leiad asula. Need
oleksid lihtsamad moodused
metsast välja jõudmiseks.
Alati enne metsa minekut
teavita sellest tuttavaid ja
ütle neile ka piirkond, kus
oled. Võta kaasa kompass,
vile, vett ja natuke toitu, lisa
ka mõned kommid. Alati riietu vastavalt ilmale ja mõtle
ka kehva ilma võimalusele.
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Kergenda kandamit

Õnnelikud õnnetused
Maire Kõrver

Milda Möldre,
Raplamaa tööinspektsiooni juhataja

Tööinspektsioon korraldab Euroopa Vanemtööinspektorite Komitee (SLIC) egiidi all 2007. aastal
kampaania raskuste käsitsi teisaldamisel tekkida
võivate alaseljavaevuste ennetamiseks.
Kampaania „Kergenda kandamit” korraldatakse koostöös Euroopa Tööohutuse ja
Töötervishoiu Agentuuriga ja
see leiab aset kõigis Euroopa
Liidu liikmesriikides. On
koostatud
infomaterjalid:
tutvustav üldbrošüür ning
kaks transpordi- ja meditsiinisektoris raskuste käsitsemist puudutavat brošüüri.
Neis kirjeldatakse detailselt
raskuste teisaldamisega seotud riskide vältimise tehnilisi lahendusi.
Raskuste käsitsi teisaldamine on üks peamisi luu- ja
lihaskonna vaevuste põhjusi.
Enamik tööga seotud luu- ja
lihaskonna vaevustest areneb
välja aja jooksul ja on tingitud kas otseselt tööülesannete täitmisest või töökeskkonnast. Samuti võivad need
olla õnnetuste (nt luumurdude, nihestuste) tagajärjed.
Peamiselt on need vaevused
seotud selja, õlapiirkonna ja
käte, harvem jalgadega. Igal
aastal kannatavad miljonid
eurooplased tööga seotud luuja lihaskonna vaevuste käes.
Tagajärjeks võib olla isegi
eluaegne puue või töövõimetus. Luu- ja lihaskonna vaevused on üks levinumaid kutsehaigusi. 2006. aastal registreeriti tööinspektsioonis
117 esmaselt diagnoositud
kutsehaigusjuhtumit. Püsivalt (alates 2004. a) on ülekaalus füüsilisest ülekoormusest, raskest füüsilisest tööst
ja sundasenditest põhjustatud kutsehaigestumised.
Selgroog koosneb 33 selgroolülist ja 24 lülivahekettast.
Lülid annavad selgroole tuge-

vuse, kettad liikuvuse. Kui
inimene seisab, siis ketastele
langev koormus jaotub ühtlaselt ning on kõige väiksem.
Liigutused raskuste teisaldamiseks avaldavad lülivaheketastele mõju. Nt raskuse
maast tõstmiseks kumera
seljaga ettepoole kallutamine
surub ketta esiosa kokku ning
venitab tagaosa. Surve kettale suureneb ja jaotub ebaühtlaselt.
Kuidas kaitsta ennast
raskuste teisaldamisel?
Füüsilise töö puhul kaitsevad
töötajat õiged töömeetodid.
Enne raskuse tõstmist tuleb
hoolitseda, et tööpiirkonnas
poleks takistusi, uksed oleks
avatud ning tõstetav ese on
kindlalt käes. Raskuste tõstmisel soovitatakse kasutada
järgmist tehnikat (vt pilti):
* seisa raskuse kohale, jalad
selle ümber ja katsu viia keha
raskusele võimalikult lähedale
* kasuta tõstmisel jalalihaseid
* hoia selg sirgena ja tõmba
raskus kehale võimalikult
lähedale
* hoia raskuste tõstmisel ja
kandmisel käsi sirgelt.

Raskuste lükkamisel ja tõmbamisel on oluline:
* kasuta oma keha raskust –
lükates kalluta end ettepoole
ning tõmmates tahapoole
* nii ette- kui ka tahapoole
kallutamisel seisa kindlalt
põrandal ja väldi libisemist.
* väldi keha pööramist ning
selja kõverdamist
* seadmetel olgu käepide-

med-kinnihoidmise kohad;
käepidemed asetsegu õlgade
ja vöökoha vahelisel kõrgusel
* abiseadmed olgu heas korras, nii et rattad libiseks tõrgeteta
* põrandad olgu kõvad, siledad ja puhtad.
Tööandja peab välja selgitama raskuste käsitsi teisaldamisel esinevad ohutegurid
töötaja tervisele ning rakendama meetmeid terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks. Eriti oluline on tervisekahjustuste ennetamine.
Tööandja on kohustatud
tähelepanu pöörama riskihindamisele ja riskijuhtimisele;
tervisekontrollile ja koolitusele; töötajate teavitamisele
ja nõustamisele; töösüsteemide ergonoomilisusele. Tavaliselt ei põhjusta luu- ja lihaskonna vaevusi üks konkreetne tegur. Nt seljavalu ei
tekita ainuüksi raskuste käsitsi teisaldamine, vaid sellele aitavad kaasa mitmed
muud tegurid nagu stress, vibratsioon, madal temperatuur
ja halb töökorraldus. Seega
on tähtis hinnata ja analüüsida kõiki luu- ja lihaskonna vaevuste riske. Pärast riskihindamist tuleb asjakohaseid meetmeid rakendada, mis on suunatud võimaluse korral luu- ja lihaskonda puudutavate riskide
kõrvaldamisele või vähendamisele. Ennetusmeetmete
kavandamisel peaks kaaluma mitmeid võimalikke muudatusi kogu töökeskkonnas.

Töökoht – kas selle planeeringut oleks võimalik
muuta nii, et töötajad ei
peaks tegema jõurakendamist nõudvaid ülesandeid
ebamugavas, staatilises
asendis?

Tööseadmed – kas on ergonoomilised? Kas tööd
saaks kergendada elektritööriistade abil? Kas see
suurendaks puutumust
kämbla-käsivarre vibratsiooniga? Töötajad – tuleb
tõsta teadlikkust ergonoomilistest teguritest ning
õpetada neid märkama ja
vältima ohtlikke töötingimusi. Lisaks tuleb selgitada, miks on vaja pöörata
tähelepanu ennetusele
ning mis juhtub, kui seda
ei tehta. Samuti peaks
töötajaid teavitama hea
tava ja ohutute töömeetodite järgimise eelistest seoses vaevuste vähenemise
ja sissetuleku säilitamisega. Tööülesanded – üks
tähtsamaid tingimusi on
tööülesannete füüsilise
koormuse vähendamine,
vähendades jõu rakendamist, korduvaid liigutusi,
ebamugavaid asendeid ja/
või vibratsiooni. See nõuab
tihti uute töövahendite või
töömeetodite kasutuselevõttu. Töökorraldus – töö
parem korraldamine. Vahest saab jaotada tööülesanded töötajate vahel ümber niiviisi, et vähendatakse korduvaid liigutusi,
käte pingutamist, pidevat
kummardamist ja keha
pööramist. Organisatsiooni tasand – praktiliste lahenduste hulka kuulub sobiva töö ja puhkuse rütmi
väljatöötamine, et vähendada väsimust. Peab võimaldama puhkepause ja
vahelduslikku tööd. Ettevõttel tuleks soodustada
tugeva ohutuskultuuri väljatöötamise poliitika vastuvõtmist, et juhatus pühenduks probleemile ja
osaleks tõsisemalt luu- ja
lihaskonna vaevuste riskide tuvastamisel ja kontrollimisel.

Illustratsioon

Emadel on laste suhtes silmad ees ja taga, kuid nagu
vanasõna ütleb: õnnetus ei
hüüa tulles. Järgnevalt mõned emade meenutused
ohuolukordadest, mis õnneks veel hästi lõppesid.
Pisipoisi ema astus korraks elutoast kööki, kuid
selle lühikese ajaga suutis
väikemees aknalauale ronida. Ema ei osanud arvatagi, et laps juba selliste
liigutustega hakkama
saab, sest kõndinudki ei olnud ta veel kuigi kaua. Toa
tuulutamiseks oli aken
avatud ning laps kukkus
kolmandalt korruselt alla.
Majaäärsest betoonribast
lahutasid teda vaid napid
sentimeetrid. Õnneks ta ei
kukkunud betoonile, vaid
muruplatsile, kuhu oli hiljuti laotatud uut mulda,
muru külvatud ja kastetud.
Lapsel nähtavaid vigastusi
polnud ja ka hilisemal jälgimisel neid ei ilmnenud.
Nelja-aastase tüdruku
ema hakkas uksehingi õlitama. Et õli paremini hingede vahele imbuks, üritas
ka ust veidi üles tõsta.
„Hakkas kuidagi nii kergelt
käima, kui õli vahele sai, et
tuli hingedelt maha. Ma ei
jõudnud ust tagasi tõsta ja

panin seina najale. Hoiatasin last, et seda puutuda
ei tohi. Rääkisin, et ootame,
kui isa tuleb koju ja ise
tõstab,“ meenutas naine.
Lapsel oli hoiatus algul
meeles, aga päeva jooksul
ununes. „Tavaliselt käis see
uks kinni, nii et lingist haaramine oli juba nagu automaatne liigutus. Eks nii
ka laps ühel hetkel võttis
lingist kinni,“ jutustas ema.
Hullemast päästis see, et
lapsele peale kukkuv uks
langes klaverile ja jäi sinna pidama, nii et laps sai
vaid natuke lingiga kriimustada.
Kord oli lastega pere metsas puid tegemas. Puude
langetamisel seisid ema ja
lapsed eemal, ka saagidekirveste ligi lapsi ei lastud.
Töö hakkas juba valmis
saama. Isal jäi saagida veel
üks tormiga maha langenud tüvi, mis oli mehekõrguse, harali juurtega
mullapalliga maast üles
rebitud. Laps oli seal just
äsja puujuurtel sibavaid
putukaid uudistanud, aga
august juba väljas. Niipea,
kui saag tüve läbistas,
prantsatas mullapall oma
auku tagasi. „Ei taha mõeldagi, kui sel hetkel oleks
seal all olnud laps...“ sõnas
ema ohkega.

INFO
Rapla maakonna turvalisuse programm 2007-2009 on
üleval terviseedenduse koduleheküljel:
http://www.raplamv.ee/tervis/uudised

EPR Raplamaa Selts alustab registreerimist 16-tunnistele
esmaabikursustele. Kursus toimub osalejate arvu täitumisel, vähemalt 10 registreerunut saavad teadmisi ettevõtte
esmaabiandjana, lõpetajatele väljastatakse eurosertifikaat. Registreerimine ja info telefonidel 489 4120,
521 3789 ja meiliaadressil helle.nikonov@mail.ee.

