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Avakonverents „Kui kuidagi ei saa, siis kuidas saab?“ 

Tulenevalt COVID-19 viiruse leviku ennetamisest ning kõigi tervise huvides toimub 

konverents veebiülekandena justiitsministeeriumi YouTube’i kanalil 01.10.20. 

Konverentsi algus: 10:00 

Link konverentsi jälgimiseks: https://www.youtube.com/watch?v=t-9EVW5Svm4 

 

Päev on jagatud nelja aruteluteema alla, mille jooksul otsime koos oma ala tunnustatud 

spetsialistidega vastuseid järgmistele küsimustele: 

 

🔸 Kuidas tekivad pahandused? 

🔸 Kuidas peaksime sekkuma? 

🔸 Kuidas tulla tagasi kogukonda? 

🔸 Kuidas ennast spetsialistina hoida? 
 

 

Päevakava 

10:00 Konverentsi avamine, tervitussõnad: Norra Saatkonna ajutine asjur Ole Øveraas ja 

justiitsministeeriumi kantsler Tõnis Saar  

10:15 Sissejuhatus konverentsipäeva – Anne Õuemaa, konverentsi moderaator  

10:30 Projekti „Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine“ tutvustus – Laidi Surva, 

justiitsministeeriumi projektijuht  

  

https://www.youtube.com/watch?v=t-9EVW5Svm4
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🔸 Kuidas tekivad pahandused? 

11:00 „Kuidas lood meid muudavad?“ – Jaanus Kangur, religiooniantropoloog ja koolitaja  

11:20 „Kuidas ennetada seaduserikkumisi alaealiste ja noorte puhul-vaimse tervise probleemide 

varajane märkamine?“ – Mihhail Beljajev, Tallinna Lastehaigla 

11:40 „Stigma mõju noorte kriminaalsele karjäärile ja kui takistus resotsialiseerimisele“ – Anna 

Markina, Tartu Ülikool 

12:00 Aeg aruteluks (küsimuste esitamine esinejatele veebiplatvormil Worksup) 

12:15 Lõunapaus 

 

🔸 Kuidas peaksime sekkuma? 

13:00 Sissejuhatus teemasse  

13:10 „Konfliktivahendus – lapsemäng või lahendus?“ – Annegrete Johanson, 

Sotsiaalkindlustusamet ja Annika Vanatoa, Põhja Ringkonnaprokuratuur  

13:30 „Teamwork in working with juvenile delinquents“ – Bjørn Erik Øvrum, Oslo Politsei 

(videoettekanne) 

13:50 Aeg aruteluks (küsimuste esitamine esinejatele veebiplatvormil Worksup) 

14:00 Sirutuspaus 

 

🔸 Kuidas tulla tagasi kogukonda? 

14:15 Sissejuhatus teemasse 

14:20 „Kuidas murda noorte tõrjutust?“ – Eva Üprus, Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse 

Rehabilitatsiooni Instituut 

14:40 „Keerdtrepist üles tulen paremana“ – Helelyn Tammsaar, Avaliku sektori innovatsioonitiim 

15:00 Aeg aruteluks (küsimuste esitamine esinejatele veebiplatvormil Worksup) 

 

🔸 Kuidas ennast spetsialistina hoida? 

15:10 „Kuidas ennast vaimselt vormis hoida?“ – Raimo Ülavere, sertifitseeritud koots 

15:30 Aeg aruteluks (küsimuste esitamine esinejatele veebiplatvormil Worksup) 

15:35 Praktikute paneel ja päeva kokkuvõte 

16.00 Konverentsi lõpp 

 

Korraldajad jätavad endale õiguse teha päevakavas muudatusi. 


