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Konverentsi „Turvaliste kogukondade Eesti“ arutelude kokkuvõte 

24. mai 2016 

 

Kogemuskohviku arutelu teemal „Kuidas jõudsite turvalisuse tagamisel jututoast 

parimate piirkondlike koostööpraktikateni?“ 

 

1. Koostööni jõudsime vahetu suhtlemise, isikliku algatuse, eeskuju ja kodanikujulguse kaudu – nii 

sünnib ühine taju probleemist ja saame aru, mis on meie eesmärk ja mis probleemi on vaja 

lahendada. Meie kogemuse järgi ongi jututuba parim praktika. 

2. Vabatahtlik vajaduspõhine ühisalgatus turvalisuse tagamiseks tekib siis kui on olemas kolm 

komponenti: 1) hoolivus, märkamine; 2) tahe aidata; 3) tunne oma naabrit. 

3. Koostööpraktikate tekkeks on vajalik eri osapooli arvestav koostöö, tihe ja vahetu suhtlemine, 

ühise eesmärgi teke ja ühiskondlike normide ja kokkulepete järgimine.  

4. Järjepidevus, oskus näha väärtust ka partneri silmade läbi ning võttes aluseks koostöö ja kaasatuse 

elukaare jooksul elukestvalt. 

5. Fookuses lahendustele orienteeritus ning väärtuste loomine läbi ühiste väärtuste loomise ning 

hoiakute kujundamise.  

6. Märka ja tegutse: seda praktikat on vaja juurutada, kuid seejuures mitte unustada enda turvalisust. 

Oluline on ohuolukordadest teatamine. Piiri ääres märka võõrast! 

7. Projektid ja koostöös loodud ettevõtmised, mida võiks esile tuua: 

• eelkooliealiste õhutuspäevad (Hiiu mk); 

• KEAT „ Kaitse end ja aita teist“ projekt üle Eesti (6-ndad klassid); 

• Naabrivalve; 

• kiusamisvaba haridustee eest liikumine (ühise laua taga erinevad organisatsioonid); 

• PPA eestveetav projekt "Turvaline küla/kodukant", tegemist on turvalisuse aruteludega avatud 

ruumi meetodil kogukondades ja see on levinud üle Lääne-Eesti; 

• suures linnas/kortermajas teatud kokkulepped (rõdul suitsetamine, pidutsemine, võõraid sisse 

ei lase); 

• ära müü alkoholi alaealistele, ühtne sõnum ja tegevus - politsei + poe omanikud + müüjad; 

• spetsialistide igapäevane koostöö: pääste + politsei + KOV sotsiaaltöötaja; 

• vigastuste ennetamise projekt; 

• Imavere võrgustikutöö projekt; 

• Paide vabalinna kogukonnakeskus; 

• ohutuspäevad maakondades (Lääne-Viru, Järvamaa jne.); 
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• projekt „Puhas tulevik“; 

• noorte kaasamine abipolitseinike ja vabatahtlike päästekomandode ridadesse; 

• naabrivalve piirkondade laiendamine; 

• vabatahtlikud: 1) merepääste, 2) abipolitseinikud, 3) päästeseltsid, 4) punane rist, 5) kaitseliit, 

6) tugiisikud, 7) naabrid; 

• piirkondlikud võrgustikukoolitused (ohvriabi, riskilaste projekti raames); 

• riskilaste projekt → seiklusringid KOV-ides (laagrid); 

• intersektoraalsed meeskonnad: heaks näiteks on Rapla traumanõukogu, mis on tegutsenud 

juba 18 aastat; 

• „Tervise pass“; 

• „Memmed-taadid särama“: liiklusohutuse ja tuleohutuse ennetus Päästeameti poolt koos 

eakate kodukülastustega; 

• jahimehed: potentsiaalsed maakondliku turvalisuse nõukogu liikmed; 

• vajaduspõhine ennetusalane koostöö, nt Lõuna-Eestis varguste ennetus; 

• ennetusprogrammid: SPIN, VEPA, MDFT, IMELISED AASTAD, KOV ALKO PILOODID; 

• jätkusuutlikkus, kogukonna seltsid, külaseltsid, motoklubi eestvedaja, jahiseltsid; 

• sotsiaalmeedias (Saku näide) jagada oma märkamist – nii tekibki heade näidete levitamine;  

• eestvedajad, uued teemad, politsei kaasamine – mitte ainult hoovikohvikud ja suvepäevad – 

siis tekib kogukondlik kohalik liikumine, minust saab meie! 

8. Hiiumaa külaseltsidega suhtlemise kogemus: erinevad ametkonnad osalesid üritusel, kus küsiti 

külaelanikelt, mis on nende murekohad, mida nad soovivad paremaks muuta. 

9. Kogukonnas inimestega suhtlemine, et oma külaelu turvalisemaks muuta oma inimesi kaasates 

(suheldakse ka igapäevaste tegevustest, üritused). Üksikisiku tasandil algab kõik suhtumisest. 

Koostöö väikestest suurteni, kokku saavad võrgustikud. 

10. Raplas kõik meeskonna liikmed teevad oma tööd südamega. Heade praktikate ülevõtmine oma 

maakonda on vajalik. Külaselts ja külavanemad on valla jaoks väga olulised.  

11. Kodanikuaktiivsus: inimesed ei jäta jonni oma turvalisuse paremaks muutmisel, kui vald/riik lööb 

ukse kinni, ei taha nende muret lahendada (nt lumehooldus teedel, väikestes asulates ja teede 

korrashoid). 

12. Riigireformiga ei tohiks äärealad fookusest välja jääda ja oluline on saada kogukonna inimesed 

arvamusliidriks (külavanemad partneriks KOV-ile).  

13. Võrgustiku ülesanded on märgata, anda teada ning tulemuseni jõuame siis igaühe kaasabil. Oluline 

on välja selgitada võtmeinstitutsioonide võtmeisikud ja tuvastada nende initsiatiiv ja tahe. Kui 

huvilised on koos, tuleb määratleda rollid ja inimesi koolitada. Alles siis hakkab toimima rehkendus: 

informeerimine + selgitamine + julgustamine ja motiveerimine + kogukonna identiteedi 

kujundamine kaasamine + osalus + koostöös arengu planeerimine + tegevuste planeerimine + töö 

sihtrühmadega (lapsed, pered jt) + kaardistamine (vajadused, probleemid) = kogukonna sisene ja 

väline võrgustikutöö.  
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14. Maakondlik turvalisuse tegevuskava (lähenemine probleemipõhine ja faktidel põhinev) on hea 

kogemus, milles eksperdid annavad aruteludes probleemi lahendamisse kaalu juurde. 

15. Vahel tekib õnneliku juhuse läbi koostöö ja selle käigus leitakse ka probleemile lahendus → 

edaspidi teadlikum koostöö. 

16. Oluline on leida särav ja kompetentne eestvedaja, kuid sellest ainult ei piisa. Vaja on selget, avatud 

kommunikatsiooni ja info jagamist ning arvestama peab, et muutuste saabumisele on vaja anda 

AEGA. 

 

Kogemuskohviku arutelu teemal „Millistele turvalisuse probleemidele leiab 

lahenduse ainult võrgustikutöös?“ 

1. Maakondliku turvalisuse nõukogu abil saame leida ühiseid lahendusi tööpuuduse, madala 

haridustaseme, „õpitud abituse“ probleemistikule, kuna saame kaardistatud võrgustikuna 

koondada ja kaardile kanda enda murekohad ning asuda neid ühiselt lahendama. 

2. Kogukonna, külaseltside, KOV-ide ja riigiasutuste koostöös saame leida lahendusi avaliku ruumi 

kasutusele (planeeringud, erateed, parklad, kallasrada), nt uuselamu rajoonide rajamise suhtes.  

3. Ettevõtjate, KOV-ide ja RMK koostöös saame lahendada loodusobjektidega (nt Jägala, Taevaskoja) 

seotud küsimusi (nt ligipääsud, muud teenused). Lahenduse leidmise keerukus või lihtsus sõltub 

üsna palju konkreetsest teemast, ilmselt on lihtsam saavutada kokkulepe lõkkekohtade loomiseks 

(kui palju ja kus) kui nt lõhkamiste või kaitseväeliste õppuste korraldamiseks.  

4. Erinevate kohalike partnerite ühistööna on võimalik lahendada töötute koolituse korraldamist ja 

nende tulevast tööle või praktikale suunamist. 

5. Kohaliku võrgustiku1 koostöös saab lahendada järgmisi probleeme:  

 katastroofid (kogukonna kaasabil); 

 roolijoodikute ennetus (kogu ühiskonna koostöö politsei juhtimisel);  

 tule- ja veeohutus (kogu kogukond); 

 narkoennetus (kogu kogukond);  

 vingugaasi ohtudest teavitamine; 

 vigastuste ja traumade ennetus. 

6. Koos saab koostada terviseprofiili ja selle kaardistuse abil leida kõige olulisemad kitsaskohad, mille 

põhjal kujundada ja suunata ennetustegevust.  

7. Hoiakute muutmine ennetuses on kogu kogukonna asi. 

8. Ei ole ühtegi probleemi, mida koostöös ei saaks lahendada. 

9. Ujumiskohad on tehtud turvaliseks, korraldatud on Lääne-Viru maakonnas ohutuspäevi ning 

noortele on läbi viidud projekt „Kaitse end ja aita teist“. Lisaks on moodustatud vabatahtlik 

päästekomando ja tehakse aktiivselt ennetustööd. 

                                                           
1 Võrgustiku suurus oleneb probleemi spetsiifikast, ulatusest ning võrgustikutöös peab olema juhtumi haldaja. 
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10. Noorte kaasamine on oluline, nt tuleks enam kaasata nö „aktiivsemad“ noormehi turvalisuse 

loomise algatustesse. Abipolitseinike hulka kaasati noori noortekeskustest. 

11. Järvamaal on loodud 6 vabatahtlikku päästekomandot. 

12. Naabrivalvepiirkondade laienemine.  

13. Paides on Wabalinna maja, mis aktiviseeris kodanikualgatust. Linnas oli vaja mitteformaalset 

kooskäimise kohta ja mitmete partnerite koostöös pakutakse seal tegevust, sh pakutakse 

võimalust teha ÜKT-d (ühiskondlikku tööd).  

14. Politsei poolt on loodud projekt „Turvaline küla“, mille raames inimesed saavad politseile kurta 

muret. Läbi suhtluse ja laekunud ettepanekute saab elukeskkonda parandada ja turvaliseks muuta. 

15. SPIN programm, millega luuakse muutusi noorte seas vanuses 12–16, kaasates kooli, 

lapsevanemad, treenerid. 

16. Laiapõhjaline koostöö ennetamise eesmärgil on vajalik. Üheks valdkonnaks on kindlasti 

lähisuhtevägivald ning vajalik on suunata tähelepanu ka noorte hälbivale käitumisele, mille 

ennetuseks võib pakkuda näiteks huvitavaid vaba-aja tegevusi. Tegevusetuid noori peab vähemaks 

jääma, noorte hõivatus mõtestatud tegevusega on oluline.  

17. Eri piirkondade ühiste murede märkamine, kaardistamine ja koostöös lahendamine. 

18. Lastekaitse ja noorte murede ja probleemide varasem märkamine. 

19. Tegevuste, eneseteostuste pakkumine täiskasvanutele. 

20. Teise võimaluse/uue alguse pakkumine kogukonnas nii õigusrikkumise toime pannud 

lastele/noortele, vanglast vabanenutele kui teistele abivajajatele. 

21. Ühise meeskonnana on vajalik üles leida need inimesed, kes on n-ö hall mass, kes on tegevuseta, 

kindla sihita. 

22. Ülesleidmist ja toetamist vajavad välismaal töötavate vanemate Eestisse elama jäänud alaealised 

lapsed. 

23. Head võrgustikutöö näited: KEAT (laagrid), SELGE PILK (kasvatusprogramm), NEET (noorte projekt). 

24. Lahenduse leiab ainult võrgustikutöös probleemidele, mis puudutavad inimesi väljaspool „seinu“, 

enda perekonda, vastutust ning ühiselt tajutavatele probleemidele (nt HIV kui probleemi tajumine 

Ida-Virumaal). 

25. Ennetustegevuste eestvedaja peab olema kogukonnas tunnustatud isik. Koordineerijal peab olema 

otsustavate isikute toetus. 

26. Pikaaegsed maakondlikud traumanõukogud, teemakojad. Inimesed selle tegevuse kaudu 

tunnevad, et info liigub ja tegevus toimib, kuna kokkulepped peavad. 

27. Hooliva kogukonna loomine on väga oluline ja kui see on olemas, on see suur väärtus. Turvalisus 

on meis endis kinni. Turvaline kogukond, turvalisus algab igaühe peast. Peab olema soov teha 

midagi selle nimel, et kogukond oleks turvaline. See tahe on aina suurem. Maakonna tasandil, 

maakondlik vaim. Kui igaüks suudab meist astuda kasvõi ühe sammu turvalise kogukonna nimel. 

Elanikkonna küsitlused näitavad, et 37% inimesi on valmis turvalisuses kaasa lööma ning et iga 

kümnes eestlane peab kuritegevust peamiseks probleemiks. 
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Välisekspertide ja konverentsipäeva raportööri kokkuvõtvad kommentaarid 

„Kogukondlik turvalisus Eesti võimalusena“ 

Frederick Groeger-Roth 

Konverentsil, töötubades sai kuulda sarnaseid diskussioone, kogemusi, mõtteid, mida Saksamaal sama 

teemaga seotud konverentsidel. Kõige enam avaldas mulle muljet teatud kogukonna tunne, mida siin 

nägin. Kõik osalejad, kellega kokku puutusin tundusid väga avatud nii koostöö kui teadmiste jagamise 

osas. 

Alt-üles on võimalik määrata kindlaks, mida oleks vaja teha. Teisalt on see seotud ka suure vastutusega, 

et muuta selline otsustamine võimalikuks ning tagada vabadus ja võimalused tegevuste elluviimiseks. 

Oluline on vaadata, mitte ainult probleeme, vaid ka seda, mis on nende taga, mis on nende juured. 

Erinevad vaatenurgad võimaldavad näha probleemide eri tahke, kuid samas võib põhjustada see ka 

erinevaid arusaamu. Avalikes kohtades viibivad purjus noored on ühest küljest turvalisusküsimus, 

teisalt terviseküsimus, aga vaadates mõne muu nurga alt võib see tunduda ka normaalse osana elust. 

Oluline on tekitada ühine arusaam sellest, millised probleemid on kogukonnas ning millised on need 

kõige olulisemad.  

Nick Axford 

Oluline on meeles pidada, et meie arusaam probleemidest ja täpsemini lahendustest võib osutuda 

valeks. Valesid lahendusi rakendades võime aga teha kahju. 

Teiste riikide kogemusi arvesse võttes, mujal ellu viidud programme või ideid üle võttes on vaja 

tähelepanu pöörata ka sellele, millises kontekstis üks või teine lahendus sündis. 

Mis on see konkreetne mehhanism, mis paneb meie sekkumismeetodid toimima. Miks eri meetoditel 

on mõju? Mõelda tuleks sellele, mis on positiivne ja oodatav mõju, kuid teisalt ka sellele, mis võib olla 

negatiivne mõju, millised on riskid. 

Oluline on kaasata ka neid, kes on ennetusprogrammide ja erinevatele tegevuste nii-öelda 

lõppkasutajad. Olgu need siis näiteks lapsed, lapsevanemad või teised sihtrühmad.  

Ennetus- ja sekkumismeetodid ei ole ainult erinevad programmid, millest konverentsil juttu oli. Oluline 

on meeles pidada, et sekkumisvorme, eri formaate on palju. Toon eraldi välja kollektiivse mõju 

kontseptsiooni. See on idee, mille järgi on vaja, et kõigil osapooltel oleks ühine eesmärk, et saavuta 

maksimaalne mõju. Näiteks kui poodides müüakse suuremas osas vaid ebatervislikku toitu või kui 

tervislik toit on väga kallis, siis kollektiivse mõju kontseptsiooni järgi on meil vaja, et inimeste, 

ettevõtjate ja teiste osapoolte eesmärkide vahel oleks sünergia. Ettevõtjad pakuvad tervislikke kaupu; 

inimesed soovivad neid tarbida ja ka muidu tervislikult elada; sellega seonduvalt on ka riigis näiteks 

vastavad arengudokumendid või muud suunised, nõuded. 

Laura Aaben 

Kui räägime tõenduspõhistest programmidest, siis on kohati jäänud tunne, et neid veidi peljatakse, 

kuna need tunduvad kallid, keerulised ja ilmselt pole täielikku veendumust, miks tõenduspõhine 

programm peaks olema meie esimene valik. Selle illustreerimiseks näide: kujutleme, et üks kohalik 

omavalitsus saab näiteks 2000 eurot, et tegeleda riskinoortega. Mille põhjal tehakse otsus raha 

kasutamiseks? Kindlasti on otsustamisel mängus eri argumente. Võimalik, et võrreldakse 

naabervallaga, varasema kogemusega. Kas otsustatakse selle järgi, kellel on kõvem hääl või mis on 

odavam?  
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Kõige olulisem küsimus on aga see, kas sellest rahast, mis me investeerime, on ka päriselt tolku? Kas 

me saavutame oma eesmärgi? Kuidas saame olla kindlad, et just neid tegevusi tehes saavutame 

eesmärgi, mis soovisime ja mis veel olulisem: et me ei tee kahju. Maailmast saab tuua näiteid, mil eri 

tegevuste puhul kavatsused võisid head olla, kuid mõju vastupidine. Sellega seoses tulevad aga 

tõenduspõhised programmid mängu. Nende puhul tuleb loomulikult ka vaadata, mis on jõukohased, 

mis on sobivad. 

Julgelt võib appi kutsuda eksperte, kes annaksid nõu – ülikoolidest näiteks või erinevatest 

riigikasutustest.  

Oluline on: 1) mobiliseerida juhid, kogukonnad teemaga tegelema; 2) seirata, mis on olukord, mis 

on prioriteedid ja valida tegevused; 3) tegevused ellu viia; 4) hinnata tegevuste mõju. Võrgustikutöö 

tegemisel, turvalisemate kogukondade poole liikumisel võib minna kaua aega, et jõuda ühest 

tegevuste etapist teise. Kogukonna oluliste võtmeisikute paati saamise ja tegudeni jõudmise vahele 

võib jääda aastaid ning see omakorda võib tekitada frustratsiooni. On teemasid, kus peamegi võtma 

aega, et rääkida, et jõuda ühele järjele, et asjad saaks selgemaks. Ja see rääkimine on ka väga väärtuslik 

– aitab asjadega edasi minna. 

Meil on ca 40% inimestest, kes on valmis vabatahtlikult oma kogukonda panustama. Konverentsi 

aruteludes toodi eri näiteid vabatahtlike tegevustest. Tundub, et vabatahtlike kaasamisel on ka palju 

võimalusi, mida pole kohalikes omavalitsustes veel kasutatud. Küsimus on, kas leiame need inimesed 

kogukonnas üles, kes oleks valmis panustama. Oluline on leida sobivad tegevused, mida inimesele 

endale meeldib teha, mida tahetakse teha ja mida on vaja kogukonnas teha. Võikski edaspidi 

arutada, kuidas saaksime oma kogukonna vabatahtlike panust veel kasutada. 

Juttu oli ka sellest, et kas peaks kohalikele omavalitsustele looma standardid, kuidas seda kõike 

peaksime tegema. Tundub, et jõudsime täna selleni, et igale kogukonnale ja omavalitsusele peab 

jääma võimalus leida just endale sobivad variandid, tuleb arvestada eri kogukondade spetsiifikaga, 

eestvedajatega, sobivate võimalustega.  

Kogukondade tegevus on oluline, sest paljud probleemid saab kogukonnas kiiremini lahendada ning ei 

pruugi olla riigiülest lahendust. Hea näide alaealistele alkoholi müümine. Riigi poolt on seadused 

tehtud, aga nende toimimine oleneb lõpuks sellest, kuidas on olukord kohalikus poes. Kas poemüüja 

küsib dokumenti, kas inimesed sekkuvad jne.  

Julgustan võtma vastutust, et tulla toime kogukonna probleemidega! 

 

Turvaliste kogukondade Eesti 

https://www.siseministeerium.ee/et/turvaliste-kogukondade-eesti  

Konverentsil Konverentsi korraldasid Siseministeerium ja Justiitsministeerium, konverentsil osalesid 
maakondade turvalisuse nõukogude liikmed ning partnerite esindajad. Tegemist oli projekti 
„Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine“ 
raames toetatava tegevusega „Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks“.  

 

https://www.siseministeerium.ee/et/turvaliste-kogukondade-eesti

