
	 	 	
	
	
Uppuja	päästmine	on	uppuja	enda	asi?	
Kogukonna	turvalisus	–	märka	ja	aita!	
	
Seminari	kokkuvõte	
	
21.10.2016	 kogunesid	 Kernu	 mõisas	 Lääne-Harjumaa	 kogukondliku	 turvalisuse	
osapooled	 ja	 huvilised.	 Infoalal	 oli	 esindatud	 suurem	 osa	 piirkonna	 turvalisuse	
eestvedajatest.	 Ettekannete	 plokis	 tutvustas	 Päästeamet	 tuleohutuse	 ennetustööd,	
Lohusalu	 Päästeseltsi	 esindaja	 rääkis	 vabatahtlike	 päästeseltside	 tegevustest,	 MTÜ	
Naabrivalve	 juht	 näitlikustas	 kogukondliku	 turvalisuse	 teooriaid	 ning	 Politsei-	 ja	
Piirivalveamet	andis	infot	kogukonnakeskse	politseitöö	meetodite	kohta.	
	
Ettekannetele	 järgnesid	 töötoad,	 kus	 piirkonna	 elanikud	 koostööd	 turvalisuse	
valdkonna	 eestevedajatega	 nimetasid	 piirkonna	 turvalisuse	 osapooled	 ning	
analüüsisid	nende	koostöö	taset	ja	elanike	kaasatust	turvalisuse	kujundamisse.	
	
Töörühmade	töö	kokkuvõtted	on	järgmised:	
	
1.	 Kes	 on	 kogukondliku	 turvalisuse	 osapooled	meie	 piirkonnas?	Mis	 on	 nende	
roll	ja	ülesanded?	Kas	ja	kuidas	teevad	nad	omavahel	koostööd?	

1) Politseid-	ja	Piirivalveamet	
2) Naabrid,	 s.h.	 elanikud,	 külaseltsid,	 MTÜd,	 mittetöötavad	 inimesed	 (kodused	

emad,	pensionärid,	alkohoolikud	jt),	huvigrupid	(sportlased,	koeraomanikud)	
3) Päästjad	
4) Lasteaed-kool	
5) KOV+allasutused	(noortekeskused,	kultuurimajad)	
6) Piirkonna	ettevõtted	
7) Postiljon,	bussijuht,	koristaja	
8) Jahimehed	
9) Kaitseliit,	sh.	Naiskodukaitse	
10) Perearstid	

Osapooled	saab	jagada	märkajateks	(1-10)	ja	tegutsejateks	(1,	3,	5,	9).	
Probleemiks	on,	kuidas	jõuda	märkamisest	teavitamiseni.	
Miks	ei	teavitata?		

• Pettumus	
• Hirm	(nt	lapsevanema	kättemaks)	
• Usaldamatus	politsei	vastu	
• Mugavus	
• Aega	pole	
• Ei	taha	“koputaja”	rolli	sattuda	

	
	
	



	 	 	
	
Lahendus:	

	

*	NKK	–	Ohutushoiu	kursus	
*	Päästjad	–	tuleohutuse	koolitus	

	
2.	Elanike	osaluse	määra	turvalisuse	loomises	võib	liigitada	alljärgnevalt:	
a)	 Situatsiooniline	 lähenemine.	 Turvalisust	 suurendatakse	 füüsilise	 keskkonna	
muutmise	 kaudu	 (nt	 raskendatakse	 hoonetesse	 sisenemist,	 paigaldatakse	
turvakaamerad	 või	 kõrvaldatakse	 inimeste	 kogunemiskohad)	 eesmärgiga	 muuta	
korrarikkumine	keerulisemaks.		
b)	Ressursside	mobiliseerimine.	Turvalisust	suurendatakse	kogukonna	aktiveerimise	
kaudu,	 sõnastades	 ühiseid	 probleeme	 ja	 leides	 neile	 lahendusi.	 Eelkõige	 pööratakse	
tähelepanu	riski-	ja	probleemrühmadele	toetuse	pakkumisele.		
c)	Kogukonna	võimustamine.	Turvalisust	suurendatakse	kogukonna	eneseanalüüsi	ja	
-arengu	soodustamise	kaudu.	See	põhineb	arusaamal,	et	kuigi	kogukonnad	ühendavad	
inimesi,	 võivad	 nad	 samal	 ajal	 teatud	 riski-	 ja	 probleemrühmi	 kõrvale	 jätta.	 Selle	
lähenemise	puhul	vastatakse	 tegevuste	planeerimisel	küsimusele	 „Mida	me	nendega	
koos	teeme?“,	mitte	küsimusele	„Mida	me	nende	jaoks	teeme?“.		
Mis	määral	osalevad	meie	piirkond	elanikud	 turvalisuse	 loomises,	missuguses	
etapis	meie	piirkond	asub?	Põhjendage,	tooge	näiteid.	

a) Situatsiooniline	lähenemine:	

• Naabrivalve	
• Lepingud	turvafirmadega	
• Turvakaamerad	
• Tänavavalgustus	

b) Ressursside	mobiliseerimine:	

• Naiskodukaitse	
• Politsei	->	kogukonna	akt	(Paldiski)	
• Teavitamine	sotsiaalmeedias	
• Külavanemad	(Kernu	vald)	info	jagamisel	

c) Kogukonna	võimustamine:	

Kaasata	huvigrupid	probleemide	lahendamisse:	

• Noortekeskused	
• Talgud	

Teavitamine	

Rohkem	kogukonda	

ÜKT	

Avalik	häbi	



	 	 	
• Kindlasti	kaasata	lapsevanemad	
• Küsi	igaühe	arvamust	
• Arengukava	(sisuline,	mitte	seepärast,	et	peab	olema)	

NB!	HEADUSEGA	SAAB	ROHKEM	KUI	KURJAGA!	
3.	Ühistegevuse	(koostöö)	taset	võib	liigitada	järgmiselt:	

a) Kommunikatsioon:	infovahetus	organisatsioonide	vahel	kasutuskõlblikul	viisil.	
Võib	olla	ühe-	või	kahepoolne,	formaalne	või	informaalne		

b) Kooperatsioon:	Sama	valdkonna	või	sarnaste	eesmärkidega	organisatsioonide	
ühistegevus	 ühise	 eesmärgi	 saavutamiseks	 Pigem	 lühiajaline	 (nt	
projektipõhine)	 ja	 sageli	 informaalne.	 Kokkupuuteid	 organisatsioonide	 vahel	
on	 pigem	 nende	 juhtide	 seas.	 alluvate/osaliste	 kontaktid	 on	 pigem	 harvad.	
Peamine	eesmärk	on	hoiduda	tegevuste	kattuvusest	ja	kordamisest		

c) Koordinatsioon:	 organisatsioonide	 infovahetus	 oma	 eesmärkide	 paremaks	
saavutamiseks.	 Probleemikeskse	 tegevuskava	 koostamine.	 Oluline	 on	
ressursside	 (nii	 info	 kui	 ka	 materiaalsed	 ressursid)	 jagamine.	 Vajab	
toimimiseks	 ühist	 raamistikku	 ja	 koordineerimist	 (minimaalselt:	 kehtivad	
kokkulepped,	ühiselt	mõistetud	protseduurireeglid,	ühine	juhtimine)		

d) Koostöö:	 ressursside	 planeerimine,	 tegevuste	 elluviimine	 ning	 tulemuste	
hindamine.Koostöö	 eeldab	 võimusümmeetriat	 ning	 sisaldab	 alati	 teatud	 osa	
riski,	 kuna	 ollakse	 teineteisest	 sõltuvad.	 Sünonüümidena	 kasutatakse	
termineid	partnerlus,	liit	või	koalitsioon.	Eeldab	tihti	formaalset	kokkulepet	

Missugusel	ühistegevuse	tasemel	turvalisuse	loomisel	ollakse	meie	piirkonnas?	
Põhjendage,	tooge	näiteid.	

• Kommunikatsioonil	on	FB	abiks,	kasutada	omavahelisel	suhtlusel	
• Turvalisus	kui	tunne.	Kommunikatsioon	kui	selle	alus	
• Kodanike	harimine	->	kodanikujulgus	
• Kuidas	ravida	välja	ükskõiksust?	
• Politsei	hindab	enda	tasemeks	koordinatsiooni	->		
• Organisatsioonide	 infovahetus	 ja	 ametkondlik	 koostöö	 toimib,	 kogukondlik	

mõtlemine	jääb	maha	
• Paldiskis	 ja	 Keilas	 toimub	 2	 korda	 aastas	 ümarlaud	 ja	 toimib	 turvalisuse	

koostöövõrgustik	
• Inimeste	kaasamine	on	probleem	nr	1	(“Minusse	see	ei	puutu”)	
• Märkamine:	mis	läheb	meile	korda?	
• Lootuse	küla	vabatahtlikud	->	nõustamine,	kodukülastused	
• Anda	 võimalikult	 konkreetne	 info	 politseile,	 ka	 ennetav	 info	 üritustest	

(koordinatsioon,	juna	konstaabli	kohalolu	mõjub)	
• Sõnum	Mulgimaalt:	Lepime	kokku,	et	oleme	aktiivsed	
• Teeme	ära	talgupäevadest	kojunes	pidev	kestev	“valve2”	
• Alati	leiab	mõne	säravate	silmadega	tegija!	J ,	kes	läheb	kasvõi	läbi	halli	

kivi	


