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Ilmselt ei vaja pikemat tutvustamist laps, kes on
siiras ja uudishimulik, targem ja elukogenum kui
mistahes täiskasvanu. Laps, kelle viibimine Maal
oli üürike, kuid kes sellegipoolest õppis ja andis
rohkem kui paljud oma elu jooksul kokku. Jah,
see on väike prints.
Räägime meiegi iga päev lastega seotud
murekohtadest ja tihti juhtub, et ei mõista me
lapsi ega nemad meid, täiskasvanuid. Peamine
põhjus on, et suurte inimestena kaotame lapse
enda sees. Ühelt poolt on meil lastelt iga päev
midagi uut õppida. Alustuseks kasvõi sedagi,
kuidas mõtestada pealtnäha keerulist maailma
sama siiralt ja lihtsalt, nagu tegi seda väike
prints. Ei mingit ilustamist ega mõistukõnesid.
Teiselt poolt toob selline lastele omane süütu
silmavaade kaasa nende haavatavuse, kus
meil täiskasvanutena on omakorda võimalus
ja vastutus lapsi suunata ja toetada viisil, mis
laseks neil soovitud lahendusteni jõuda.
„Suured inimesed on ikka tõesti imelikud,“
ütles väike prints, kuuldes ühe järjekordse
täiskasvanu piiratud maailmavaadet. Ta ei
mõistnud, miks käitutakse mingil moel vaid
põhjusel, et nii on olnud kombeks. Samamoodi
kordame meiegi harjumuslikke käitumisviise
mõtlemata, kas need ikka annavad parima
lahenduse.
Näiteks kui Olav Ehala tegi umbes 40 aastat
tagasi filmile „Nukitsamees“ muusikat ning
selles sai tuntuks „Vitsalaul“, kulus paljudele
pähe fraas, et head lapsed, need kasvavad
vitsata. Viisijupp käis kõigil kui kummitus
kannul, kuid ometi ei murdunud lapsevanemate
käitumismuster sama tempokalt. Nii leidub ka
aastakümneid hiljem neid, kes peavad laste
õigele teele suunamisel mõjusaimaks füüsilist
karistamist või nõuavad halvale teele sattunud
lastele vanglakaristust. Miks? Sest nii on olnud
alati kombeks. Õnneks on paljud lastega
tegelevad spetsialistid jagamas uusi teadmisi,
milliseid tõhusamaid kasvatusviise
kasevitsa või karistuse kõrval
tuleks eelistada.
Niisiis, enne kui asud
Radarit lugema, otsi üles
laps enda sees. See annab
sulle vaatenurga, kuidas
lapsi paremini mõista ning
toetada. Teada-tuntud saladus on ju lihtne: ainult
südamega näed hästi,
sest kõige tähtsam on
silmale nähtamatu.

Kerly Virk
Radari
peatoimetaja
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Laps sinus eneses
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Tartu vangla

Jõhvi ja Tartu arestimaja suleti

Tööd alustasid
abipolitseinikkriminalistid

Kinnipidamise teenuse omanik Aivar Krupp
rääkis, et pärast teenuse üleandmist vanglatele on lõpule viidud lähiaastate PPA
suurim kinnipidamise teenuse reformi osa,
mille üks põhjus on kinnipeetavate arvu vähenemine, ent ka vananevad arestimajad
ning kinnipeetavate tingimuste parandamine. „Riigil ei ole otstarbekas hoida ühes lin-

nas mitut sarnase funktsiooniga kinnipidamiskohta. Arestimaja ülesannete andmine
vanglale hoiab kokku PPA kinnipidamiskulusid, kuid samal ajal hakkavad kinnipeetavad saama ka paremat teenust,” selgitas
Krupp ja lisas, et Tartu ja Jõhvi vangla on
nüüdisaegsemad, mis tähendab, et ka tingimused on paremad.
Märtsi lõpus suleti jäädavalt Jõhvi ja
Tartu arestimaja, misjärel hakkasid Tartu
ja Viru vangla lisaks süüdimõistetutele ja
vahistatutele kinni pidama ka arestialuseid, kuni 48 tunniks kinnipeetuid ja kainenema toimetatud inimesi.

Märtsis koolitas PPA välja esi
mesed kuus abipolitseinikku,
kes saavad kriminaliste aidata
ressursimahukatel sündmustel
või kriisiolukordades.
Koolitust organiseerinud Põhja prefektuuri kriminalistikagrupi juht Carol
Illak märkis, et abipolitseinikke saab
kaasata suurematele sündmustele,
kuhu on vaja välja panna mitu kriminalistipaari. „Pikemas plaanis soovime moodustada väikese, kuid kindla rühma abipolitseinik-kriminaliste,
keda ressursimahukatele sündmustele kaasata,“ ütles Carol.
Abipolitseinike rühmajuhi Darvy
Kõdari sõnul on kriminalistika baasteadmistest kasu abipolitseinikele ka
tavapärases patrulltöös osaledes:
„Patrull peab sündmuskohal esimesed toimingud ära tegema ja kriminalistika baasteadmised on selles
kindlasti kasuks. Mõistagi laiendab
see vabatahtlike silmaringi.”
Kriminalistid koolitasid abipolitseinikke laboriruumis. Koolitus algas põhitõest, kuidas täielikus kaitsevarustuses (kaitseülikond, juuksekate, mask,
kindad) sündmuskohale saabuda.
Ühtlasi tehti tutvust kriminalistide töövahendite ja tehnikaga: tahmad, pintslid ja DNA-proovid; kuidas talletada
murdmisriistade tekitatud jälgi ning
võtta ja pildistada sõrmejälgi.
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Kriminalistid
koolitasid
abipolitseinikke

Vangistusseaduse muutmisega
võtsid alates aprillist Jõhvi ja Tartu
arestimaja kinnipidamise teenuse
üle Viru ja Tartu vangla.

Politseiüksus ESTPOL2
2015. aastal Sloveenias

PPA lähetab Sloveeniasse
politseiüksuse ESTPOL4
PPA saadab maikuus Sloveeniasse
politseiüksuse ESTPOL4, et abista
da Sloveenia politseid rändekriisi
leevendamisel.
Sloveenia siseminister pöördus mullu
detsembris Euroopa Liidu liikmesriikide
poole abipalvega saata kevadel neile appi
meeskonnad, kelle oskusteks on piiride
tugevdatud valvamine ja massiohje, kuna
rändesurve sealsetele piiridele on kasvanud.

Rahvusvahelise koostöö büroo juht
Reet Zeisig ütles, et PPA plaanib alates
maikuust Sloveeniasse saata kolm viieliikmelist meeskonda, kelle ülesandeks
saab praegu teadaolevalt Horvaatia piiriala lähistel maismaapatrullides osalemine.
„Abistasime Sloveeniat 2015. aastal ning
oleme seda valmis tegema ka nüüd. Nii
tõstame Euroopa Liidus Eesti mainet kui
järjepidevast ja usaldusväärsest partnerist
ning loome eeldused, et sarnase olukorra
tekkimisel on meil liitlasi, kes soovivad ka
meid raskel ajal toetada,” märkis Zeisig.

Politseimesilaste eest
kannavad hoolt
Valter-Kristjan Oberg
ja Kristjan-Jaak Nuudi
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Politseis asusid
tööle mesilased
Pealinna politseimaja katusel
sumisevad aprillist alates itaalia
tõugu mesilased, kelle valmistatud
mett hakatakse kinkima politsei
koostööpartneritele.

P

olitseimesilaste töölevõtt on üks
samm olla PPAs oma tegudes
keskkonnahoidlikum. Meie mesi
mummude toodetud meest tekib ühelt
poolt tervislik kingitus koostööpartneritele
ning teiselt poolt pakume loodusele juurde kümneid tuhandeid tublisid tolmeldajaid, kes aitavad meid ümbritseval loodusel elujõus püsida,“ sõnas idee autor, PPA
turundaja Kairi Kreek. Tema sõnul saadi
inspiratsiooni LHV, Nordic Hotel Forumi
ning presidendi kantselei algatustest, kus
on tõestatud, et ka linnaruumis on võimalik mesilasi edukalt pidada.

Nii paigutati politseimaja katusele
kaks taru, kus pesitsevad kaks mesilasperet. „Mesilasi loetakse kokku perede
kaupa, kuna see on üks organism. Ühes
peres on esialgu kuni 12 000 liiget, kuid
nagu itaallastele kombeks, võib pere päris suureks kasvada, põhikorje ajal kuni
60 000 liikmeni. Kui õnnestub, loome
suve jooksul kolmandagi mesilaspere,“
kirjeldas Kristjan-Jaak Nuudi, kes on õppinud mesinik ning hoolitseb teiste seas
nüüd ka PPA mesilaste eest. Itaallasi iseloomustab tema sõnul soojalembus, mis
tähendab, et jahedama ilmaga nad nina
välja väga ei pista, see-eest ilusa ilmaga
on väljas korjel kogu jõuguga.
Mesilaste rohkus ei tähenda, et su
vel on politseimaja hoov sumisejaid täis.
„Mesilased valivad tavaliselt ühe taimeliigi ja otsivad siis seda võimalikult palju.

Asfaldilt õnneks midagi korjata pole ja
seetõttu töötajaid ega kliente nad häirida
ei tohiks. Pigem oleme vaadanud, et nad
võiksid suuna võtta Kristiine eraaedadesse, kust leiab vahtraid, õunapuid, võililli ja
teisi koduaiataimi, mis tähendab, et mesi
saab mitmekesine ja väga-väga hea,“ sõnas Nuudi.
Mesilased filtreerivad enamiku õhus
levivatest raskmetallidest välja. Samuti ei
leidu linnas taimekaitsevahendeid, mida
kasutatakse pigem maal. Aktiivse korje
ajal lendavad mesimummud keskmiselt
pooleteise kilomeetri kaugusele, kuid võivad lennata ka poole kaugemale. Hooaeg on hästi läinud siis, kui ühest tarust
õnnestub koguda 30 kg mett.

Kaie Roop
kommunikatsioonibüroo
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ARGIPÄEV
Lapsi löövad võrdselt
nii emad kui ka isad küll
näiteks saapaga, prügi
kastiga, tooliga, rulli
keeratud käterätiga,
koerarihmaga, elektri
juhtmega. Mõni vanem
on last peksnud seni,
kuni ise ära väsib.
Lapsi on karistatud
pimedasse tuppa või
toiduta jätmisega või
pole talle antud kodu
võtit, et laps ei pääseks
pärast koolitunde
tagasi koju.

V

äärkohtlemisest võib teatada
teine vanem, naaber, koolivõi lasteaiaõpetaja. Mõnikord
räägivad lapsed juhtunust sõpradele
või helistavad ise lasteabitelefonile
ja küsivad nõu,“ räägib Kristel-Liis
Kaunismaa, kes koordineerib Põhja
prefektuuris piirkonnapolitseiga seonduvat tööd. „Lapsel võib olla väga
keeruline jõuda otsuseni oma murest
kellelegi rääkida, sest sageli käib vägivallaga kaasas hirmutamine („Kui
sa kellelegi räägid, läheb meie perel
halvasti“) ja normaliseerimine („Kõik
teevad nii, aga nad ei räägi sellest teistele“ – seda eriti seksuaalse vägivalla
puhul). Ent lastel on ka häbi, sest kes
tahaks rääkida, et teda kodus pekstakse. Nii jõuabki paraku osa juhtumeid
meieni alles siis, kui lapsed on juba
täiskasvanud, perest eraldi elama kolinud, kuid neil on hirm oma nooremate õdede või vendade pärast,“ lausub
Kaunismaa.
Lapse väärkohtlemine võib välja
tulla ka siis, kui ta satub noorsoopolit-
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räägin lastega. Mõnikord tuleb vestluses välja midagi, mis nii-öelda pirni
pea kohal põlema lööb,“ lisab varem
patrullpolitseinikuna, kuid nüüd ligi
kolm aastat Jõhvis piirkonnapolitseinikuna töötanud Indrek Hindreus.

Tuhandeid pöördumisi
lasteabisse

FOTOD: REELIKA RIIMAND

Kristel-Liis Kaunismaa

tud, teavitame sellest piirkonnapolitseiniku huviorbiiti. „On juhuseid, kus
seinikku,“ sõnab Pärnu patrullpolitseilapse käitumine koolis on muutunud
nik Kaie Parts. Ta toob oma praktikast
nii teda kui ka teisi ohustavaks, kuid
näiteid, kus lapsel ei ole olnud voodiriiei saada aru, millest see tuleb,“ nendib
deid või roomab beebi ringi toas, kus
Pärnu noorsoopolitseinik Kelly Nurk.
on põrandal laiali tuletikud. „Sageli taPärast noore taustaga tutvumist ning
jume, kui peres on midagi nihkes.“
suhtlemist kooli ja lastekaitsega saab
Kui tegemist on lähisuhteväette terviklikuma pildi, et mõista
givalla väljakutsega, püüab
lapsega toimuvat. Selle pinnalt
Parts end selleks kohaleproovitakse lapsega luua
jõudmise eel vaimselt
usalduslik suhe. Nurk
valmis panna. Alati on
toob näite 16aastasest
hea ette teada, kas peneiust, kelle politsei
res on lapsi. „Esmalt
tabas alkoholi tarvitavaatangi, kus on laps
miselt, misjärel tüdruk
või lapsed. Mõnikord
ei läinud enam koju.
on nad pugenud kap„Ema andis meile teada,
Kelly Nurk
pi või voodisse teki alla.
saime tüdrukuga kontakti
Lapsed vajavad sageli nii
ja vestlesime. Jutu käigus avalrahustamist kui ka lihtsalt kallisdas tüdruk, et ema on teda korduvalt
tamist. Teeme kindlaks, mis on juhtulöönud. Selgus, et ema ja tütre suhted
nud ja kas laps on viga saanud. Samuti
olid keerukad – ema ainult käskis ja
hindame, kas lapse peaks viima turvakeelas ning lõpuks kaotas enesevalitlisemasse kohta. Teinekord jääb mul
suse. „Ma vihkan oma ema,“ sõnas
kripeldama, kuidas kõik laheneb, aga
tüdruk politseinikele.
arvan, et oluline abi on ka see, kui patrullpolitseinikena kontrollime, kuulaKappi pugenud lapsed
me ja räägime,“ lausub Parts.
Politseinikud teevad aktiivselt
Laste võimalikku abivajadust hindavad
tööd, et saada teada võimalikest laste
väljakutsetel ka patrullpolitseinikud.
väärkohtlemise juhtumeist. „Suhtlen
„Vaatame kodust olukorda, ja kui on
kogukonnaga, lasteasutustes käies
märke, et laps võib olla hooletusse jäe-

Kaie Parts: „Esmalt vaatan, kus on laps või
lapsed. Mõnikord on nad pugenud kappi või
voodisse teki alla. Lapsed vajavad sageli nii
rahustamist kui ka lihtsalt kallistamist.”
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Vägivallast annavad teada ka lapsed.
Näiteks tehti mullu lasteabitelefonile kokku umbes 10 000 pöördumist.
Neist ligi 1500 olid seotud lapse väärkohtlemisega. Lasteabini jõuavad juhtumid alates solvamistest, mõnitamistest ja lapsega suhtlemata jätmisest
kuni tutistamise, lükkamise või löömiseni. Näiteks helistas laps, kes oli vanemate tüli ajal kapis peidus; üks õpetaja
teatas, et ema olevat tütart peksnud tolmuimeja juhtmega.
„Lasteabi roll on eelkõige olla ära
kuulaja ja nõustaja, eemaldada pinged ning vajaduse korral teha esmast
kriisinõustamist. Info abivajava lapse
kohta edastame sisulise töö tegemiseks
alati kohaliku omavalitsuse lastekaitsele. Kui sündmus on just aset leidnud,
anname sellest kohe telefonil 112 teada,“ selgitab lasteabi konsultant Kätlin Servet. Samuti lasteabi konsultandina töötav Kaja Lind rõhutab lasteabi
koostöö olulisust partneritega: „Usaldusväärne suhe partnerite ja operatiivsete juhtumite puhul just politseinike-

Kaie Parts

Uuritakse kiiresti
ja last kaitstes

esmakordse ja pigem juhuslikku laadi
vägivallaga. Enamasti on need olukorrad, kui vanemal saavad sotsiaalsed
oskused otsa: ta ei tule konfliktsituatsioonis emotsionaalselt toime, kaotab
enesevalitsuse ja lööb last. Näiteks lõi
üks ema oma aktiivsus- ja tähelepanuhäirega last, kes ei kuulanud sõna ega
hakanud õppima. Üks isa, kes oli varem seadusekuulekas inimene, ei suutnud toime tulla teadmisega, et
tema tütar proovis narkootikume ja jäi politseile
vahele. Mehe tunded
keesid üle ning ta lõi
oma teismelist tütart
rihmaga.
Pärn toonitab, et
vägivalda ei õigusta miski, alati on juhtunus süüdi
vägivallatseja. Kuid erinevalt
süsteemsest ja tahtlikust vägivallast, mille eest vägivallatseja sageli vastutust ei võta, saab juhuslikku
laadi vägivalla toime pannud vanem
üldjuhul aru, et käitus vääralt, ning
on motiveeritud oma probleemiga tegelema. „Anname inimesele võimaluse
ennast parandada ja oma vanemlikke
oskusi arendada. Usun, et sellistel juhtudel on programmi suunamine parim
variant.“ Muidugi, kui vanem oma
kohustust ei täida, uuendatakse kriminaalmenetlust ja asi läheb kohtusse.

„Kõik lähisuhtevägivalla juhtumid on
politseile prioriteetsed, kuid eriti siis,
kui kannatanuks on laps,“ ütleb Kesklinna jaoskonna eriasjade uurija Irina Vaisbein. Juhtumeid
uuritakse võimalikult
kiiresti ning tehakse koostööd kohaliku
omavalitsuse lastekaitse ja ohvriabiga. „TeeKaja Lind
me iga juhtumi puhul riskihindamise ning siis käib
noorsoopolitseinik sõltuvalt olukorrast kas kohe koos lastekaitsega või
ka eraldi kannatanu kodus,“ lisab ta.
Politsei roll on eelkõige selgitada juhtunu tagamaid, kuid kogu uurimise
ajal tuleb lapsega käituda suure empaatiaga, et teda mitte taasohvristada.
Raskete lähisuhtevägivalla juhtumitega tegelev sotsiaalkindlustusameti MARAC koordinaator Anne Klaar sõnab,
et lapsele tuleb alati selgitada, mis hakkab juhtuma – nii siis, kui laps on otsene vägivalla ohver, kui ka siis, kui ta on
näinud pealt vägivalda vanemate vahel.
17 aastat lastega seotud lähisuhToetav täiskasvanu
tevägivalla juhtumeid uurinud Lõuna
on väga tähtis
ringkonnaprokuratuuri abiprokurör
Margit Pärn ütleb, et lapse ülekuulaKõikide lastega seotud juhtumite kohmine on toiming, mida tuleb põhjalita, olgu laps vägivalla pealtnägija või
kult ette valmistada. Oluline on saada
vahetu ohver, läheb info kohaliku omaütlused kuriteo toimepanemise
valitsuse lastekaitsele, kelle roll
asjaoludest, kuid seejuures
on peret ja last toetada.
tuleb tagada, et laps ei
„Esmalt kogume partnelahkuks ülekuulamiselt
ritelt võimalikult palju
tundega, et pere sisetaustinfot ning kontasju ei oleks pidanud
rollime peret esimerääkima. Laps peab
sel võimalusel. Kodustundma, et käitus õikäiguga hindame lapse
gesti.
heaolu,“ räägib Tori valMargit Pärn
Pärn märgib, et karisla lastekaitsenõunik Liina
tuse mõistmisel peab alati
Lelov-Aasmaa. Sealt edasi
kaaluma, mis on konkreetselt
jätkub töö kogu perega, et laps
selle pere jaoks parim lahendus. Seasaaks naasta tavapärasesse kasvukeskduse järgi võib kasutada ka kohtukonda. Tuleb ette juhtumeid, kus lapvälist menetlust. See tähendab, et
sel on kodus niivõrd ohtlik olla, et ta ei
menetlus lõpetatakse ja määratakse
saa seal edasi elada. Laste kodust eralkohustus läbida sotsiaalprogramm.
damist kaalutakse alati põhjalikult ja
Sellist lahendust saab rakendada siisseda tehakse ainult siis, kui tema perre
ki üksnes puhkudel, kus on tegemist
jätmine on tõesti ohtlik. Ka siis kaalu-
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ga on meile väga tähtis, sest kaalul on
lapse heaolu.“ Töövälisel ajal ja nädalavahetustel on lasteabi konsultandid
ka lastekaitsetöötaja ülesannetes.

Kristian Jaani

Teeme
ennetusega
veel rohkem
Ideaalses maailmas ei puutuks lapsed
vägivallaga kokku ja politseil ei oleks
vaja lohutada punaseks nutetud silmadega alaealisi. Kahjuks räägivad arvud
kurba, kuid selget keelt. MARACi võrgustiku 2020. aasta II poolaasta andmed teevad õnnetuks. Töösse võeti
74 uut juhtumit, millega oli seotud 114
alaealist. Peame seetõttu endalt pidevalt küsima, mida saame veel teha, et
lapsi vägivallaringist välja aidata. On ju
teada, et vägivald kasvatab vägivalda
ning perevägivalda kogenud lapsed
on suure tõenäosusega ise kunagi
vägivallatseja rollis. Vägivalla kogemine ja pealtnägemine on lapsele tõsine
hingeline trauma ning õpetab, et teise
pereliikme löömine on moraalselt aktsepteeritav.
Lastega seotud juhtumid peavad
nii politseinike kui ka kõigi teiste jaoks
olema alati prioriteetsed. Politseitöös
tähendab see seda, et kannatanute
turvalisuse tagamiseks tehakse pärast vägivaldset konflikti mõne päeva
jooksul järelkontrolli. Tean, et peame
veelgi rohkem aitama kaasa sellele, et
inimesed oskaksid omavahelisi probleeme paremini lahendada või neid ära
hoida. Neidki peresid, kes on juba politsei huviorbiiti sattunud, saame õpetada turvalisi suhteid looma, pakkudes näiteks vägivalla toimepanijale abi
arestimajas. Maailmas on tõenduspõhiseid programme, mis suunavad
teatud näitajate poolest välja sõelutud
lapsevanemaid vastavatele koolitustele, vajaduse korral ka teraapiasse, et
ennetada vägivaldseid konflikte omavahel ja oma lastega. Vastutus koduse
keskkonna ees peab olema lapsevanematel, mitte kunagi lapsel. Niisiis
peame õpetama just täiskasvanuid,
kuidas omavahelisi suhteid hoida ja
probleeme ilma vägivallata lahendada.

Kristian Jaani, siseminister
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takse võimalust anda laps kas ajutiselt
või jäädavalt mõne lähisugulase hoole
alla – inimese juurde, keda ta tunneb
ja usaldab.
Vägivalda läbi elanud laste abistamisel on tähtis roll võrgustikutööl,
kuhu on kaasatud erinevad spetsialistid. Kui väärkoheldud lapsed abi ei
saa, võetakse haavad kaasa täiskasvanuellu. „Lapsed on vaja sellest traumast üle aidata, et toimunu ei saadaks
neid negatiivses mõttes kogu ülejäänud elu,“ ütleb Anne Klaar. Tema sõnul on olukordi, kus vägivalda pealt
näinud lapsel pole mitte ühtegi turvalist täiskasvanut – üks vanem on vägivallatseja ja teine selle ohver ning sageli ei suuda viimane lapsele turvalist
kiindumussuhet pakkuda. „Kui ema
kardab, et võib keset ööd peksa saada,
Nelja aastaga on politsei
ei ole ta võimeline lapsele turvatunnet
kinkinud traumeeritud
pakkuma. Nii et esimene asi on lapselastele 2000 kallikaru
le ja kannatanule turvalise keskkonna
loomine.“
Üle kümne aasta väärkoheldud
„Eestis levib sageli arvamus, et
Millal on laps
laste ja noorukitega töötanud
oma elukaaslase vastu vägivägivalla ohver?
kliiniline psühholoog ja
valdne olnud inimene võib
lastepsühholoog Mariasamal ajal siiski olla hea
„Mõelge end olukorda, kus olete väina Saksniit rõhutab, et
lapsevanem. Ja meil
ke, teil pole jõudu ega võimu oma valapsel on vaja kedagi,
ongi juhtumeid, kus
nemate üle, aga kuulete pidevalt pealt
kes teda usuks ja toelaps saadetakse tagasi
käratsemist, näete löömist ja sinikaid,
taks. Teinekord piisab
elama vägivaldselt käikuulete ema nuttu. Kõige selle keskel
pelgalt ühest hetkest,
tunud vanema juurde.“
tunnete kohutavat hirmu, sest ei tea,
et lapse usk maailmasse
Klaari
sõnul
on
sääramillal see lõppeb ja kas emaga saab
Anne Klaar
taastuma hakkaks. Näiteks
sesse olukorda pandud last
ikka kõik korda,“ kirjeldab Kristel-Liis
tekib tal hea side politseinipalju keerulisem aidata. „Me ei
Kaunismaa maailma, milles võib elada
kuga. Laps ütleb: „Ma vaatasin talle
saa ju hakata last õpetama, kuidas tullaps, keda ennast pole võib-olla kunagi
silma ja sain aru, et ta usub mind.“
la paremini toime teda ümbritseva väotseselt väärkoheldud. On selge, et selMõnikord polegi lapsega juhtunu niigivallaga.“
line laps vajab abi.
võrd traumeeriv kui tema taasohvristaKlaar märgib, et üldjuhul on lapAnne Klaari sõnul on aga näiteks
mine inimese poolt, kes pidanuks last
se väärkohtlemise tõenäosus suurem
Rootsis ja Suurbritannias võrreldes
aitama. „Lapse traumast ülesaamine
peredes, kus üks vanem väärkohtleb
Eestiga vägivalda pealt näinud lapsed
sõltub otseselt sellest, millised inimeteist, ning väärkoheldud lapsest võib
juriidiliselt erinevates olukordades.
sed tema ümber on. Sellepärast peavad
täiskasvanuna saada omakorda väärKui Rootsis ja Suurbritannias arvakõik lapse abistajad tegema oma tööd
kohtleja. Ka Mariana Saksniit
takse vägivalda pealt näinud
südamega ja alati natukene rohkem,
tõdeb, et sageli mustrid korlaps automaatselt otseseks
kui neilt oodatakse.“
duvad ja see on väga traaohvriks, siis Eestis saab
giline. „Üks isa rääkis
niisugust last õigusliuhkusega, et on ise ka
kult käsitleda ainult
Kas vägivallatseja saab
peksa
saanud,
ja
vaadatunnistajana. Kuid nii
olla hea vanem?
ku teised nüüd, kui tubpolitsei, prokuratuur,
li ja edukas ta on. Aga
ohvriabi kui ka lasAnne Klaar räägib põhjamaade prakta ei märganud või eelisteabi ütlevad, et sisulitikast ning toob esile sealse arusaama,
tas mitte märgata, et tema
selt
käsitletakse ka Eestis
et vägivallatseja ei saa olla hea lapseKaire Tamm
laps ei julge koju minna, sest
sellist last kui kannatanut
vanem. Neis riikides üldjuhul vägivaldkardab oma isa.“ Saksniit ütleb,
ning praktikas tema aitamises
selt käitunud vanemale hooldusõigust
et isegi kui lapsed ei tee seda teadlisellest ka lähtutakse. Justiitsministeeei anta. Suhtlus sellise vanemaga katkult, kannavad nad peremustreid edariumi nõuniku Kaire Tamme väitel on
kestatakse, ta peab läbima nõustamisi ja seepärast on eriti oluline lõpetada
aina enam kõneaineks, et vägivalda
se ja sotsiaalprogrammi, alles seejärel
vägivald nii kiiresti kui võimalik.
pealt näinud last käsitletaks ka seaduvõidakse taastada tema hooldusõigus.
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se mõistes ohvrina. „Sel aastal on justiitsministeeriumil kavas tellida õiguslik
analüüs selle kohta,
kuidas koheldakse vägivallajuhtumites lapstunnistajaid, ning selle
tulemused peaksid selguma aasta teises pooles.“
Margit Pärn toob näite,
mille puhul võib öelda, et võitis
õigus, aga mitte õiglus. Isa oli ema vastu vägivaldne ning poeg läks vahele. Isa
ütles pojale, et ta tapab poja ema ära
ja poeg näeb seda. Poiss helistas oma
tädile, kes kutsus politsei. „On selge,
et see poiss oli sisuliselt kuriteo ohver,
ja mina prokurörina taotlesin kohtus
lähenemiskeeldu nii emale kui ka lapsele.“ Tol korral kohaldas kohus selle
siiski ainult ema kaitseks, sest lapse elu
ja tervist ei ähvardanud isa kahjustada.
Ülekuulamisel ütles laps, et enda pärast
ta ei kartnud, ikka ainult ema pärast.
„Niisiis hindas kohus kuriteokoosseisu
tunnuseid, kuigi kuriteosündmus oli
lapsele väga traumeeriv. Terve mõistus
ütleb, et lapsel oli hirm oma ema pärast, sest tema turvatunne sõltub otseselt vanema heaolust.“

Vägivald mõjutab
last igal juhul
Olgu vägivald otseselt läbi elatud või
pealt nähtud, igal juhul mõjutab see

last. Mariana Saksniidu juurde jõuavad
nii lapsed, kelle puhul vägivallatsemine
on juba kindlaks tehtud, kui ka lapsed,
kel on tekkinud toimetulekuraskused
ja käitumishäired. Alles teraapia käigus
tuleb välja nende vägivallakogemus.
Näiteks jõudis Mariana vastuvõtule
8aastane tüdruk, kes ei tahtnud enam
kooli minna. Teraapias selgus, et isa
oli ähvardanud ema ära tappa. Tüdruk võttis vastutuse ema elu eest, tahtis olla kodus, et ema valvata ja niiviisi
kindel olla, et ema jääb ellu. Ohumärgiks võimalikust väärkohtlemisest peab
Saksniit äärmusi – elavaloomuline laps
muutub äkitselt vaikseks ja passiivseks
või vastupidi. Seda tuleb märgata, sest
laps ei pruugi osata või julgeda oma
muret sõnadesse panna. „Üks nüüdseks juba täiskasvanud, kuid lapsena
seksuaalselt väärkoheldud naine ütles
tugirühmas, et talle tundus, et vanaema
teadis, mis toimub, aga kunagi ei küsinud. Lapsena ta ise sellest rääkida ei osanud.“
Saksniidu sõnul sõltub valitav teraapiavorm lapsest, läbielatust ja seisundist. Ta
on täheldanud, et otseselt füüsiliselt väärkoheldud lastega võib
töö olla tõhusam ja tuleMariana
mus kiirem. „Neil on selSaksniit gem pilt oma olukorrast, nad
saavad aru, et neid koheldi vääralt.“
Komplitseeritum on töö lastega, keda
on väärkoheldud vaimselt või kes on
elanud vägivalla ja hirmu keskel. „Selle segadusseisundiga, mis neis lastes
on, tegeleme mõnikord seanssidel pikka aega. Proovime vähendada lapse
süü- ja häbitunnet, mida ta tegelikult
üldse ei peaks tundma, sest tema ei ole
süüdi ega vastuta kuidagigi toimunu
eest, ning jõuda sinnani, et laps julgeks avatult juhtunust rääkida.“
Saksniidu praktika on näidanud,
et ka kõige jõhkramast vägivallast on
võimalik välja tulla. Ei saa öelda, et
vägivalda pealt näinud või kogenud
laste tulevik oleks automaatselt halb.
„Teinekord on nii, et vägivalda läbi
elanud lapsed analüüsivad maailma
oskuslikumalt, kui teeb seda laps, kel
seda kogemust pole olnud. Sageli saavad nad oma eluga samamoodi hakkama nagu teised, aga nad on selleks
palju rohkem vaeva näinud. Väga rasked on aga juhtumid, kus vägivald on

Mariana Saksniit:
„Üks isa rääkis
uhkusega, et on ise ka
peksa saanud, ja vaa
daku teised nüüd, kui
tubli ja edukas ta on.“
kestnud pikka aega. Neil lastel pole
kunagi turvatunnet tekkinudki, tihti
on neil enesetapumõtted. Kahjuks olen
pidanud võrgustiku liikmetele ütlema,
et see 8aastane laps ei tule suure tõenäosusega oma eluga enam ise kunagi toime, kuigi ta pole veel õieti elada
jõudnudki.“

Pikk tee on veel minna
Nii Pärna, Saksniidu kui ka Kaunismaa
meelest on ühiskonna hoiakud aastatega palju muutunud ja ollakse õigel teel.
„Kunagi visati näiteks prügi maha või
sõideti turvavööta. Tänapäeval propageerime prügi sorteerimist ja taaskasutust. Turvavöö kinnitamine on norm,“
toob Pärn paralleeli sellega, millise
hüppe me ühiskonnana suhtumises perevägivalda oleme teinud. „Igasuguseid
vabandusi vägivalla õigustamiseks on
palju vähem kui aastaid tagasi, mispärast arvan, et oleme praegu märksa paremas olukorras.“
Ka Saksniidu arvates on pikk tee
käidud, kuid endiselt on veel pikk tee
ka minna. „Pöörame palju tähelepanu lapse õigusele kasvada vägivallata
ning oleme võimelised last asjakohaselt toetama. Olen õnnelik oma tööd
tehes, sest näen, et vägivallajuhtumeid
avastatakse üha rohkem ja see laev on
õigel kursil.“
Kristel-Liis Kaunismaa usub, et
endiselt tuleb suurendada teadlikkust
lastega töötavate inimeste seas, samuti
õpetada lapsi endid, et nad maast madalast oskaks vägivalda ära tunda ja
mõista, kui nende elus toimuv pole normaalne. Vastutus märgata ja teavitada
lasub siiski täiskasvanul. „Näen oma
töös, et huvi väärkohtlemise äratundmise ja märkamise koolituste vastu on
kasvanud eri elualade inimeste seas. See
näitab, et me teadvustame seda probleemi ühiskonnas järjest rohkem.“
Kristi Raidla
kommunikatsioonibüroo
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Karistamine
EI KASVATA
Mõni aasta tagasi olid Pärnus ajad, kus noorukid
loopisid majade katustelt ostukärusid alla, äran
dasid autosid, kaklesid ja kraaklesid. Kohalikud ei
tahtnud muud, kui et lapsi trahvitaks või
lausa vangi pandaks.

P

raegugi kostab siit ja sealt vest
lustest, veebist ning telesaadetest
arvamus, et kui riik korda rikkunud noorukit vangi ei pane, polegi
midagi ette võetud. Pärnu politseijuht
Üllar Kütt, piirkonnavanem Karin
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Uibo ja justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna projektijuht Laidi
Surva ütlevad justkui ühest suust, et aeg
on näidanud, et vangipanek või trahvide tegemine ei kasvata halvale teele sattunud lapsest paremat inimest.

Trahvisumma tasus vanem
Võtted, kuidas alaealisi seaduskuulekalt elama juhtida, muutusid 2018.
aastal, mil tegevuse lõpetasid alaealiste
komisjonid. „Sest saati hakkasime üha
rohkem kohaldama mittekaristuslikke
meetmeid, mis mõjusid noorte käitumisele nähtavalt paremini. Varem tasus
lapsele määratud trahvisumma tema
vanem ning laps ise selle mõju ei tunnetanudki,“ rääkis Kütt. Pärnus hakkas
olukord paremuse poole liikuma, kui
politsei algatusel korraldati seminar,
kuhu kaasati kõik noortega tegelevate
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Üllar Kütt ja Laidi Surva

Karin Uibo
FOTO: REELIKA RIIMAND

kohalike asutuste esindajad. Paljuski
survestas niisugust koostööd traagiline
kuriteojuhtum, kui 2018. aastal kaotas Pärnus oma eakaaslase käe läbi elu
13aastane poiss.
„Ei olnud kahtlustki, et noorte õigusrikkujatega tegelemise viise on vaja
muuta, et edaspidi tõsisemaid tagajärgi paremini ära hoida. Tunnetasime
sedagi, et paljud noortega tegelevad
asutused ajavad oma rida ning pole
kuigi hästi kursis sama valdkonna kolleegide tegemistega. See tõi omakorda
kaasa olukorra, kus püüdsime korraga
ja ise teadmata sama probleemi lahendada. Seminari eesmärk oli jõud ühendada ning noorte küsimustes koordineeritult tegutseda,“ selgitas Kütt.
Nii tõi seminar ühe laua taha kokku
politsei, sotsiaalkindlustusameti, kohaliku omavalitsuse ja noortekeskuse, ministeeriumide esindajad ning
ka kolleegid Soome noortekeskusest.
Kohtumine tugevdas koostöösuhteid
Pärnumaa ametkondade vahel. Lisaks
lükati Pärnu politsei eestvedamisel ja
Norra rahastuse toel käima 3,5 aastat
kestev katseprojekt riskikäitumisega
laste aitamiseks.

Lastevanemate vastasseis
Kuigi juba poolteist aastat on Pärnumaal töös mitu edukat noortele mõeldud projekti, ootab mõni endiselt, et
lapsi üksnes karistataks. Hiljuti oli

Pärnu katseprojekt ehk neli võimalust,
kuidas riskikäitumisega lapsi aidata
Ringist välja

Tänavanoorsootöö

Eesmärk on kujundada riskirühma kuuluva lapse koostööharjumust ning luua tema
ümber toetav ja hooliv võrgustik. Tavaliselt moodustatakse tugivõrgustik politsei,
prokuratuuri ja lastekaitse spetsialistidest,
kellega lapsel tekib sageli kõige parem
kontakt. Võrgustik aitab lapsel seada
realistlikke eesmärke oma oskuste arendamiseks, toimetuleku parandamiseks ja
eneseteostuseks. Tähtsaim on kaasata nii
laps kui ka tema pere eesmärkide ja ülesannete seadmisesse ning elluviimisesse.

Mobiilse kontaktnoorsootöö käigus tegeldakse riskikäitumisega noortega avalikus
ruumis. Noorsootöötaja loob lastega avalikes kohtades kontakti ning püüab leida
viise, kuidas laste arengut ja eneseteostuse vajadust toetada nii, et lapsed seadusega pahuksisse ei läheks.

Noorte lepitus
Lepituse läbivad lapsed, kel on tekkinud
omavahelisi probleeme või on nad kogukonnas kellelegi kahju tekitanud nii, et
rikkumine või konflikt pole head lahendust
saanud. Lepitajad tegutsevad kindla mudeli alusel ning võib öelda, et senised tulemused on olnud väga head.

eetris telesaade, kus jäi kõlama, et kui
vanemad noori karistada ei tohi, polevat võimalustki neist korralikke inimesi kasvatada. Mõni vanem arvas, et
politsei ja teiste partnerite uudne vaade on riskikäitumisega lastele justkui
pehme pai. Seaduskuulekalt elama
võiks nende meelest õpetada lapsi ainult jõulisem käitumine, läbi lillede

Ankur
Korra nädalas kohtuvad noorsoopolitseinik, lastekaitsetöötaja ja vaimse tervise spetsialist, kelle ülesanne on hinnata
politsei vaatevälja sattunud lapse riske
ning vajadusi. Iga spetsialist annab hinnangu ja soovitused, mis tuge ja teenuseid laps vajaks. Oluline on sekkuda
aegsasti, et tuvastada probleemid, mille
pärast laps õigusrikkumisi toime paneb,
seejuures toetada last nii, et rikkumised
ei jätkuks.

öeldult vitsa või muu valuvõtte kasutamine.
Pärnu politseinike ja projektijuhi
Laidi Surva arvates ei pühendu lapsevanemad piisavalt lapse kasvatamisele ega leia lapse jaoks aega. Pole siis
midagi imestada, kui laps ühel hetkel
enam sõna ei kuula. „Usaldus ja lugupidamine tuleb välja teenida ka oma
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Lepituse koolituse
läbinud politseinikud ja
teised partnerid

Üllar Kütt: „Kui last
politsei või muuga
hirmutada, ei muutu
kodune olukord sellest
paremaks.“
lapselt. Kui olukord on juba üle käte
läinud, näeb nii mõnigi lapsevanem
päästerõngast kurjas politseinikus, kes
korra majja lööks,“ lausus Kütt. „Kui
last politsei või muuga hirmutada, ei
muutu kodune olukord sellest paremaks. Pigem tekib vastupidine efekt.
Lapsel tekib austuse asemel vanemate
vastu veelgi suurem trots ja usaldamatus.“ Eriti nõutuks teeb politseinikke
olukord, kus riskikäitumisega noorele pakutakse projektides osalemist,
mis aitaks muuta tema käitumist. Edu
saavutamine eeldab, et protsessi kaasatakse ka pere, ent üllataval kombel
ei ole nii mõnigi lapsevanem huvitatud
kaasa tegemast.
„Näiteks on mitmedimensioonilise
pereteraapia (MDFD) puhul ülioluline
kaasata kogu pere. Üheskoos aidatakse muuta lapse käitumist ja suunatakse
teda probleemidest eemale. Siis ilmneb
aga, et kui vanematele jagada näpunäiteid, ei soovi nad ise vaeva näha ega
kellegi õpetust kuulda võtta ja löövad
käega. Nii jääb noore abivajajaga töö
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katki põhjusel, et tema enda pere tõrgub vastu,“ ütles piirkonnavanem Karin Uibo. Edulood sünnivad aga alles
siis, kui vanemadki on avatud lapse
toetamisele ja koostööle.

Edu saavutatakse
samm-sammult
Edu mõõtmine on omaette teema, sest
kõrvalistel on raske näha võitu selles,
kui halvasti käitunud laps ka väikseid
edusamme teeb. Näiteks oli üks 12aastane Pärnu poiss kõvasti pättust teinud. Ta oli tõsiselt haiget saanud, sest
pere oli temast loobunud ning kasupere kohtles teda halvasti. Laps ei osanud muudmoodi toime tulla, kui püüdis halva käitumisega teiste tähelepanu
saada,“ rääkis Uibo. Kui sama poiss
siis jälle kord politseimajas viibis, haaras ta jutu kestel pliiatsi ning asus liblikaid joonistama. Sel hetkel nägi politseinik, kuis lapses tuli esile armas väike
poiss. „Meel tõrkus uskumast, mida
nägin. Ainult tund varem oli ta ärandanud auto, kihutanud sellega ringi ning
plaaninud juhikohalt põgeneda, kui
ment peaks vastu tulema,“ kirjeldas ta.
Uute mõjutusvahendite kasutamine viis
selleni, et lapse käitumine samm-sammult aina paranes. Praegu on ta erikooli õpilasesinduse president ning tunneb
suurt huvi nii mototehnika kui ka võrk-

palli vastu. Töö temaga jätkub nüüdki,
kuid märkama ja tunnustama peab ka
praeguseks tehtud edusamme.
Teine näide on 16aastasest neiust,
kel õnnestus vaid ühe aasta vältel
peaaegu poolesaja juhtumiga politsei
huviorbiiti sattuda. „Tüdruk pruukis
alkoholi, käis vargil, ei käinud koolis
ning tegi hädaabinumbril valeväljakutseid. Uute mõjutusvahendite kasutamine tema aitamiseks viis selleni, et
nii neiu kui ka tema pere on saanud
abi. Nad oskavad nüüd üksteist toetada ja halvale teele sattumist vältida,“
tähendas piirkonnavanem.
„Pingutame selle nimel, et saada
igal võimalusel hea kontakt riskikäitumisega lapsega. Samal ajal vajame aga
teenust, mille käigus õpetataks lapsevanemaid, kuidas oma lapsi kasvatada. Laste kasvatamisel kehtib sama
põhimõte mis kuritegude ennetamiselgi – lihtsam ja mõistlikum on ennetada
kui tagajärgedega tegeleda,“ märkis
Laidi Surva.

Politseinikud on
„suht normaalsed“
Pärnus puhuvad uued tuuled lastega tegelemisel ka ses vaates, et seal katsetatakse mobiilset noorsootööd. „See tähendab, et noorsootöötajad on kohal
seal, kus noored aega veedavad. Pidev
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suhtlus, üksteisemõistmine ja erinevate
ajaveetmisvõimaluste pakkumine aitab
noorsootöötajail lastega usalduslikku
suhet luua. Arvan, et selline lähenemisviis on kõige kaalukamalt hoidnud
üksjagu lapsi halvale teele minemast,“
rääkis piirkonnavanem Uibo. Ta nentis, et alguses oli mõni laps vastu, kui
politseinik üritas temaga juttu teha. Jää
laste ja politseinike vahel murdus aga
võrdlemisi kiiresti ning asendus sooja
sõprussuhtega. Noortelt on isegi tulnud
tagasisidet, et politseinikud on „suht
normaalsed“.
Aeg-ajalt saavad noored nüüdki
Pärnus mõne pahandusega hakkama,
kuid võrreldes mõne aasta taguse ajaga on linnapilt silmanähtavalt parem.
Oma panuse selleks on andnud linnaruumi targalt planeerinud kohalikud omavalitsused ning kogukond.
„Inimesed on ümberringi väga valvsad. Kui keegi korda rikub, ei pigistata
silma kinni, vaid pöördutakse politseisse. Selline suhtumine ja sekkumine
aitab lastelgi mõista, mis on õige ja mis
on vale, et on tegu ja tagajärg. Samas
ei ole igas noorukis vaja näha võimalikku pahategijat. Suurem seltskond
noori ei tähenda kohe, et neil oleks
midagi kurja plaanis,“ märkis politseijuht Kütt. „Küsimus on pigem selles,
et kui noored kogunevad näiteks mõne
jõe äärde, tuleks leida neile ses paikkonnas asjalikke vaba aja veetmise
võimalusi. Näiteks Soomes kogunesid
noored järjepanu kaubanduskeskustesse. Selle asemel et hängivaid lapsi
poest välja ajada, rajati hoonesse uus
noortekeskus ning noortele mõeldud
kohvikud. Kahtlemata võiksime Eestiski selles suunas pürgida, et kus on
noored, sinna pakume neile selleks ka
sisukaid seaduskuulekaid aja veetmise
võimalusi.“
Kokkuvõtteks lausus Laidi Surva,
et kui laps peaks õigusrikkumise toime
panema ning teda ei karistata samadel
tingimustel kui täisealist, ei tähenda
see, et probleemi lahendamisega üldse
ei tegelda. „Meie tööpraktika Eestis
on juba mõnda aega teistsugune, kui
ehk harjutud ollakse,“ mõtiskles Surva
ning lisas, et ajal, mil uued lahendused on laste heaks aina enam tulemusi
andmas, tuleb teistele ilmselt selle kohta lihtsalt rohkem selgitustööd teha.
Andra Jundas
kommunikatsioonibüroo

Pärnu mobiilsed
noorsootöötajad

Norra eeskujul
Selgitusi jagab justiitsministee
riumi kriminaalpoliitika osakonna
projektijuht Laidi Surva

Norra riik rahastab Pärnus käivat
katseprojekti riskikäitumisega laste
abistamiseks. Millega on tegu?

Justiitsministeerium veab projekti, mille
siht on luua erikohtlemise süsteem alaealistele. Püüame parandada seda, kuidas reageerime Eestis noorte õigusrikkumistele. Pikas perspektiivis soovime,
et võimalikult vähe alaealisi satuks meie
vaatevälja. Olen alati öelnud, et mulle
meeldivad lapsed, kuid enda töölaual ma
nende muresid ja probleeme nii palju näha
ei tahaks. Kogu projekt on märksa laiem,
kui on Pärnus korraldatavad tegevused,
ning eelarve selleks on ligi 5 miljonit eurot.
Mis tegevusi projekt hõlmab?

Suurem osa sellest on koolitused inimestele, kes tegelevad õigusrikkumisi toime
pannud alaealistega. Teine laiem töövaldkond on riskide hindamine ning asutustevahelise koostöö toetamine, mida Pärnus
tehaksegi. Kolmas osa projektist keskendub sellele, kuidas igapäevatöö käigus
sekkuda ja mõjutada lapsi, et nad uusi õigusrikkumisi toime ei paneks ning poleks
tarvidust moodustada eraldi programme,
kuhu sääraseid lapsi suunata. Neljandaks

arendame kinniseid lasteasutusi, et tulevikus ei peaks ühtki last vanglasse saatma. Kui eelmise aasta lõpus oli vanglas 5
alaealist, siis sellest aasta varem lausa 15
alaealist. Ideaalis soovime, et ükski laps
ei satuks vanglasse, vaid viibiks vajaduse korral kinnises lasteasutuses, kus talle
muu hulgas igakülgset tuge pakutakse.
Miks sai selline katseprojekt hoo
sisse just Pärnus?

Ühtpidi põhjusel, et Pärnus oli tookord
just probleeme alaealiste kampadega
ning otsiti aktiivselt lahendusi. Näis, et
sattusime selle projektiga õigel ajal õiges
kohas olema.
Kuhu edasi?

Hakkame selle projektiga sammhaaval
Pärnust ka mujale edasi liikuma. Näiteks
sõlmisime aasta alguses sotsiaalkindlustusametiga koostööleppe, et töömetoodikat „Ringist välja“ hakatakse mujalgi
Eestis jagama. Tõsi on, et Pärnu on oma
eeskujuga juba inspireerinud paljusid teisi
lastega tegelevaid spetsialiste. Mis võiks
ollagi parem, kui et aitame lapsi üheskoos
hea sõna ja uute toimivate lahenduste toel
õiguskuulekale elule tagasi.

Andra Jundas
kommunikatsioonibüroo
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Moonide
MAA

FOTOD: REELIKA RIIMAND

dünastia
Kunagiste rikkalike moonipõldude poolest
tuntud Jõgevamaad on nüüdseks juba
aastakümneid valitsenud vormikandjate
dünastia, kus on põlvest põlve korravalvuri
ametit edasi pärandatud.

T

oo päev aastakümneid tagasi
oli päev nagu iga teine. Väike
poisiklutt, nimeks Raido, läks
rattasõidul vanaemaga poodi kaasa,
et üht-teist söögipoolist hankida.
Kui poe uks oli juba käeulatuses,
lendas jalgratas majaseinale ootele.
Ostlemine seljataga ja kraam kotis –
aga jalgratast, näe, ei kusagil. Pikka
peamurdmist ei olnud. Et Raido
isa Eduard oli politseinik, laekus
hädaabikõne vargusest otse tema
telefonile. Hea side kogukonnaga
ning võib-olla sekka ka törts õnne
tingisid selle, et juba mõni tund hiljem
sai politseinikust isa oma pojale
rõõmusõnumi saata: varastatud ratas
jõudis tagasi koju.
Nimelt
kandsid
terased
silmapaarid külavahelt Eduardile
kiirelt ette, et ühel moonipõllul
küürutab kahtlane võõras mees.
Eduard läks vaatama, mis teoksil.
Oligi ühel aiamaal mees, kes noppis
õhetavate moonide vilju, poe eest
varastatud
jalgratas
käekõrval.
Selgus, et rattavaras oli Ida-Virumaalt
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pärit narkomaan, kes tuli uutele
jahimaadele
oma
moonivarusid
täiendama. Kojuminekuks vajas ta
aga sõiduriista ning nii näppaski
poe eest seal parasjagu peesitanud
jalgratta. „Oleks teadnud, et jalgratas
kuulub politseiniku pojale, siis poleks
küll võtnud,“ raputas pikanäpumees
endale tuhka pähe ning tagastas
kannapealt kratitud kaherattalise.
See on üks paljudest lugudest, mida
Eduard Onopa politseiniku ja isana
uhkusega meenutab. „Muidugi oli hea
meel, et asi niivõrd kiirelt lahenes ja
poeg juba paari tunni möödudes ratta
tagasi sai,“ märkis ta.

Küsite, kes on Eduard
Eduard on mees, kes ei vaja Jõgevamaal
tutvustamist. Kauaaegset korravalvurit,
kes on politseis töötanud nüüdseks
üle 30 aasta, tunnevad ja teavad kõik
kohalikud. Samas sugupuus on mõni
teinegi eelkäija politseitööle truudust
vandunud. Puutumata pole jäänud
ka järeltulevad põlved. Nii on end

politseivormi kandmast avastanud
Eduardi kaks poega Raido ja Rainer.
Samuti on pikka aega korravalvuri
ametit pidanud tema tragi abikaasa
Leila. Peres sirgub ka neiuohtu tütar,
kes pole elukutsevaliku üle veel
otsustanud. Kuigi kaheldakse, kas noor
näitsik täpipealt sama ameti valib, ei
saa senist mustrit arvestades midagi
välistada.
Seda, et moonide maal on ühes
peres juba praegu niivõrd tugev
ja tuntud politseidünastia, näitab
ainuüksi üks juhuslik vahejuhtum.
Nimelt sattus alles mõni aeg tagasi
kuritegudega kimpus mees Jõgeval
silmitsi politseinikuga, kelle rinnasildilt
luges ta nime Raido Onopa. Kui
mälupildid said kokku kogutud,
meenus talle aastakümnetetagune aeg,
mil tema pahategudega tegeles sama
perenimega legendaarne politseiuurija
Eduard Onopa. Sedapuhku seisis
tema ees aga noorhärra, kelle vanus
kunagiste
mälupiltidega
kuidagi
kokku ei klappinud.
„Poeg?“ päris ta kõhklevalt. „Jaa,

tõsi on,“ sai ta vastuse, mille peale
pidi hämmingust pikali kukkuma.
„Pole võimalik. Vanamees ees, nüüd
poeg taga. Et teist ka siin üldse rahu
ei saa,“ kirus kohkunud kurjategija,
et ka aastakümnete möödudes ja
põlvkondade vahetudes ikka sama
pere politseinikud tema kandadele
astuvad.

Politseitööle juhuse läbi
„Minu vanatädi töötas miilitsas ning
soovitas sama ametit proovida. Katsed
miilitsakooli sisseastumisel läksid
edukalt ja nii alustasingi 1989. aastal
õpinguid,“ kirjeldab Eduard, kuidas ta
ühe juhusliku hetke läbi endale enam
kui 30 aastat tagasi elukutse leidis.
Kuna töö politseis ei olnud toona
veel kuigi populaarne, ent vajadus
tärkavat Eestit kaitsvate korravalvurite
järele oli suur, avanes võimalus riiki
teenida peaaegu kõigil, kes selleks
vähegi tahet üles näitasid. „Vastupidi
praegusajale, kus teinekord on
politseimaja ukse taga järjekord noori,

„Oleks teadnud, et
jalgratas kuulub
politseiniku pojale, siis
poleks küll võtnud,“
raputas pikanäpumees
endale tuhka pähe ning
tagastas kannapealt
kratitud kaherattalise.
aga töökohti ei jagu,“ märgib ta. Kuigi
noorel mehehakatisel ei olnud tol
ajal pikki plaane ega ütlemata suuri
unistusi seoses politseitööga, sättis
saatus kõik kaardid sedasi, et Eduard
on politseitööl tänapäevani.
„Paljud ütlevad nõnda ja tunnistan
minagi, et politseitöö on niivõrd
vaheldusrikas, et pakub läbi elukaare
aina uusi võimalusi eneseteostuseks.
Mina alustasin näiteks konstaablina,
jätkasin jälitajana ja siis uurijana.
Pärast seda olin patrullis ning nüüd olen
taas piirkonnapolitseinik,“ meenutab

ta. „Kogemusi on üksjagu ja igav ei ole
hakanud. Väsimust ka ei tunne. Kui
tunnekski, siis teaksin, et on aeg edasi
liikuda. Politseitööd ei saa teha, kui
endal leek südames ei põle.“
Enamiku oma elust kriminaal
politseiniku karjäärile pühendanud
Eduard võiks praegu kohe väljateenitud
puhkusele minna, ent tõsist kiusatust
pole tal selleks veel tekkinud. „Tõsi
on, et kui 50aastaseks sain, mõlkus
mõttes, et ehk nüüd pühendan väheke
aega iseendale, lähedastele ja teistele
huvidele. Koroona tõi aga paratamatult
olukorra, kus igaüks vajas varasemast
suuremat kindlustunnet ning võib-olla
võimalustki selle kriisi lahendamisele
oma pädevuse piires abiks olla. Nii
jäin endiselt ka ametliku pensioniea
kätte jõudes politseitööd tegema,“
räägib ta.

Selged rollid,
selged reeglid
Aga Eduard pole üksnes väärt mees
politseis. Ta on ka silmapaistev isa, kelle
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koduseid tegemisi pere hoidmisel ja
laste kasvatamisel tunnustas mõni aeg
tagasi Jõgeva vald, nimetades ta aasta
isa nominendiks. „Laste kasvatamine
ei ole raketiteadus. Tähtsaim, mida
olen püüdnud oma lastele õpetada, on
ausus ja austus teiste vastu,“ rõhutab
Eduard.
Tema politseinikust poeg Raido,
kel on eluaastaid peaaegu sama
palju, kui isa on politseitööl olnud,
noogutab isa jutule hoogsalt kaasa.
„Isa on alati olnud hästi konkreetne.
Kui oli vaja, et mingid asjad saaks
tehtud, siis üks kord räägiti ja tehtud
need ka said. See oligi eeskätt ju
austusest oma vanemate vastu, et
nad ei peaks meile kordamismängu
tegema. Oli konkreetne jutt ja juhis
nii, et kellelgi polnud tahtmistki mingil
moel vastu hakata või asju tegemata
jätta,“ kirjeldab Raido, kuidas
reeglite ja rollide mõistmine peres on
samaväärselt tähtis nii vanematele kui
ka lastele endile.
Juhtus ikka, et mõnes olukorras
tuli lastel siiski politseinikest vane
matele väike hädavale serveerida.
Politseiuurija kogemusega isa nägi
aga iga vale ütlemata lühikesed ja
värisevad jalad alati ära. „Midagi

Politseinikust
isa on Raidole
alati suureks
eeskujuks
olnud

pole
parata.
Jälitusametnikuna
oskan inimesi hästi läbi näha. Saan
unepealt aru, kui keegi püüab
manipuleerida või lausa luiskab. Eks
teinekord oli sest ka laste pisikeste
luiskelugude läbinägemisel kasu,“
muigab Eduard.

Karistuseks kuri pilk
Kui lastel tuli oma eksimuste vaban
damiseks mõni käojaan välja käia, ei
jäänud sellele järgnemata vanemlik
hukkamõist. „Nägime isa silmist kohe,
kui ta oli pahane ja pettunud. See kuri

Indrek Koemets: Politseitöö on
aidanud mul end õnnelikuna tunda
Sinu tööle tulekust on 30 aastat möö
das. Kuidas sa oma varba politseimaja
ukse vahele said ja siia jäidki?

Mind vedas Tallinnast ära Tartusse ar
mastus ühe heledapäise Saaremaa tüd
ruku vastu. Tehnikakõrgkoolis pooleli
jäänud autonduse eriala inseneriõpinguid
tutvustavast loengust oli meelde jäänud
üks miilitsamundris mees, kes suutis
tekitada paraja uudishimu, ja nii ma 1986.
aasta lõpus oma esimese ülemuse, auto
inspektsiooni rühmakomandöri Ilmar
Ämariku ees endast võimalikult head
esmamuljet jätta püüdsin. Avariikorra
pidajad Lembit Nehring ja Üllar Kivi,
kriminaalasjade juurdleja Marika Leik,
jälitusinspektor Aivar Kirja, inimhingede
insener Ilmar Ämarik on vaid osa ere
datest ning mõjukatest inimestest minu
politseinikukarjääri alguses.
Kui patriotismist pungil ajad 90ndate
alguses mööduma hakkasid, mis sind
endiselt seda tööd tegema jättis?

Minu ette veeres aina ja aina uusi või
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malusi ennast proovile panna, ennast
vajalikuna tunda. Eks mundrikandjate
jaoks on kuuluvustunne eriliselt tähtis.
Meeskonnakaaslaste toetus, inimlik soe
suhtlemine, rõõmsameelse huumori au
sees hoidmine – kes tahaks sellisest
töökohast vabatahtlikult lahkuda.
Mida on politseis töötamine sulle
kõige enam õpetanud?

Ütleks, et isegi üllatun, aga õpetanud
on seda, et kui tahad maailma ära
parandada, korda teha ja inimesi muuta,
siis ootab sind vaevaline tee, mille lõpus
paistab kibe ebaõnnestumine. Kui tahad
inimesi kuulata, oled valmis neid mõistma
ja oled valmis pidevalt ka tunnistama enda
eksimusi, siis ootab sind raske, aga äge
teekond.
Kas politseis töötamine on sind
inimesena muutnud?

Usun, et kui väga polegi muutnud,
siis ilmselt mõne rumaluse tegemisest
munder siiski mind hoidis, nagu nunna

1991

1987

1998
aitab
pattudest
hoiduda
nunnarüü. Politseitöös saab
palju
erinevat
tagasisidet,
ka pahandamist. Mind on
see aidanud end õnnelikuna
tunda. Ilmselt olengi rohkem
olnud seotud politseitööga kui
pere, politseiväliste sõprade ja
isiklike huvidega. Päris „peast
politseinikuks“ ma ikka ka ei
ole muutunud. Vahel vajutan liiga palju
gaasipedaalile näiteks.
Turvalisus siis ja praegu – mis on
peamine, mis silma torkab?

Vabanemise eufooria oli toona tohutu.
Igaüks võitles järsku iseenda eest ja riigi
sekkumine inimese ellu vähenes totaalselt.
Suur osa inimesi kartis seda vabadust ja
vastutust ning hirmunud inimesed panid
suure surve noorele politseile. Tegime,
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tujusid ja tundeid veel nii hästi lugeda,“
räägib Raido.
Nagu oma õigust taga ajavate
eestlaste vahel ikka, tekib neilgi
pereringis aeg-ajalt teatud erimeelsusi,
kuid ühtki neist pole kombeks tüliks
tituleerida. „Üks ütleb oma mõtte
head ja vead, teine omad. Arutleme
ikka, mis on õige või vale, parem või
halvem, kuni saabub selgus ja asjad on
sirgeks räägitud,“ toob Raido näite,
kuidas nende peres tüliõun maha
maetakse.

Politseipisikut
esiti ei paistnud

pilk oligi vaat et kõige suurem karistus,
kui midagi nässu keerasime. See pilk
pole õigupoolest tänapäevalgi kuhugi
kadunud, kui midagi on pildil valesti.
Nüüd saame juba sekundipealt aru,
kui isal hakkab kulm kortsu kiskuma.
Lapsena ei osanud täiskasvanute

2002

Seda, et ka Eduardi kaks poega tulevikus
politseitöö kasuks otsustavad, ei olnud
esiti kuskilt paista. „Ainuke asi oli, et
Raido oli lapsest saati selline pikkade
jalgadega kiire jooksja. Võinuks
märgata, et kui politseitöö valib, saab
sellises rütmis kihutades ilmselt kõik
põgenevad pätid suurema vaevata
kätte. Mõnd teist viidet või vihjet, et
ta politseivormi tulevikus selga võiks
ajada, lapseeas küll ei paistnud,“
meenutab Eduard. „Raido oli nooruses
pigem kui hunt Kriimsilm, teinekord
enamgi kui seitsme ameti või huvialaga.

Eduard Onopa:
„Laste kasvatamine
ei ole raketiteadus.
Tähtsaim, mida olen
püüdnud oma lastele
õpetada, on ausus ja
austus teiste vastu.“
Küll mängis bändides kõiksuguseid
instrumente,
samas
oli
tema
huvitegevuste nimekirjas vahelduva
eduga saalihoki, ratsutamine, maadlus,
jalgpall ja nõnda edasi. Iga tegevus
asendus kiirelt järgmisega, sest ta oli
ütlemata aktiivne ja püsimatu laps.“
„Ja kui Raidol lapsena näiteks
kroon või kaks juhtus taskus olema,
siis tal sääred kohe nii põlesid, et
pidi jooksma kuskile, kus selle kiirelt
ära kulutada saaks,“ naerab Eduard
ja nendib, et ega pojal praegugi raha
kuigi pikalt peos püsi. „Meenub lugu
ajast, mil Raido oli värskelt täisealiseks
saanud. Ostis endale päris esimese
auto. Aitasin selle veel üleski putitada
ja müüsime auto kena kasumiga
maha. Pidime siis abikaasaga reisile
minema ja lugesime Raidole veel

2016

2007

2013

nagu oskasime. Eesmärk oli ellu jääda.
Praegu on eesmärk olla juba maailma
parim politsei. No kas pole siis vägev vahe!
Paljudest tolle aja suurtest turvalisuse
probleemidest
–
autoärandamised,
korterivargused, kotiröövid, massiline
purjuspäi autojuhtimine – ei teata meie
päevil enam suurt midagi. Internetikelmide
otsimine,
perevägivalda
sekkumine,
enesetapuohus või metsa eksinud
seenelise otsimine – kes oleks 30 aastat

2021

tagasi suutnud ette kujutada, et selliste
asjadega hakkab politsei kunagi päriselt
tegelema.
Kas 90ndatel politsei taasloomise
ajal oli mõni vahejuhtum, mis on
tänapäevani eredalt meeles?

Päris eredalt on meeles öised ühis
patrullimised praeguste abipolitseinike
eelkäijate ehk ühiskondlike autoinspekto
ritega. Noorte meeste hasart joobes

ja lubadeta ringirallitavaid autojuhte
püüda oli meeletu. Teaduste Akadeemia
Zooloogia ja Botaanika Instituudi tead
laste sõidutamiseks vajalik mikrobuss
sai öösel katusele magnetiga vilkuri ning
tagaajamisel küünitas mees meie sõiduki
avatud küljeaknast välja ja tagus metallist
ketassauaga põgeneja esiklaasi, et see
„ämblikuks“ lüüa ning põgeneja ettevaade
nullida.
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Peres sirguv
pisipere ei ole
elukutsevaliku üle
veel otsustanud

hallipäisus aitab heas mõttes kaasa, ja
kui noortega vestlen, siis midagi ikka
pannakse kõrva taha. Mingis osas
on aga jällegi paratamatu, et lapsed
õpivad ja peavadki õppima omaenese
vigadest,“ mõtiskleb Eduard.

Isa jälgedes

Et Eduard kannab
mõnda aega vanaisa
tiitlit, toob tööst
vaba aeg laste
kõrval kokku ka
lapselapsed

eraldi sõnad peale: „Vaata, poiss,
sul on automüügist nüüd suur raha
taskus. Ära kihuta uut ostma enne,
kui me tagasi tuleme. Valime koos ja
korralikult“.“
Napilt
paar
tundi
hiljem,
kui lapsevanemad olid Tallinna
lennujaama lävepaku ületanud, oli
Raidol uus suksu juba soetatud. Endale
teadmata oli ta ostuks vormistanud
ühe vana politseiauto. „No see tehing
oli nii vastu pükse, kui olla saab. Auto
oli kui kohviveski – nii ära sõidetud,
sest politseisõidukite kilometraaž on
nii või teisiti ju ütlemata suur,“ kirj
eldab Eduard.
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Tagantjärele on kõik sarnased
seigad eluks vajalikke tarkuseteri täis.
Raido tunnistab ka ise, et võinuks
isa õpetussõnu hoolsamalt kuulata,
ent täisealisuse piiri ületanuna
tahab ilmselt iga teine kõige targem
ja iseseisvam olla. Eduard on selle
mõttekäiguga
nõus.
Põlvkonnad
vahetuvad ja iga järgmine püüabki
omal moel uuesti ilma teha. „Ka
praegu piirkonnapolitseinikuna näen,
et noortega on teinekord vähe keeru
kam kontakti leida. Olen ise ju ka
noor olnud. Tean, mis arvatakse, kui
kogenumad püüavad kogenematuid
kasvatada. Mingis osas loodan, et mu

Raido räägib, et ega ta palju panuseid
sellele pannud, et temastki isa eeskujul
politseinik võiks saada. „Seda küll, et isa
on mulle alati suureks eeskujuks olnud.
Tema sihikindlus on meeletu. Juba
ainuüksi tema 30 aastat politseitööl on
võimas verstapost, mida heas mõttes
purustada tahaks,“ muigab ta.
Kui politseitööst põimunud peres
ka pojad sama ameti kasuks otsustasid,
läks edasi kõik kui lepase reega.
„Muidugi olid politseitöö põhimõtted
mulle paljuski isa ja ema tööst teada.
Esimestel töönädalatel läks selle toel ka
sisseelamine võrdlemisi kergelt,“ märgib
Raido. „Ega ma lapsena mõelnud, et
tahaks tingimata politseinik olla. Samas
mäletan hästi, kuidas rind läks kooliajal
ikka väheke kummi, kui mõnes tunnis
taheti lastele nende vanemate tööd
tutvustada. Politseimajas käia ja
politseiautodes ronida olin saanud
üksjagu. Sellest kõvasti uhkem tunne oli,
kui sai ka koolikaaslastele näidata, et
vaat siin minu vanemad siis töötavadki
ja kuulake vaid, mida kõike tähtsat nad
siin ära teevad.“

MEIE INIMESED

Märtsis
tunnustas
PPA Eduardi
30 aasta
teeneteristiga

Isa ja poeg pommiaugus ehk Jõgeva
militaarmuuseumis,
mida Eduard tööst
vabal ajal eest veab

See pole aga kaugeltki kõik,
mis toona veel politseitööst kauge
poisikluti mällu sööbis. „Kodus rippus
meil ikka teinekord ahjusiibri otsas
uhkelt isa politseimüts. Ka oli päevi,
kus riidepuul seisis nähtaval kohal
vormielementidega mõni politseipluus.
Kui siis koolikaaslased külla sattusid,
tahtis iga külalaps neid politseiriideid
või teisi vidinaid uudistada, katsuda,
proovida,“ kirjeldab Raido.
Tõsi, kõik lapsed polnud ühtmoodi
politseiusku. Nii jagus käputäis
neidki, kes politseipere lastele vähe
altkulmu otsa vaatasid. „Noh, saab
sinust siis ka politseinik?“ uurisid
nad ettevaatlikult ning pigem vältisid
tihedamat suhtlust lastega, kelle peres
oli korravalvureid ja õigusmõistjaid.
„Mind see ei morjendanud. Nüüd
olen nendesamade inimeste suust
tunnustavalt kuulnud, et olen õige
ameti kasuks otsustanud ja ajan õiget
asja,“ märgib Raido.

Üksainus aitäh
teeb päeva heaks
Pidev
sisetunde
mõõtmine
ja
kaalumine, kas ja kuidas saadakse
politseitöös kellelegi abiks olla, käib
ses ametis igal hetkel kaasas. Põline
politseinik Eduard teab omast käest,
et ega eestlased kipu kiitusega kuidagi
liialdama ning ka väike suunurgast
öeldud aitäh tuleb teinekord inimestel

Raido Onopa:
„Nägime isa silmist
kohe, kui ta oli pahane
ja pettunud. See kuri
pilk oligi vaat et kõige
suurem karistus,
kui midagi nässu
keerasime.“
vaid suure eneseületuse peale. „Ise pead
leidma argipäevas need hetked, kus
kellelegi abiks olid ning mis südame
eriliselt soojaks teevad. Kui kellelgi
lipsab üle huulte pisike aitäh, siis tead,
et täna oli tööl ikka päris hea päev,“
kirjeldab ta.
Näiteks sattus Eduard mõni aeg
tagasi ühele teelõigule, kus seisis
purunenud rehviga auto, nõutu
roolikeeraja selle kõrval. „Mõtlesin, et
mis seal ikka, aitan rehvi ära vahetada.
Autojuht oli seepeale niivõrd tänulik ja
õnnelik, nagu oleks lotovõidu saanud.
Muidugi teeb see meele endalgi kohe
kümme kraadi paremaks. Selline
positiivne tagasiside aitab ka raskematel
hetkedel pea õlgadel hoida.“
Elust enesest nopitud heade emot
sioo
nide hoidmise kõrval tähtsustab
Eduard niisama palju ka oma
meeskonda. „Võib öelda, et kõige
enam on politseis töötamine mulle

õpetanud, et oma kolleegidest tuleb
lugu pidada. Need on ju õigupoolest
inimesed, kes on igal raskemal hetkel
vahetult sinu seljatagust kaitsmas.
Ja ma pole pidanud neist kelleski
pettuma. Sõltume iga päev oma
meeskonnast. Nii lihtsalt on, et
politseis ei tee üksinda midagi ära.
Kusjuures ei loe, kelle käes oli äreval
hetkel pastakas või siis püstol. Rollid
on politseitöös jaotatud asja pärast ja
iga liikme panus meeskonnatöös on
sama tähtis,“ mõtiskleb Eduard.
Isa elutarkused pole mööda külge
maha jooksnud ka poeg Raidol:
„Olen isaga igati nõus. Kõlab ehk
klišeena, aga üksiku hundina pikalt
ei ulu ja tulemust koju ei too. Kindel
seljatagune on ses töös väga tähtis.“
Sama tähtsaks kui meeskonnatööd
peetakse Onopate dünastias ka
peresuhteid. Töövälisel ajal saadakse
pereringis kokku nii palju kui
võimalik. Et Eduard kannab mõnda
aega juba ka vanaisa tiitlit, annab
see olulise põhjuse lastel ja pisikestel
lapselastel igal vabal hetkel kokku
tulla. Kas uuel sirguval põlvkonnal
on plaanis käia samamoodi vanemate
ja vanavanemate jälgedes ning anda
hoogu juurde kaua kestnud Onopate
dünastiale, saame kuulda mõnekümne
aasta pärast.
Kerly Virk
kommunikatsioonibüroo
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Sähku
FOTOD: REELIKA RIIMAND

VÕLU JA VALU

„Ma tahaks ka endale elektritõukeratast.
Kõigil teistel lastel juba on,” unistab noorem
põlvkond moodsast sõiduvahendist, millele leiti
uudissõnade võistlusel lühem nimetus – sähku.

T

änavapildiski on näha, et jalgja tõukerattad on laste ning
noorte seas muutumas aina
menukamaks liikumisvahendiks. Ühtpidi on tore, et lapsed ei istu toas arvuti taga, vaid soovivad vahelduseks
õueski värskes õhus vaba aega veeta.
Teiselt poolt tekitavad sellised uued nn
mänguasjad vanemates palju küsimusi.
Kus sellega sõita tohib? On see ikka
piisavalt turvaline sõiduriist? Kuidas
üldse valida lapsele sobiv elektriline
tõukeratas?
Muretsemiseks on põhjust, sest
viimastel aastatel on üha enam lapsi
jalg- või tõukerattaga sattunud liik-
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lusõnnetustesse. Ainuüksi möödunud
aastal sai liikluses viga peaaegu 250
alaealist ning peamiselt sattusid nad
õnnetusse jalakäija või jalgratturina.
Politseile teadaolevalt juhtus seitse
õnnetust, milles osales alaealine
elektritõukerattur. Suure tõenäosusega
oli selliseid õnnetusi rohkemgi, sest iga
kukkumise järel pole alati vaja kiirabi
või politseid kutsuda.

Ühel rattal üks sõitja
Näha on, et elektritõukerattad pakuvad sõidurõõmu ja põnevust nii
noortele kui ka vanematele. Paraku

toovad uued sõiduriistad kaasa ka
ebakindlust, oskamatust ja ohuolukordi, kuni sõidukogemuse kasvades osatakse sõidukit kindla käega ja
ohutult juhtida. Näiteks jäi möödunud
aastal juhtunud õnnetusi analüüsides
liiklusjärelevalvekeskuse ennetusspetsialistile Marina Aleksejevale silma, et
lapsed kipuvad elektritõukeratastel
sõitma kahekesi korraga, olgugi
et need on mõeldud ainult ühe
inimese veoks. Igal muul juhul
on juhitavus kehvem ning
tasakaalgi kaob kergemini.
Kui veel möödunud
aastal liigitusid elektrilised
tõukerattad liiklusseaduses
jalakäija
abivahendiks
ning otsene regulatsioon
sääraste sõiduvahendite
üle puudus, siis kehtib
alates 2021. aastast liiklusseaduses uus mõiste –
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Sähku pakub
sõidurõõmu nii
väikestele kui
ka suurtele

kergliikur. Seaduses on öeldud, et niisugust sõiduriista võib kasutada ainult
ühe inimese vedamiseks. Sama reegel
kehtib teistegi kergliikurite kohta,
olgu selleks rula, monoratas või tasakaaluliikur.
„Ainult laste poole näpuga viibutamine ei ole õige. Teinekord annavad
täiskasvanud ise paha tahtmata oma
järglastele halba eeskuju. Meenub
eredalt, kuidas hiljuti sattusid õnnetusse elektritõukerattaga sõitnud naine
ja samal rattal olnud poisipõnn,“
tõi Aleksejeva näite. Seda laadi
juhtudel on ilmne, et kui laps
teabki õigeid sõidureegleid,
usaldab ta ennekõike ikkagi
oma vanemalt saadud
juhiseid ning järgib tema
eeskuju.
Tõsi on, et elektritõukeratas on mugav ja
kiire alternatiiv autole
või ka ühissõidukile.
Nii soetab mõnigi
lapsevanem selle oma
lapsele igapäevaseks
kasutuseks, näiteks
koolis
käimiseks.
Ka
liiklusseaduses
Marina Aleksejeva
ei ole seatud mär-

kimisväärseid vanusepiiranguid. Tuleb
vaid meeles pidada, et sõiduteel sõitmiseks on 10–15aastastel vaja jalgratta juhiluba.
„Iga vanem oskab kõige paremini
hinnata, kas laps on küllalt küps, et teda
elektritõukerattal liiklusesse lubada.
Vanus on ainult üks arv, mis ei kirjelda
paraku sõiduoskust ega -kogemust.
Lapsevanem ise peab hindama, kas
laps tunneb liiklusreegleid ning kas
ta oskab ka pingelisematel hetkedel
liikluses kaalutletult tegutseda ja
rahulikuks jääda,“ sõnas Aleksejeva.

Valearvestused
vöötraja ületamisel
Kõige noorem mullu elektritõukerattaga liiklusõnnetusse sattunu oli
9aastane poiss, kes püüdis ületada
vöötrada, ent sai seal autolt löögi.
Aleksejeva kinnitusel juhtubki kõige
rohkem liiklusõnnetusi lastega just
ülekäiguradadel. „Liiga tihti näeme
olukordi, kus lapsed ei peatu ega veendu
enne sõidutee ületamist ohutuses. Veel
enam, lastel on keeruline mõista, et
nii jalgratta kui ka kergliikuriga sõites
ilmuvad nad autojuhi vaatevälja väga
ootamatult,“ kirjeldas politseinik.
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Markus Dvinjaninov

Markus
Dvinjaninov:
„Enne rattaostu
tuleks veenduda, kas
väljavalitud mudelil
saab juhtraua kõrgust
reguleerida, sest mõnel
odavamal mudelil
võib selline võimalus
puududa.“
„Lapsed hindavad läheneva auto kii
rust ja kaugust sageli valesti ning tee
vad seetõttu valearvestuse, arvates,
et jõuavad rattal sõites kiirelt üle tee
lip
sata.” Turvalisuse huvides võiks
enne
tusspetsialisti meelest harjutada
lapsi juba maast madalast, et enne üle
käigukohta peab igal juhul jalg- või
tõukerattalt maha tulema ning ületama
tee rahulikult kõndides, lükates ratast
käekõrval.
Liiklusseaduse järgi võib elektri
tõukerataste maksimumkiirus olla
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kuni 25 km/h, kuid ka see on lapse
jaoks väga suur kiirus. Politseiniku
sõnul paistab õnnetusi analüüsides,
et noored ratturid ei oska suure hoo
pealt õigesti pidurdada. „Ohu
olu
korras lüüakse kohe kõik pidurid
blokki ning kukutakse hooga üle
juht
raua. Puudub justkui oskus
rahulikult järgemööda pidurdada.
Kind
lasti tuleks mõnes rahulikumas
kohas sõitma õppida, enne kui uue
sõiduriistaga tiheda liiklusega teedele
minnakse. Harjutama peaks muu
hulgas pidurdamist ja n-ö pehmet
kukkumist,“ soovitas Aleksejeva.
Kuigi seaduse järgi on elektri
tõukerattaga sõites kiiver kohustuslik
üksnes alla 16aastastele ratturitele,
ei tee paha, kui kõik vanusest ole
ne
mata rattasõidul kiivrit kannaks.
„Kahjuks tõi eelmine aasta kaasa raske
liiklusõnnetuse, milles rattur elu kaotas.
Täisealine mees ei kandnud kaitse
kiivrit, mis võinuks päästa ta elu.“

Ehmatav sõidukiirus
Elektritõukerataste Eestisse saabu
mi
sega on liiklus muutunud kohati

Üksratas
Hiljuti avastasin enda jaoks elektrilise
üksratta, mida pean üheks kõige
praktilisemaks ja kompaktsemaks
liikumisvahendiks. Üksratast on
mugav kaasas kanda ning võrreldes
tõukerattaga sõidab see mitu korda
suurematel rehvidel (14"–20"), mistõttu
on sellega ka halvema tee läbimine
mugavam. Halba pole öelda sõiduulatuse
kohta. Mõni aeg tagasi sõitsin üksrattal
Tallinnast Pärnusse, mis kinnitab, et ka
keskmisest pikemad otsad on sellele
sõiduriistale täiesti jõukohased. Kui
mujal Euroopa suurlinnades on
kergliikurid igapäevane nähtus, siis
Eestis võtab veel aega, enne kui need
laialdasemat kasutust leiavad. See aeg
pole ilmselt enam kaugel, kui meiegi
oma kergliikurite kultuuriga sinnamaale
jõuame.

Markus Dvinjaninov

väga tihedaks. Nii peavad kitsastele
kõnni
teedele mahtuma jalakäijad,
nende kõrval ka jalg- ja tõukeratturid,
kellest igaüks liigub erineva kiirusega.
„Paljud jalakäijad kaebavad, et elektri
tõukerataste sõidukiirus on ehmatavalt
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suur ning neil on tulnud nii mõnigi
kord kihutavate tõukerataste lähenedes
teelt eest hüpata,” rääkis Aleksejeva.
Sea
duse järgi peab kergliikuri juht
jalakäija läheduses valima jalgsi liikuja
kiiruse. Nii on suurem šanss, et kihutav
rattur teistest möödudes neid kraavi
hüppama ei ehmata või muul moel ei
ohusta.
Kevadel, mil kergliiklejaid üha
enam tänavapilti tekib, hoiab nende
turvalisel liiklemisel pilku peal politsei.
„Tõu
kerataste sõidukiirust politsei
küll ei mõõda, aga kui keegi sõidab
silma
nähtavalt ohtlikult kiiresti, siis
sekkume. Elektrirattad ise ohtlikud ei
ole, küll on ohtlikud ebamõistlik sõidu
kiirus ja kõrvalolevate liiklejate arves
tamata jätmine,“ rõhutas Aleksejeva.

Kõrgus, kaal ja
kilomeetrite arv
Tõukerattaentusiast Markus Dvinjani
nov töötab ettevõttes Voltride, mis on
suurima kergliikurite valikuga kauplus
Eestis. Mees leidis tee kergliikurite põ
nevasse maailma umbes viis aas
tat
tagasi juhuse läbi. „Perefirmat alus
tades tõime Eestisse toona uudseid tasa
kaaluliikureid. Sealt liikus aga fookus
kiirelt edasi elektritõukeratastele ning
teis
tele kergliikuritele, mis parasjagu
maailma vallutasid. Kuigi siis vaadati
kõik
sugustele tõukeratastele veel ker
gelt kõhkleva pilguga, on nüüdseks ka
Eestis neist saanud normaalsus,” rääkis
Dvinjaninov.
Lapsele tõukeratast valides on tema
väitel olulisim, et sõiduasend oleks
mu
gav ja turvaline. „Esmatähtis on,
et tõukeratta juhtraua kõrgus vastaks
lapse pikkusele. Kui juhtraud on liiga
kõrgel, ei ole sõiduasend mugav ning
lapse käed väsivad vähegi pikema
sõidu vältel lihtsalt ära,“ selgitas ta.
Juht
raud ei tohiks olla lapse peast
kõrgemal. „Enne rattaostu tuleks
veenduda, kas väljavalitud mudelil
saab juhtraua kõrgust reguleerida, sest
mõnel odavamal mudelil võib selline
võimalus puududa.“
Pea sama tähtis on tõukeratta kaal
eriti siis, kui ratast on vaja trepikoja
kõrge
matele korrustele tassida. Kui
tõukeratast kanda vaja pole, võib see
ka rohkem kaaluda. Dvinjaninovi
soovitusel võiks lapse tõukeratta kaal
olla kuni 15 kilo. Üle selle kaaluvad
sõidukid on lapsele ilmselgelt rasked

nii kanda kui ka käsitseda. Sama
moodi tuleb elektriratast soetades
jäl
gida, mitu kilomeetrit sõiduk ühe
laadi
miskorraga läbib. Spetsialistid
soo
vitavad valida ratta, millel jääb
ligi 30% kilometraaži varu. See tähen
dab, et kui näiteks lapse kodu ja kooli
vaheline teekond on edasi-ta
gasi
kokku kümmekond kilomeetrit, tasub
valida elektriratas, mis suudab ühe
laadimisega läbida vähemalt 13 kilo
meetrit.
„Tihtipeale sõidetakse tõukerattaga
teistesse sihtkohtadesse, kuhu ei osata
kilomeetrite arvu otsekohe öelda: põi
gatakse poest läbi või tehakse ilusama
ilma
ga liht
salt pikem sõiduring. Sel
leks, et ratas ei peaks liiga tihti voolu
võr
gus istuma, soovitatakse valida
vähemalt 30% või isegi 50% suurema
läbisõiduvõimekusega
kergliikur.“
Muuhulgas peaks rattavalikul arves
ta
ma sedagi, mis teedel sellega sõi
de
takse. „Metsatee eeldab enamasti
amortisaatoreid või õhkrehve. Kui aga
rohkem sõidetakse asfaltkattega sile
datel teedel, saab täisrehv oma tööga
hästi hakkama,“ rääkis Dvinjaninov.

Tippkiirus pole
kohustuslik
Eestis saab praegusel ajal osta tõuke
rattaid, mille maksimumkiirus on pii
ratud kuni 25 km/h. Kuid ühe väikese
lapse jaoks võib seegi olla liiga suur
ja ohtlik kiirus. Tuleb mõista, et tõu

Elektritõukerataste ja
teiste kergliikuritega
liiklemise põhitõed
• Suurim lubatud sõidukiirus on kuni
25 km/h.
• Suurim lubatud võimsus kergliikuril
on 1 kilovatt.
• Alla 16aastane kergliikuri juht peab
kandma kiivrit.
• 10–15aastasel peab sõiduteel sõites
olema jalgratturi juhiluba.
• Jalgratta juhiloata võib sõiduteel
sõita alates 8. eluaastast ainult koos
täiskasvanuga.
• Kergliikur peab kaasliiklejatele olema
nähtav ka pimedal ajal.
• Jalakäijate lähedal tuleb sõita jalakäija
kiirusega.
• Kergliikurit kõnniteel parkides peab
jääma jalakäijale vähemalt 1,5 m
laiune käiguriba.

keratta tippkiirus pole kohustuslik
– seda tulebki timmida vanuse, os
kuste ja kogemuse järgi. „Enamikul
tõukeratastel saab tippkiirust piirata.
Kui ise ei tea, kuidas lapse elektrirattal
kiirust piirata, saab alati nõu küsida
müüjalt. Mõnel rattal käib kiiruse
piiramine mobiiltelefoni rakenduse
kau
du. Teistel mudelitel saab kiirus
piiranguid seadistada juhtraual oleval

Marina
Aleksejeva:
„Elektrirattad ise
ohtlikud ei ole, küll on
ohtlikud ebamõistlik
sõidukiirus ja kõrval
olevate liiklejate
arvestamata jätmine.“
ek
raanil. Kui laps esimest korda
elektri
tõukerattal sõitma lubatakse,
võiks tipp
kiirus olla piiratud umbes
10 km/h pea
le. Aja möödudes, kui
sõiduki käitumine, ohutu pidurdamine
ja muud põhi
tõed selged on, võib
tippkiirust tasa
pisi suurendama ha
kata,“ soovitas ta.
Uue kergliikuriga ei tasu unustada
sedagi, et pikanäpumehed on varmad
neid varastama. Võimaluse korral
soovitab Dvinjaninov võtta sõidu
vahend endaga siseruumi kaasa. Pea
legi ei talu suur osa tõukeratastest
üle
määrast vihma. Enne sõitu tuleks
kont
rollida ratta tehnilist seisukorda
– kas tuled põlevad, pidurid töötavad,
juhtraud on stabiilne, kõik poldid on
korralikult kinni ja nõnda edasi.
„Kui laps elektritõukerattal sõitu
läheb, tasub ikka ja jälle meelde tule
tada, et tegu pole niisama lõbusõidu
vahendiga, millega vastutustundetult
ringi rallida. Enda ohutus ja kaasliik
lejate arvestamine on põhitõed, mida
iga ema või isa oma last sõitu saa
tes meelde tuletama peaks,“ rääkis
Dvinjaninov. Kõiki reegleid järgides
ning teiste liiklejatega lugupidavalt
käitudes pole kahtlustki, et sähku pa
kub palju sõidurõõmu nii väikestele
kui ka suurtele.
Annika Maksimov
kommunikatsioonibüroo
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Netikiskjate
küüsis
FOTOD: REELIKA RIIMAND

„Tsau, mis teed?“ alustab pervert pealtnäha
süütut vestlust lapsega. Kui esimene kontakt
on loodud, muutub mõni pervert peagi pealetükkivaks. Teine pühendab aga mitu kuud, et
lapsega usalduslik suhe luua. Eesmärk on
mõlemal sama – suhelda seksiteemadel
ja saada lapsest alastipilte.

I

gal nädalal jõuab politseini aina
uusi juhtumeid, kus süütuna ala
nud netisõprus mõne lapse ja täisealise vahel kasvab manipuleerivaks seksuaalse alatooniga vestluseks, netiahistamiseks või suisa väljapressi
miseks.
Muret tekitab trend, et seksuaalse ala-
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tooniga netivestluste või ahista
misega on kokku puutunud enamik lapsi.
Lastekaitsegrupi juhtivuurija Liia
Kilp ütles, et selline info jõuab
politseinikeni väga erinevaid teid
pidi. „Teadmine laste seksuaalsest
ahvatlemisest või sündsusetust suhtle-

misest internetis jõuab uurijatele
näiteks veebikonstaablite, politsei enda
seire, agendi, kooli, lasteabi, lapse
vanemate või mõne kõrvalise täiskasvanu vahendusel. Teavet võivad saata
ka kannatanud, kui ühel hetkel
julgetakse netis toimuvast rääkida või
kui keegi on sattunud hätta nii, et ise
enam sest nõiaringist väljapääsu ei
leia,“ kirjeldas Liia.
Politseiuurija sõnul näitab nende
tööpraktika, et enamik seda laadi
juhtumitest leiab aset laste endi vahel,
kuid leidub ka halbade kavatsustega
täiskasvanuid ehk teisisõnu suhtlust
perverdi ja lapse vahel. „Neil puhkudel
tuleb seksuaalne vestlus lapse ja võõra
täiskasvanu vahel välja enamasti alles
siis, kui laps jääb oma vanematele vahele
või kui ta mõistab ise, et on netiahistaja
küüsis. Näiteks nõutakse lapselt paljastavaid pilte, aetakse laps nendega nurka
ning hakatakse uut materjali välja
pressima,“ selgitas uurija.

„Tsau, mis teed?“
Sotsiaalmeedias toimuval silma peal
hoidev veebikonstaabel Andero Sepp
rääkis, et noored suhtlevad iga päev eri
nevates suhtlusvõrgustikes. Niisamuti
käivad tema väitel neis kommuunides ohvreid otsimas lasteahistajad,
kes luusivad ringi TikTokis, Snapchatis,
Instagramis või mujal ning kirjutavad
sellele, kes neile parasjagu huvi pakub.
„Halbade kavatsustega inimesed sir
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Seksuaalse alatooniga netivestluste või ahistamisega on
kokku puutunud enamik lapsi.

Andero Sepp

Liia Kilp

vi
vad suhtlusvõrgustikes justkui ka
ta
loogi inimestest, valides välja
selle, kes neile meeldib ja kelle konto
sät
ted kontaktivõtmist lubavad. Näiteks võivad ahistaja pilku püüda lapsemeelsed kasutajanimed, ja kui lap

se
profiilipilt või muu sisu vastab ahis
taja maitsele, otsitakse selle kasutajaga
kontakti. Samas võib ahistaja huvi
orbiiti sattuda ka täiesti tavalise kasuta
janime ja lapsele sobiliku profiilipildiga
alaealine. Kuna teismelistele on väga
olu
line sotsiaalmeedia kontosid jälgi
vate või sõbralistis olevate inimeste
hulk, võtavad nad iga uue sõbrustaja
kahjuks küllalt kergel käel vastu. Ena
masti on vestlus esialgu süütu ning al
gab fraasiga „Tsau, mis teed?“ või
„Tsau, kuidas läheb?“. Osa halbade
ka
vatsustega täiskasvanutest on kohe
oma soovides pealetükkivad. Teised
õpivad last tundma, et tekiks usaldus.
Ees
märk on aga sama – suhelda
seksuaalteemadel ja saada lapsest
alastipilte,“ selgitas veebikonstaabel.

Lapsed ei adu ohte
Liia meelest on lapsed tihti väheste
teadmistega ning noorele eale omaselt
naiivsed, andmata endale aru, mida
nad teevad ning millised võivad olla
tagajärjed. Kui lapsele ostetakse nuti-

telefon või tuuakse koju arvuti, peab
sellega kaasnema juhis, kuidas nende
vahenditega toimetades end mitte ohtu
seada või soovimatut ja sobimatut
tähelepanu tõmmata.
„Meenub üks aastatetagune lugu esimese klassi tüdrukust, kes
laadis endast sotsiaalmeediasse üles
videoklipi, kus ta puudutas kaamera ees enda suguelundeid. Ta
pani sellele videole pealkirjaks
„Seks üksi“. Õnneks jõuti see video
kiiresti avastada ja eemaldada. Last
ümbritsenud täiskasvanud ei osanud
oodata, et nii väike tüdruk sääraste teemadega kokku on puutunud. Veel
vähem, et laps ise pornograafilise sisuga materjali võiks toota ja oskaks seda
ka kuskile üles laadida,“ kirjeldas
Liia üha nooremate lasteni jõudvat
seksuaalmaailma.
Sama olukord on politseiuurija
sõnul ka teismelistega, kes niisamuti
kogenematusest endast mõnele sõbrale
või partnerile pilte jagavad, paraku
adumata, et teine pool võib neid
kurjasti ära kasutada.

Petlik usaldus
Juhtivuurija märkis, et kuna ahistaja
loob üldjuhul lapsega usaldusliku
suhte, ei tunne laps end ohvrina ega

kipu juhtunust kellelegi rääkima.
„Enamasti on need vestlused algfaasis
väga semulikud ja isegi lapsemeelsed –
kasutatakse lastele omast kõnepruuki
ning vestlusesse pikitakse rohkelt
emotikone. Paljud vestlused jätkuvad
küsimusega lapse hobide kohta, milleks
on tavaliselt kas tantsimine või mõni
spordiala, mis võivad juba ahistajat
erutada. Edasine vestlus sõltub sellest,
mis tüüpi ahistajaga on tegu,“ rääkis
Liia.
„Agressiivne ahistaja küsib otse,
kas laps on huvitatud seksiteemadest.
Eitava vastuse puhul võidakse ta
rahule jätta ning otsitakse järgmine
ohver. Lähedust otsiv ahistaja on aga
usalduse loomiseks valmis suhtlusesse
panustama kas või mitu kuud, kuni
lapse vastupanu murdub ja ta on valmis
rääkima ka intiimsetel teemadel.
Jutulõnga edenedes küsitakse, kas
lapsel on oma partner ja kas ta
on juba esimest korda suudelnud.
Jaatavad vastused annavad ahistajale
rohelise tee vestlusesse tasapisi ka
seksuaalteemasid sisse tuua,“ kirjeldas
uurija.
Ta lisas, et kui jutujärg on viidud
seksuaalsete teemadeni, hakatakse
lapsele saatma pornograafilise sisuga
videoid või pilte suguelunditest.
Mõistagi küsitakse sama vastu
ka lapselt. „Kui laps saadabki
ühel hetkel endast pildi, algab
tavaliselt väljapressimine uute ja
veel paljastavamate piltide saamise
nimel. Kui laps keeldub järgmist fotot
saatmast, ähvardab ahistaja juba
saadud alastifotod tema lähedastele
saata või suisa internetti kõigile
vaatamiseks üles riputada. See hetk
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Liia Kilp: „Kuna
ahistaja loob
üldjuhul lapsega
usaldusliku suhte, ei
tunne laps end ohvrina
ega kipu juhtunust
kellelegi rääkima.“
võib olla lapse ja pahatahtliku võõra
suhtluses pöördepunktiks, mil nurka
aetud laps vanemate, mõne teise
usaldusväärse inimese või ka lasteabi
telefonile abi küsimiseks pöördub. Kui
lapsel aga julgus või selline usaldusisik
puudub, allub ta väljapressimisele ning
jätkab piltide saatmist,“ kirjeldas Liia.
Näiteks meenutas politseiuurija
enam kui kümne aasta tagust juhtumit ühe poisiga, kes oli suhtluses netipedofiiliga. Laps saatis talle endast
pornograafilise sisuga videomaterjali
ning võttis endalt lõpuks elu, sest
ei tulnud toime teise poole väljapressimistega.
Politseinik lisas, et kui lapsel napib
häid sõpru või kui kodus puudub
usalduslik suhe vanematega, võtab
ahistaja tihti selle rolli enda kanda. Ta
näitab üles mõistvust ja lohutab, kui
laps jagab temaga oma probleeme.
Näiteks kui laps räägib, et vanematega
oli tüli nutiseadme kasutamise või
magamamineku aja pärast, siis asub
ahistaja lapse poolele ning pakub tuge,
mida laps oma vanematelt ei saanud.
See muudab omakorda lapse ja ahistaja
suhte tugevamaks, kirjeldas politseinik
ahistaja taktikat eesmärgini jõudmisel,
olgu selleks siis paljastavate piltide
saamine, perversse jutu rääkimine
ning seeläbi rahulduse saamine või
ka reaalne kohtumine lapsega. Neid
viimaseid tuleb politseiuurija sõnul
ette pigem harva. Ühelt poolt on
põhjuseks perverdi hirm avalikus
kohas vahele jääda. Teiselt poolt on
tänapäeva lapsed nii mugavad, et
naljalt kodust välja võõrastega kokku
saama ei minda.

Kuldreegel: võõrastega
ei pea suhtlema
Liia sõnul on oluline, et teadmine
internetis varitsevatest ohtudest jõuaks
iga lapseni. See temaatika peaks olema
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Lastekaitsegrupi politseiuurijad
saavad igal nädalal uusi teateid
ahistatud või väärkoheldud lastest

lausa kooliprogrammi osa ja suunatud
juba kooliteed alustavatele lastele,
kellest paljud just siis oma elu esimesed
nutiseadmed saavad ning internetis
aega veetma hakkavad. „Kui laps
hakkab internetis käima veel varem,
peab telefoni üleandmisega ideaalis
kaasas käima selgitustöö, kuidas
internetis käituda, mida seal teha ja
vaadata ning mis ohud võivad neid seal
varitseda,“ selgitas ta.
Veebikonstaabel Andero väitel on
netisuhtluse kuldreegel, et võõrastega
ei pea suhtlema või neile vastama.
Lastele tuleb selgeks teha seegi,
kes on võõras – võõras on kõige
lihtsamalt öeldes see inimene, kellega
päris elus ei ole kohtutud. „Nii nagu

KUI KAHTLUSTAD,
et last on seksuaalselt
väärkoheldud, anna
sellest teada politseile
hädaabinumbril 112,
kohaliku omavalitsuse
lastekaitsetöötajale
või lasteabi telefonil
116 111

tänaval ei suhelda juhuslike võõraste
inimestega, ei ole seda vaja teha ka
internetis. Niisamuti tuleb lastele
selgitada, et võõraid inimesi ei võeta
omale sõbraks, neile ei jagata oma
isikuandmeid, delikaatseid pilte ja
muud eraelulist,“ kirjeldas ta.
Andero illustreeris oma soovitusi
näitega, et kellelgi ei maksa saata endast
midagi sellist, mida ei taheta näha
õhtul teleekraanil. „Kui rebida paber
väikesteks tükkideks ning puistata see
autosõidul Tallinna-Tartu maanteel
aknast välja, siis ei ole kunagi võimalik
kõiki neid tükke kokku korjata.
Samamoodi lähevad alastipildid ringlema isegi siis, kui see netivõõras lubas
käsi südamel, et ta neid ei levita,“ tõi
veebikonstaabel näite.
Juhtivuurija mainis veel ühe mure
koha. Nimelt on tänapäeva lap
sed
seksuaalteemade kontekstis moraali
küsimustes paljuski omapead. Neile
ei õpetata, mis on õige või väär,
kellega ja mis vanuses on sobilik
seksuaalteemadel suhelda ja nõnda
edasi. „Kui lastele räägitakse seksuaal
kasvatuse käigus, et keegi ei tohi teha
seda, mis sulle ei meeldi, siis jääbki
lastele mulje, et kui neile toimuv
meeldib, on kõik korras. Aga päriselt ei
pruugi see nii olla. Et ahistaja mängib
lapse usaldusele, ei tunne lapsed neis
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olukordades enamasti end ohvritena,“
selgitas ta.
Liia meelest on märkimisväärne
oht seegi, kui lapsel ei ole usalduslikku
suhet oma vanematega või mõne teise
täiskasvanuga. Sellisel juhul otsibki
laps mõistmist ja vastuseid teda
huvitavatele küsimustele internetist.
Paraku tegutsevad seal lasteahistajad,
kellele on hingeliselt üksi jäetud laps
kerge saak. Ohuks on netis ringlevad
lapsi kahjustavad materjalid, nagu
näiteks pornograafia ja vägivalla
eksponeerimine. Kui laps neid vaatab,
võib tekkida arusaam, et kui suured
inimesed nii teevad, ju siis võibki nii
teha.

Tüüpilist kommionu
ei ole olemas
Politseiuurija väitel ei ole võimalik
netiahistaja profiili üheselt määrata
– tüüpilist kommionu ei ole olemas.
Lapsi ahistavad nii noored täisealised,
keskealised kui ka vanurid, kellest osa
otsib vastastikust usalduslikku suhet
lapseealisega. „Teised on sellised,
kes muudavad lastega suheldes oma
identiteeti ning soovivad rääkida
ainult seksuaalsetel teemadel. On
neidki, kes on varem karistatud laste
väärkohtlemise eest. Neil on endil mõni

varasem trauma või düsfunktsionaalsus
ning nende huviorbiiti satuvad riskialtid
ja seiklusi otsivad lapsed,“ püüdis
politseinik netiahvatlejaid erinevatesse
raamidesse suruda.
Liia sedastas, et pedofiilsete
kalduvustega inimestele on interneti
ajastu justkui uus võimalus, sest
lapse
ealistega suhtlemine on kohati
liigagi lihtne. Olulised vastumeetmed
on varajane laste teadlikkuse suurendami
ne, moraali õpetamine ning
kodune usalduslik suhe, et lapsed
julgeks vanemate poole pöörduda, kui
keegi neile netis sobimatult läheneb.
Samas nentis politseiuurija, et liiga
karm kontroll ning pidev keelamine
võib jällegi vastupidi mõjuda.
Veebikonstaabel lisas, et väikse
mate laste puhul võiks lahendus olla
see, et ta saab ligi ainult eakohastele
veebilehtedele ja raken
dustele. „Kui
koolieelikule peetak
se tarvilikuks
anda nutiseade, siis on enamasti
vanema otsus, mida laps seal teha
saab ja tohib. Neil puhkudel tuleks
vane
matel alla laadida raken
dus
märksõnaga KIDS. Näiteks on Face
book Messengeril olemas ka Kidsversioon, samamoodi YouTube Kids
ja nõnda edasi. Veebipolitseiniku
meelest on need lastele sobilikumad
ja võimaldavad vanemale suuremat
kontrolli.
Liia lihtne soovitus on lastega
maast madalast suheldes võtta neid
võrd
väärsete
partneritena.
„Kui
laps teeb pahandust, tuleb olukorda
lahendada moel, et ta julgeks järgmine
kordpahandusse sattudes sellest ise
rääkima tulla. Kui laps lõhub kogemata
ära tassi ja saab selle eest tõsiselt
nahutada, on sügavalt kaheldav, et
ta netipahandusse sattudes julgeks
lapsevanemaga
sellest
rääkida,“
selgi
tas Liia. „Lapsevanemana tean,
et see ei ole alati kerge, aga vane
maks olemine ongi pidev enese
aren
damine ning õppimine.“ Ta lisas,
et kui vanem ise ei oska olukorraga
toime tulla, ei tohiks laste heaolu ja
ohutuse nimel abi küsimist häbeneda.
Julgelt võib pöörduda oma piirkonna
politseiniku või veebis toimetavate
veebikonstaablite poole. Samuti aita
vad neis küsimustes lasteabi, ohvriabi
ja mitmed teised meie partnerid.
Ragne Keisk
kommunikatsioonibüroo

Elust enesest:
KUIDAS PEDOFIIL LAPSELE
VEEBIS LÄHENEB
Tutvust juttu?
Kui vana?
19 see vist probleem?
Vana sa ise oled?
12
Tahad juttu ajada?
Millest
Mdea kõigest
või alkot jood?

Sa suitsu
Ei

Tubli sa korralik jh? Mis teed?
Sport
Mis sport?
Ujumine
Sulle meeldib ujumine?
Jah
Sul lubatakse kanda lühkareid?
Või peavad olema speedod?
Pole vahet
Kumba sa valid? Lühkarid nigunii
Jah
Tahaks kh nii. Mis teed
Kodus
Mis kodus head?
Telekas, ps4
Norm. Muidu pornot vaadat?
Eriti ei ole veel vaadanud
Miks ? Kas keegi koguaeg
sinuga et ple üksi?
Olen üksi
Sa oled pihku tagunud ?
Või sa ei oska veel kuidas?
Kas sa oled koguaeg üksi?
Päeval olen üksi
Kas sul on olnud kunagi alt
poolt püsti? Vasta ausalt se
jutt ei liigu kuhugi siit
Sa ei pea põdema se on kõik
test se mis vastad ei näe
keegi su sõpradest. Ok?
Mõne päevaga küsis pedofiil poisilt
aina intiimsemaid küsimusi, püüdis
lapselt alastipilte saada ning leppida
kokku kohtumist. Kriminaalmenetluses
tuvastati, et pedofiilil oli samal ajal luubi
all teisigi ohvreid. Kohus mõistis talle
lapseealiste seksuaalse ahvatlemise
eest karistuseks vangistuse.
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ÄÄRMUSTESSE
kasvades
Mis on suurem ohumärk? Kas see, kui laps
lohakalt riietub ning muusikaiidolite eeskujul
ropendab? Või hoopis see, kui ta on igati ontlik,
kuid nimetab teisi uskmatuteks, tarakanideks ja
inimmassiks?

R

adikaliseerumise
eksperdid
tea
vad, et viimane näide on
halvimast halvim, sest selliste eufemismide kuulumine ühe noore
sõnavarasse tähendab vältimatut vajadust sekkuda.
Info- ja kommunikatsioonitehno
loo
gia ülikiire areng on maailma
muutnud globaalseks külaks, kus internetiga on ühendatud peaaegu kogu
inimkond ning lähimas tulevikus ka
kõik külmkapid ja muud tehnikavidinad. Demokraatia pooldajad rõõmustavad, et tänapäeval on igaühel
võimalik oma hääl kuuldavaks teha,
ent teiselt poolt on internetis voolava
infotulvaga leidnud kuulajaid needki
hääled, mis kostsid seni vaid pimedates nurgatagustes.
Äärmuslikku sisu võib kohata kõikidel sotsiaalmeediaplatvormidel, kus
inimesed, aga eelkõige noored veedavad järjest suurema osa oma päevast.
Ühismeedia puhul kasutatakse mõistet
jäneseurg (rabbit hole), mis imeb inimese ühe sissepääsu kaudu lugematuteks tundideks oma tunnelitesse.
Platvormid on selleks ise palju panustanud, luues algoritme, mis kasutajaile
järjest uut haaravat sisu soovitavad.
Nii võibki juhtuda, et esmalt YouTube’ist Süüria kodusõja kohta mõne
usaldusväärse telekanali uudiseid vaadanud inimene tõmmatakse videoarhiivi lõpututesse katakombidesse, kust
aastate pärast väljudes on ta valinud
poole ja on valmis omade edu nimel
lausa sõtta minema.

Platvormid on oma soovituste
algo
ritme muutnud, et mistahes riskikäitumist ära hoida. Nad nügivad
inimesi äärmustest tagasi rahumeelsemate vaadete poole ning keelavad ära
täiesti äärmusliku materjali. Ometi
on sisutootjad piisavalt nutikad ning
suudavad sellegipoolest luua propagandat, mis on lõbus ja kaasav. Mida
enamat üks laps ootakski?

Noor tahab
kuhugi kuuluda
„Mõistagi ei saa öelda, et 10-, 11-,
12aastane laps on radikaliseerunud,
sest see eeldab ikkagi isiksuse täielikku väljakujunemist. Küll saame aga
rääkida eakohasest ja aktsepteeritud
käitumisest ning sellest kõrvale kaldumisest,“ sõnab PPA vanemkorrakaitseametnik Pärtel Preinvalts. Tema
ülesandeks on suurendada PPAs valdkondlikku teadlikkust ning koolitada
ja toetada võrgustikutöö partnereid, et
märgata esmaseid äärmustumise ohumärke ning osata neile reageerida. Digimaailma võimalusi kasutavad nutikalt
ära kõigi maailmavaadete esindajad,
olgu tegemist poliitiliste (nt vasak- või
parempoolsed) ja religioossete (nt islam, kristlus) ideoloogiate või muude ühe teema põhiste liikumistega (nt
keskkonnakaitse).
Radikalismi võib pidada käremeelsemaks osaks kodanikuaktiivsusest. Inimeste huvitumine ühiskonnast ning kaasalöömine sotsiaalsete,
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poliitiliste, majandus- või keskkonnaküsimuste lahendamisel on iseenesest
väga positiivne nähtus. Probleem tekib siis, kui vaated muutuvad nii äärmuslikuks, et panevad inimesi oma
eesmärkide saavutamiseks kasutama
või toetama ebaseaduslikke viise, näiteks vägivalda.
Noorte puhul on erinemine teistest
ja tavapärasest normaalse arengu osa.
Selleks on erinevaid võimalusi, alustades huvialade valikust ja lõpetades
väljanägemisega. Vanematele võib see
meeldida või mitte, aga laste ja noorte
arenguteel on see üks läbitav etapp. Vastavalt valitud teele leitakse omale ka
sõbrad, kellega ühist identiteeti kanda.
Lapsi teevad mõjutatavaks nende
arengupsühholoogilised vajadused: esiteks kuuluvustunne ja teiseks põnevusjanu. Tartu ülikooli sotsiaalmeedia
lektori Maria Murumaa-Mengeli sõnul otsivad lapsed riski mõnu: „Lapsed ei taha mängida igavaid mänge,
vaid turnida, mängida sõda. Nad tahavad ennast proovile panna ja enda
sees mingite piiride paikapanekuks on
see väga oluline.“
Kui vanasti piisas südamekloppimistunde saamiseks naabri aias õunaraksus käimisest, siis tänapäeval, kui
aedlinnades pannakse õunakastid aiavärava taha, et sealt vilju vabalt võtta
saaks, tuleb leida teisi lahendusi. Sageli pakuvad seda arvutimängud, ent
need võivad täiesti tahtmatult muutuda normist väljumise, halvemal juhul
radikaliseerumise platvormiks.
Tulistamismänge, kus mängija
näeb maailma laskja silmade läbi (FPS
ehk First Person Shooter Game), mängitakse terves maailmas ja interneti
vahendusel on mängijatel võimalik
omavahel suhelda. Teadlastel puudub
üksmeel selles, kas tulistamismängude mängimisel on konkreetne mõju

Maria Murumaa-Mengel

Maria Murumaa-Mengel: „Eesti koolisüstee
mis on vaja teha väga ebamugavaid otsuseid,
sest muidu on oht, et probleem võib süveneda.“
inimese reaalsele käitumisele, st kas
virtuaalsõdurist saab tingimata ekstreemse vägivallakuriteo toimepanija.
Sellest hoolimata on mängukeskkondades peidetud ohud.
„Politseinikuna tahaksin ma seda
inimest kohe profileerida, kes teisel
pool maakera pidevalt võrgus on ja
sõjamängu mängib. Mis põhjustel ei
ela inimene tavapärast sotsiaalset elu,
kuhu kuuluvad töö, kool, vanemad ja
sõbrad, ning kas arvutimängu mängimine on ainus eesmärk, miks ühes või
teises keskkonnas tegutseda?“ imestab
Preinvalts. Kapseldumine oma tuppa
sinise ekraani taha võib olla märk tõsisemalt tegelemist vajavast murest.

Laps peab oma
vanemaid usaldama
Äärmustumine algab tihti ebaõiglustundest. Inimesel võib olla madal enesehinnang, mis tuleneb tema sotsiaalsest

Klassikalised äärmuslusele viitavad sümbolid
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ja majanduslikust taustast, aga laste
puhul hoopis näiteks koolikiusamisest
või lõhkisest perekonnast. Kui mitte
alati, siis üsna tihti on need põhjused
isiklikud ja nende olulisust on kõrvalt
keeruline hinnata. „Ühe uuringu kohaselt on perekonna roll radikaliseerumise ärahoidjana üsna väike. Mõju on
hoopis vastupidine – düsfunktsionaalne perekond mõjutab äärmustumist
väga tugevalt. Kui laps ei saa kodust
tuge ja ei usalda täiskasvanuid, siis mõjub temaealine või natuke vanem kaaslane väga usaldusväärselt, kui tuleb
rääkima, et sa oled oma vanuse kohta
nii arenenud ja saad maailma asjadest
palju paremini aru kui teised sinuvanused; tule minuga ja ma räägin sulle
veel igasugust huvitavat infot,“ selgitab
Murumaa-Mengel.
Preinvaltsi sõnul võib äärmustumine võtta aastaid, kuid maailmas on
ka juhtumeid, kus inimesed on mõne
kuuga võtnud lõplikult omaks väga

PROBLEEM

Pärtel Preinvalts: „Radikaliseerunud noorte värbamine ei pruugi toimuda klassikalisel
teel, et tule meiega, lähme istume ümber laua ja
lepime oma salaühingu reeglid kokku.“

Pärtel Preinvalts

äärmuslikud vaated ning jõudnud ka
tegudeni. „Radikaliseerunud noorte nii-
öelda värbamine ei pruugi toimuda
klassikalisel teel, et tule meiega, lähme
istume ümber laua ja lepime oma salaühingu reeglid kokku. See on pikem
protsess, mille käigus aktsepteeritakse
lõpuks üldtunnustatud normist erinevaid arusaamu, pidades oma uut normi
ainuõigeks. Vaja on mõista, et inimesed, kes on normist kõrvale kaldunud,
ei pruugi oma paiknemist õigesti hinnata. Sobimatut käitumist peavad siinses kontekstis hindama politseinikud,
psühholoogid, sotsiaaltöötajad, õpetajad ja teised kõrvalseisjad.“
Äärmustesse kasvamine ei alga

Murumaa-Mengeli väitel kohe ekstremismi propageerimisega, vaid pigem usaldamatuse külvamisega. „Selle
juurde käib palju infomüra, et laps
leiaks enda jaoks need institutsioonid, mis oleksid tema jaoks päriselt
usaldusväärsed. Samamoodi töötavad
pedofiilid, kellel see esimene faas võib
olla mitu aastat pikk. Kui mõelda radikaliseerimise peale, siis 9aastase lapsega niisugust suhtlust alustades võib ta
15aastasena olla võimeline juba päris
palju asju korda saatma,“ märgib Murumaa-Mengel.
Üks institutsioon, mille seinte vahel
veetsid lapsed veel enne koroonaaega
kõige rohkem aega, pole mitte kodu,
vaid hoopis kool. Selles omamoodi miniühiskonnas leidus nii rõõme kui ka
muresid, kuid kiusuohvrid said pärast
tundide lõppu koju pageda. Nüüd,
kui õpitakse samuti virtuaalruumis,
on kiusatavatel keerulisem kiusukeskkonnast eemalduda. Teadus- ja tõenduspõhiselt kiusuennetusega tegeleva
sihtasutuse Kiusamisvaba Kool (KiVa)
tegevjuhi Triin Toomesaare meelest
satuvad kiusamise ohvriks sagedamini
allaheitlikumad, tagasihoidlikumad,
vähesemate sotsiaalsete oskustega lapsed. Kiusamine ei pea olema alati füü-

siline, vaid varjatud kiusamise vorm
on ka tõrjumine. „Üksi jääv noor otsib
tugipunkte mujalt, näiteks küberkeskkonnast, või tõmbub hoopis endasse.
Ta võib hakata teisiti riietuma või kõnelema, mis võib omakorda kiusamist
võimendada,“ lausub Toomesaar.
Kiusuohvriks sattumine võib jätta
jälje kogu eluks ning mõnikord viia ka
kohtumõistmiseni, küll enamasti mitte
nii traagiliselt, nagu ühes tuntud Eesti
filmis juhtus. Praegu soovitatakse koolides seda filmi vaadata ainult koos
järgneva aruteluga, et panna nähtu
õigesse konteksti ning arutada läbi alternatiivsed lahendused. Teadusuuringute põhjal on palju suurem risk kuriteo toimepanekuks hoopis pikaajalisel
kiusajal, kes on aastaid kogenud, et
teisi kahjustavat keelt kõneldes on
tema tegudel mõju.

Muutused on märgatavad,
kuid selleks tuleb
märkama hakata
Ei saa öelda, et potentsiaalne radikaliseerunu on koolikraakleja või tänavakakleja. Preinvaltsi sõnul võib see vahel
olla just vastupidi. „Tegemist ei pruugi
olla klassikalises mõttes riskikäituvate
lastega. Paar aastat tagasi palusin noorsoopolitseinikel koolitusel esile tuua,
mis tunnuste järgi nad tunnevad ära
probleemse lapse. Prefektuurides olid
vastused ühesugused: koolikohustuse
täitmata jätmine, mõnuainete tarbimine, probleemsed sõbrad. Radikaliseerimise puhul räägime tihti aga lastest, kes
käivad koolis ja on viielised, neid huvitab näiteks ajalugu,“ ütles Preinvalts.
Hiljuti puutus politsei kokku juhtumiga, kus 8. klassi õpilased tegid ajalooõpetajale Minecrafti mängus juutide
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FOTOD: REELEIKA RIIMAND

Triin Toomesaar

PROBLEEM

Üks radikaliseerumise
märk on pealtnäha juhuslik,
kuid sisult kõnekas
kritseldus

Lapsed ehitasid
Minecrafti mängus
koonduslaagri selgitades,
et juudid põlevad

ABIVAJAVAD LAPSED
või nende kohta infot
valdavad inimesed
saavad ühendust võtta
sotsiaalkindlustusameti
lasteabi telefoniga
116 111. Rohkem infot
leiad lasteabi.ee

FOTOD: PPA ARHIIV

Preinvalts on kokku puutunud põhikooli
ealise noormehega, kes mõjus äärmiselt
intelligentselt ega kasutanud vestluses ühte
gi roppust, kuid asotsiaalseid inimesi kutsus
„vähetootlikuks inimmassiks“.
koonduslaagri koos ahjude, suitsupilvede ja Adolf Hitleriga. „Peale vaadates ei ole need kindlasti lapsed, kes lähevad välja kaklema. Nende jaoks võis
see olla tohutult naljakas, aga kogu
selle aja võtmine niisuguse asja korraldamiseks näitab, et tegemist on millegi
enamaga,“ ütles Preinvalts.
Äärmustumise tunnus on äratuntav võõristav suhtumine teistesse
inimestesse, keda ei peeta omadeks.
Sageli kõneldakse neist sõnadega, mis
oleks võetud otsekui mõne ideoloogia
juhtkuju tsitaadiraamatust. Preinvalts
on kokku puutunud põhikooliealise
noormehega, kes mõjus äärmiselt intelligentselt ega kasutanud vestluses
ühtegi roppust, kuid asotsiaalseid inimesi kutsus ta „vähetootlikuks inimmassiks“. Äärmuslikkusele kalduval
rühmal on enamasti tavapärasest erinev kõnepruuk ning meie-nemad-kontekstis on nende nimetamiseks tihti
just säärased ebatavalised väljendid,
nagu on mainitud eespool.
Lisaks on radikaliseerunutele omane eraldumine ja oma tegemiste salastatus. Viisakas vestlus nendega on siiski
võimalik, kuid säärase inimesega tuleb
suhelda võimalikult avatult ning suunavad küsimused peavad olema põimitud neutraalse sisuga jutu sisse. Ühelt
poolt lastakse inimesel endal rääkida,
teiselt poolt selgitatakse, kas ja kuidas
ta äärmuslikesse arusaamadesse suh-
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tub. Ainult siis on võimalik kogenud
kuulajal saada vastustest kätte viited
tema tegelikule maailmavaatele. Selleks
koolitab Preinvalts pidevalt kolleege,
aga PPA on koos partneritega koostanud ka esmaste äärmustumise ohumärkide tuvastamise juhendi kolleegidele.
Märkamine on tähtis märksõna ka
lapsevanematele ja õpetajatele, kes saavad panna tähele igapäevaseid muutusi
noore olemuses ja käitumises.
Loomulikult on muutuste märkamine koroonapandeemia tingimustes,
kui kontaktõpe koolides on keelatud
ning õpilastel puudub võimalus suhelda nii klassikaaslaste, õpetajate kui
ka tugispetsialistidega, keerulisem,
kuid mingeid võimalusi leiab ikka.
Triin Toomesaar toob näite, et kui
kool pakub praegu koolilõuna asemel
õpilastele toidupakke, siis on neid ise
koju viies võimalik lapsega ka kontakt
luua, et näha ja kuulda, kuidas ta elab.
„Oleme püüdnud oma võrgustikku
kuuluvaid koole viimase aasta jooksul
julgustada, et eksamite ja hinnete kõrval on vaja keskenduda ka nii-öelda
inimeseks olemise oskuste õppimisele.
Võtkem selleks aega! Näiteks kui laps
tunneb muserdatust, siis mis variandid
on abi saamiseks, või kui ta näeb, et
keegi teine on rusutud, mida siis teha.
Vaimse tervise eest tuleb hoolitseda ja
teiste suhtes empaatiat kasvatada,“
toonitab Toomesaar.

Maria Murumaa-Mengel peab äärmustumise ärahoidmiseks oluliseks
digipädevuste arendamist juba maast
madalast: „Peame oma õppekavad üle
vaatama ja hindama, milliseid eluks
vajalikke oskusi on lapsel vaja. Siia
hulka käivad loomulikult visuaalsed
ja verbaalsed retoorika- ja demagoogiavõtted, teksti kriitiline hindamine,
mitme allika kasutamise harjumus. See
peab algama juba lasteaiast, kus õpetaja isegi mesilase pilti võiks otsida mitmest allikast. Alati tuleks näidata ning
selgitada ka päris pisikestele, kuidas ta
infot otsib ja selle usaldusväärsust hindab. Eesti koolisüsteemis on vaja teha
väga ebamugavaid otsuseid, sest muidu
on oht, et probleem võib süveneda.“
Preinvalts palub igasuguste kahtluste korral neist alati märku anda politseile. „Inimesed ei tea, mida politsei
juba teab, aga nad ei tea ka seda, mida
politsei veel ei tea. Ei maksa karta kellegi häbimärgistamist või pealekaebajaks hakkamist. Ainuke otsus, mille
teataja peab langetama, on teatamine
ise – kõik muud otsused, kas info võetakse teadmiseks või järgnevad sellele
mingid konkreetsed tegevused, teeb
politsei koostöös oma partneritega.
Lõpuks on ju kõigi ühine soov, et meil
oleks turvaline olla.“
Kristjan Lukk
kommunikatsioonibüroo

ENNETUS

Teeme lapsele

PAI
Kolmandat aastat lööb politsei ja
piirivalveamet kaasa lastekaitse
päeva eeskujuliikumises „Teeme
lapsele pai“, mille eesmärk on
inimesi positiivse eeskuju kaudu
sõnajõuga nügida.

Krista Aas

Erkko Piirimägi

Tamo Vahemets

Annika Pärna

Marko Naissoo

E

eskujuliikumise juhi Tamo Vahemetsa sõnul on algatuse mõte hästi lihtne: „Ükskõik, mida me teeme, teeme seda laste jaoks. Meie väärtusruumist
sõltub, milline täiskasvanu temast kasvab.
Mõeldes sõnale „pai“, ei tähenda see
üksnes pea silitamist, vaid kannab endas
oluliselt laiemat mõtet. Tehes lapsele pai,
näitame, et märkame, lohutame ja tunnustame teda. Kui ema-isa teevad lapsele
pai, siis laps teab, et kõik on korras.“
Just seetõttu on eeskujuliikumine
Valge Õhupall võtnud lastekaitsepäeval
nõuks kutsuda inimesi üles tegema lapsele pai, olgu see siis pai iseenesest, telefonikõne või südamest teele saadetud
mõtted oma lastele, kes on vanematest
kaugemal. „Tähtis on, et me pööraks oma
tähelepanu lastele, kes on me suurim vara
ning tulevik. Saame täiskasvanutena hoolitseda selle eest, et meie otsused toetaks
ja julgustaks lapsi arenema terveteks ning
headeks inimesteks. Nii on ka meie lastelaste tulevik turvaline,“ avas Tamo eeskujuaktsiooni tagamaid.
AVATUD SÜDAMED

Selleks, et lastekaitsepäeva üleskutse
„Teeme lapsele pai“ leviks, avaldavad liikumisega ühinenud organisatsioonid mai

Marko Mänd

lõpus ja juuni alguses oma sotsiaalmeediakanalites videoid, kus inimesed avavad
paberist südameid. Südamete sisse kirjutatakse kas üleskutse nimi või mõni muu
lastele suunatud hea soov. Näiteks avasid
mullu teiste seas südameid ka politsei- ja
piirivalveameti töötajad lennusalgast, piirivalvest, orkestrist, klienditeenindusest
ning mujalt. Tamo hinnangul annab politsei osalus kampaanias paile juurde veel
ühe vajaliku kihi: „Kui politseinikud kutsuvad üles lastele pai tegema, on see selge
sõnum: kasvage muretult, me hoolime
teist. Ühtlasi võimaldab politsei sõnajõud
lapsi juhtida õigete ja turvalisemate valikute poole.“
PPA arendusosakonna juht Krista Aas

nentis, et korravalvurid puutuvad iga päev
oma töös lastega kokku ega alahinda, kui
tähtis on ühele alles maailma avastavale
pisikesele inimesele tema märkamine,
hoolimine ja tunnustamine. Nimetatud
märksõnade olemasolu või ka puudumine
ühe lapse elus võib mõjutada tõsiselt turvatunnet nii tema lapsepõlves kui ka kogu
edasises elus.
„Kahtlemata aitab politsei osalus ses
kampaanias neid väärtusi ühiskonnas
võimendada, rääkimata sellest, et iga
laps vajab ja väärib elu keerdkäikudest
olenemata alati toetust ning võib-olla ka
lohutavat paid, aga mitte pahandamist.
Sümboolne süda paberil, mille politsei lastekaitsepäeval jälle kord avab, räägib ennekõike, et me oleme igal hetkel iga lapse
jaoks olemas ja abiks. Kutsume lastekaitsepäeval kõiki üles märkama ja tunnustama lastes leiduvat headust, kuid tegelikult
võiks seda südamesoojust ja hoolimist
jaguda lastele mitte vähem kui aastaringi 365 päevaks. Ilma et seda aabitsatõde üldse edaspidi eraldi mõne tähtpäeva
raames võimendama või meelde tuletama
peaks,“ avaldas Aas lootust.
Politsei- ja piirivalveamet on eeskujuliikumisega olnud mestis selle algusaastatest alates. Tamo loodab, et lapsele pai
tegemise aktsioonist saab lastekaitsepäeval samasugune loomulik ja tore traditsioon, nagu on emadepäeva tähistamine
ja olulistel tähtpäevadel lipu heiskamine.

Kairi Kreek
kommunikatsioonibüroo
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Kinnine
lasteasutus

FOTOD: MAARJAMAA HARIDUSKOLLEEGIUM

EI KARISTA
Riho kohta (nimi muudetud) on politseile aastaga
laekunud üle kümne kaebuse. Poiss tekitas
ühele kehavigastusi ning lõhkus tema vara; ta
peeti kinni joobnuna, kui ta käitus agressiivselt
ja viidi kainenema; ta ärandas auto ning ründas
järgmistki inimest; Riho on ööpäevade viisi
kodust ära ning keegi ei tea, kus ta on.

S

ee on ainult üks näide, mis po
litsei ja meie kätte jõuab. Mida
ses loos aga kirjas ei ole, on
see, et Riho elab kodus, kus vanemad
iga päev alkoholi tarvitavad. Kasuisa
alandab teda pidevalt. Näiteks ei lase
teda teinekord uksestki sisse ning
kasutab muulgi moel poisi suhtes nii
füüsilist kui ka vaimset vägivalda.
Veel enne, kui Riho ennasthävitav
käitumine alguse sai, suri üks talle
lähedasi inimesi, tema vanaema, kes
poissi enim hoidis ja temaga tegeles.
Eestis on psüühilise erivajadusega
lapsi pikki aastakümneid püütud toe
tada haridussüsteemi kaudu eri
koo
lides: Orissaare Sanatoorses Internaatkoolis, Puiatu Erikoolis, Vastseliina
Erikoolis, Sindi Erikutsekoolis, Tapa
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Erikoolis ja Kaagvere Erikoolis. Kuigi
neis koolides töötasid enamasti hooli
vad inimesed, ei jätkunud paraku nii
mõni
gi kord piisavalt laste arengut
toetavaid töötajaid ega tugistruktuure,
mistõttu nähti ühiskonnas neid koole
sageli karistusasutusena.
Tavapärane oli, et käitu
mis
prob
leemidega lapsi ähvardati nii koolis kui
ka kodus: „Kui sa ei õpi ega käitu na
gu vaja, saadame su erikooli!“ Nüüd
on olukord Eestis muutunud. Suure
abivajaduse ja tõsise riskikäitumisega
lastele on loodud kinnise lasteasutuse
teenus (KLAT), mis sai alguse 2018.
aastal, mil alaealiste mõjutusvahendite
sea
dus tunnistati kehtetuks ja kao
tati alaealiste komisjonid. Eesmärk
oli toetada abivajavaid lapsi paindli

kumalt, sealhulgas neid, kes ei olnud
õigusrikkumisi toime pannud. KLATi
loomisega kaotati mõiste „kasvatusliku
järelevalvega erikool“ ning muutus
ka kogu teenuse kontseptsioon. Me
ei räägi enam laste karistamisest,
vaid sellest, et õigusrikkumisi toime
pannud või vägivaldselt käitunud
noored vajavad tugevdatud toetust ja
turvalisust.
Kinnise lasteasutuse teenusega
aidatakse eelkõige neid noori, kes sea
vad ohtu enda või teiste elu ja tervise,
olgu selleks enese lõikumine või suit
siidikatsed, vägivald teiste või nende
vara vastu, vargused, seksuaalne
riskikäitumine ja nõnda edasi.
Just seepärast on vaja nende laste
vabadust piirata. Kui mõni säärane
käitumismuster esineb pikka aega
või süstemaatiliselt, on tõenäoline,
et otsustava sekkumiseta jätkub see
edaspidigi.
Laps võib jõuda KLATi juhul, kui
seda taotleb kohalik omavalitsus. Sa
muti võib prokurör, politsei või kriminaalhooldusametnik taot
leda KLATi
mõjutusvahendina või vahistamise asendamisena prokuratuuri kaudu. Igal
juhul saab noore KLATi saata lõplikult
kohus ning ühekorraga kuni aastaks.

KOOSTÖÖ

Tavapärane oli, et
käitumisproblee
midega lapsi ähvardati
nii koolis kui ka kodus:
„Kui sa ei õpi ega käitu
nagu vaja, saadame su
erikooli!“

Laste toetamine kinnises
lasteasutuses
KLATis tagatakse lastele turvaline
paik ning ööpäevaringne usaldusliku
töötaja juuresolek. Lisaks töötavad
lapsega
tema
arengut
toetavad
erinevad spetsialistid. Iga tegevusega
pakutakse lapsele stabiilsust ja toe
tust, soodustatakse tema arengut, muu
detakse raskesti mõistetavat käitu
mist ning luuakse alus uute hoiakute ja
oskuste tekkele. Eesmärk on, et kui laps
kinnisest lasteasutusest lahkub, tuleks
ta toime nii, et ta ei kahjustaks oma
käitumisega enam ei ennast ega teisi.
Mis abi KLATi saadetud lapsed
saa
vad, kirjeldame Maarjamaa hari
dus
kolleegiumi näitel. KLATi jõud
nud lapsed on kogenud hüljatust ja
kiusamist ning emotsionaalset, vaimset
ja füüsilist vägivalda. Kolmandik neist
elab asendushooldusel ning harvem
jõuab meieni ka laps, kel polegi kodu.
KLATis oleku ajal on vanematelt hool
dusõigus ära võetud või on asendus
hooldus lapsest loobunud. Neil juh
tudel otsitakse omavalitsusega lapsele
uus pere, kellega tasahilju selleks suh
teid luuakse. Õnneks on ka juhtumeid,
kus KLATis olev laps leiab endale pere
ning lahkub teenuselt enne tähtaega.

Kindel kodukord
Lapsed elavad erikoolis üldiselt kuni
kuueliikmelistes rühmades. Kui tegu
on eriti keeruliste probleemidega,

dus on eelneva õnnestumine. Sammsammult antakse lapsele rohkem
vabadust, usaldades talle samal ajal ka
rohkem vastutust.
Igapäevaelu kulgeb KLATis kindla
rutiini järgi. Lapsed käivad hommi
kuti koolis ning pärastlõunal vali
vad huvitegevusi. Hea tava on, et
laps osaleb vähemalt ühes huvi
tege
vuses. Vähemalt kaks tundi päevas
on tervistav liikumine, näiteks palli
mängud, treening jõumasinatel, (rull)uisutamine või talvel ka suusatamine.
Arvutit kasutatakse kindlatel aegadel,
telefonisuhtlust on iga päev 10 minutit.
Koroonaajal, mil kodukülastused on
peatatud, on see aeg 20 minutit.
Lapsed saavad koos rühma
töö
ta
jatega kavandada oma päevaseid tege
vusi etteantud ajaraamides. Seal
juures
käiakse koos kooli territooriumilt väljas
kas ujumas, matkamas, suusatamas,
kelgutamas, jalgrattaga sõitmas, kinos,
teatris, keeglit mängimas, muu
seumis
või mujal. Koolialalt väljumine eeldab
taas toimetulekut ja oma õppimise ning
käitumise eest vastutuse võtmist.
Iga lapse individuaalne toetamine
on erinev. Mõne puhul alustame pere
ga koostöös lapse arstide (psühhiaatri,
neuroloogi, hambaarsti jt) juures
käimist põhjusel, et enne tänaval elanud

võib rühm koosneda ka paaristkolmest lapsest. Igal lapsel on oma
tuba, kuhu ta saab minna, kui
soovib üksi olla. Rühmas on elutuba
kööginurgaga, kus lapsed õpivad
täiskasvanute juhendamisel erinevaid
toite valmistama, lauda katma ning
koristama. Rühmas on pesumasin,
noored sorteerivad, pesevad ja triigivad
oma pesu ise. Oma toa korrashoiu eest
vastutab laps, kuid vajaduse korral
saab ta alati tuge ja juhendamist
täiskasvanult. Nii mõnigi laps alustab
alles KLATi tulles elementaarse
enesehügieeni õppimist ehk seda,
kuidas hambaid pesta ja end pesnuna
puhaste linade vahel magada.
Kui lapse saabumisest teada an
takse, analüüsib meeskond doku
men
tide põhjal enne lapsega tehtud
tööd, selgitab tema tugevusi ja
võimeid ning leiab talle
sobivaima rühma. Uus
laps saab liituda alles
EESTIS TEGUTSEB NELI
siis, kui eelmised on hästi
KINNIST LASTEASUTUST:
kohanenud. Rühmas ole
Maarjamaa Hariduskolleegium (Emajõe
vaid noori valmistatakse
ja Valgejõe õppekeskus) – 73 kohta
uue lapse toetavaks vastu
Tallinna Laste Turvakeskus – 6 kohta
võtuks. Lapse vastu
võtul
Rakvere Lille Kodu (intellektipuude ja
kohtutakse ideaalis ka
vanematega ning tema
käitumishäirega lastele) – 8 kohta
elukohajärgse lastekait
Hiiumaa Sotsiaalkeskuse Noortekodu
se
töötajaga. Juba lapse
(ennast kahjustavatele lastele) – 6 kohta
saabumise hetkest haka
takse koostöös kodu ja
kogukonnaga kavandama
tema koju tagasi pöördumist. Seega
laps ei ole varem kunagi arsti juures
ei ole KLAT koht, kuhu laps n-ö ära
käinud. Kui lapsele on ravi määratud,
pannakse, vaid tema teenusel oleku
aitab meie meditsiiniõde talle selgitada,
ajal toimuvad juba muutused lapse
miks ja mis ravimit on vaja võtta, et
kodus, kogukonnas ja teda toetavas
temas kasvaks ravimiteadlikkus ja ta
võrgustikus.
saaks ise rohkem vastutada. Mõ
ned
Rühma tööd juhib sotsiaal
peda
lapsed suunatakse mängu- või loov
goog, kes koondab lapse ümber nii
teraapiasse, teised jätkavad seansse
koolisisese kui ka -välise võrgustiku.
oma senise psühholoogi juures, kellega
Sotsiaalpedagoog käib lapsega esmasel
on varasemast usalduslik suhe.
kodukülastusel, ja kui lapse toimetulek
Tugi, mida lapsele pakutakse, on
võimaldab, saab ta loa iseseisvalt ko
väga individuaalne. Vajalikud iga
dus käia. Iga järgmise koduskäigu eel
päevaoskused, mida KLATis tree
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Kinnise lasteasutuse
rühmaruum

Maarjamaa
hariduskolleegium

ni
takse, on sotsiaalne suhtlemine ja
konflikti lahendamine. Siin on abiks
näiteks lapse ja töötaja koostöös teh
tud toetusplaan, kus laps analüüsib
enda käitumist ja leiab, mis võiks teda
ärritumise korral kõige paremini aidata.
Lapse ümber olev meeskond, kuhu
kuuluvad kasvatajate kõrval õpetajad
ja tugispetsialistid, teevad omavahel
koostööd, et astuda ühte jalga. Peavad
ju ka isa ja ema tavaperes lapse
suunamisel koos töötama, et talle
kindlustunnet anda ja manipulatsioone
ära hoida. Igal lapsel on oma
tugiõpetaja, kes võrgustikukohtumistel
osaleb ning õppimise edusammud
või vajakajäämised esile toob. Kõige
keskpunktis on alati noor ise, kellel
aidatakse leida uus siht, unistus, uus
tulevik, kuhu edasi liikuda. Muidugi
on teenusel olles toimetulekus ka
tagasilangusi,
kuid
eksimustest
õpitakse ning iga uus päev on uus
võimalus. Töötajate usk noortesse,
hoolimine, toetus ja positiivne hoiak
loovad lastes turvatunde ning annavad
neile tagasi lootuse ja usu iseendasse.

Õnneks on lapsele tuge pakkuvate
asutuste kui karistusasutuste maine
jäämas minevikku. Viimastel aastatel
on olnud vaid üksikuid kõnesid
vanematelt, kes soovivad tulla
kohale oma lapsega, et näidata,
kuhu (koledasse kohta) ta satub,
kui samamoodi käitumist jätkab.
Tulles peaks ta pettuma, sest hoopis
turvalisus ja tugi on see, mis abivajavat
last KLATis ootab.

Võimalused last aidata
enne kinnist lasteasutust
Aasta ringi on kinnistes lasteasutustes
ligi 80 last. KLATi taotluste arv on
iga aastaga kasvanud: 2018. aastal

NOORTE TAGASISIDE
ERIKOOLILE:
„See on esimene koht,
kus minust hoolitakse.“
„Kui ma oleks teadnud, et siin nii
normaalne on, oleksin ma juba
varem tulnud.“
„Mida ma peaksin tegema, et
saaksin siia kauemaks jääda?“
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Kinnise
lasteasutuse
rühmaruum

93 taotlust, 2019. aastal 105 ja 2020.
aastal 149 taotlust. See on pannud tee
nusele suure koormuse, sest aina roh
kem jõuab lapsi ka kohale. Kui aastal
2019 oli 70 KLATi suunavat otsust, siis
oli eelmisel aastal neid juba 92.
Järjest rohkem juhtumeid on sot
siaalkindlustusameti pannud teisiti
töötama. Kui esialgu tegelesime pea
mi
selt arvamuste andmise ja KLATi
suu
namisotsuste väljastamisega, siis
praegu paneme palju rõhku nii teenuse
sisu ühtsele väljatöötamisele, jätku
toele kui ka tööle lastega enne, kui
nen
de kinnisesse lasteasutusse saat
mi
ne päevakorda tekib. Tegutseme,
et KLATi jõudmine oleks kooskõlas
lapse huvidega, et lapsed saaksid pa
ri
mat võimalikku abi ning õige laps
jõuaks õigele teenusele. Tähtis on
seegi, et lapsed, keda oleks tõhusam
toetada kogukondlike meetmete ja
võrgustikuga, ei jõuaks vabadust
piiravale teenusele, nagu on kinnine

KOOSTÖÖ

Me ei räägi enam laste karistamisest,
vaid sellest, et õigusrikkumisi toime
pannud või vägivaldselt
käituvad noored vajavad
tugevdatud toetust ja
turvalisust.

Huvitunnis saab
teha ka savitööd

lasteasutus. Nii oleme käivitamas
KLATi taotluse saabumisel süsteemset
võrgustikutööd, et hinnata iga lapse
abivajadust, st kas KLAT on tõesti
Pille Vaiksaar
asjakohane või saab rakendada muid
hinnangulised
hoiakud
vähem piiravaid meetmeid.
laste suhtes, nagu näiteks
Sotsiaalkindlustusameti tööprakti
„Temast ei saa ku
nagi
kas näeme, et palju on juhtumeid, kus
midagi“.
lapse abistamiseks on kõik võimalik
Laste
Muutusteks on vaja
juba proovitud, ennetavad meetmed
meisterdatud
noore enda jõudu ja taht
on end ammendanud ja KLAT on see
puidust tarvikud
mist, aga selge on, et ta
viis, kuidas saame last aidata ning
ei jaksa seda teha ilma
tema turvalisuse tagada. Samas on
ta, kui püüame mõista, et nende käi
positiivse mõju ja eeskujuta. Kui
juhtumeid, kus oleks kogukonnas
tumise taga on püüd tulla toime oma
toetav spetsialist puudub, ei soovigi
alternatiivsete meetmete rakendamise
valu, hirmu või murega mõne vara
laps end tõestada ega näidata, et ta
korral lapse tulevikule toetavam ning
sema traumakogemuse tõttu.
on suuteline end muutma. Nii ütlevad
positiivsem mõju, näiteks abivajava
Kaasame ja kuulame noori rohkem,
nad näiteks: „Ma pean ise hakkama
lapse sotsiaalse rehabilitatsiooni, mit
anname neile selgeid valikuvõimalusi
saama, ma pole kunagi kusagilt
medimensioonilise pereteraapia
ja otsustame lapsega koos, mitte tema
abi saanud”, „Te teete kõike
(MDFT), taastavate arutelu
eest. Proovime näha õigusrikkumisi
ainult linnukese pärast,
ringide ja konflikti
vahen
toime pannud laste asemel ennekõike
tegelikult see teid ei
duse, meetodi „Rin
gist
noori, kes püüavad toime tulla nii
huvita”, „Ma ei usalda
välja“ rakendamise ja
enda kui ka eluga. Me ei pea seda
täiskasvanuid.
Täis
muu
ga. Paraku pole
üksinda tegema, sest lapse ümber on
kasvanu võrdub karis
kõik lapse ümber ole
üldjuhul palju spetsialiste. Vaja on just
tamine.”
vad spetsialistid valmis
üheskoos võimalikele lahendustele
Vahel jääb väheks
alternatiive rakendama
mõelda.
ka
mõistmist,
miks
või ei näe selle tule
Enelis Linnas
lapsed
käituvad
nii,
muslikkust. Seda varjutab
Pille Vaiksaar
nagu nad käituvad. Noorte
tihti lapsega kokkupuutuvate
Maarjamaa hariduskolleegiumi direktor
abistamisel
tegeldakse
eelkõige
spetsialiste väsimus lapse käitumisest,
sümptomaatilise käitumisega, mitte
alternatiivsete kogukondlike teenuste
Enelis Linnas
põhjustega, miks lapsed väl
ja
kut
kättesaadavuse
puu
dumine
või
Sotsiaalkindlustusameti kinnise
suvalt või endale ja teistele ohtlikult
vähesed
teadmised
või
malikest
lasteasutuse teenuse juht
käituvad. Ometi saame noori aida
muudest sekkumisest ning tuge
vad
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Rääkimine
HÕBE,
kuulamine
KULD
Kriisiaasta kasvatas erinevate infoliinide,
sealhulgas lasteabitelefoni 116 111 töökoor
must. Üks ööpäevaringse nõuandetelefoni suuri
maid trumpe on, et sealsed spetsialistid oskavad
rääkimise kõrval ka suurepäraselt kuulata.

S

otsiaalkindlustusameti lasteabi
konsultandid Anastasia Kozitsyna ja Kätlin Servet nentisid, et
vanad mured ei ole kuskile kadunud,
kuid koroona-aasta on sekka toonud
uusi murekohti. „Näiteks tuli meile
hulk koolikohustuse küsimusi, sealhulgas iseseisvalt õppimise kohta. Mõnel lapsel puudus arvuti, mõni lihtsalt
ei ilmunud tundi,“ kirjeldasid nad.
Mõlemad lasteabitelefoni konsultandid ütlesid, et õppemurede kõrval
kerkisid enam esile hooldusõiguse
küsimused, näiteks kas koroonaajal
tohib laps suhelda eraldi elava vanemaga või mitte. Aastat palistasid kõiksugused inimsuhete teemad ning väär-
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kohtlemise teadete arvu suurenemine.
Näiteks kui koolikiusamine vähenes,
sest lapsed olid koduõppel, kasvas samal ajal kiusamine veebis. Koduõpe ja
kodukontor tõid omakorda uusi peresiseseid probleeme. „Ilmselge, et kui
veedetakse rohkem aega kodus ning
teinekord ütlemata väikesel pinnal,
on konfliktid ja nende eskaleerumine
füüsiliseks või vaimseks vägivallaks
kerged tekkima. Ometi peaks kodu
igale pereliikmele, sõltumata ajast ja
olukorrast, olema kõige turvalisem
koht,“ sedastasid nad.
Kui kodused pinged üle pea kasvavad ning vanemad lastega enam toime
ei tule, helistatakse tihti just lasteabite-

lefonile. „Nõu küsivale lapsevanemale
ütlen sageli, et kõige suurem ekspert
lahenduste leidmisel on tema ise. Üht
kindlat võluvitsa, mis iga pere puhul
töötaks, ei ole olemas. Vanem tunneb
ja teab oma last kõige paremini ning
oskab ka hinnata, kuidas omavahelist usaldust leida ja head läbisaamist
hoida,“ rääkis Anastasia. „Igal juhul
peaks vanemad oma lapse muresid ja
rõõme alati kuulama ning lapse jaoks
olemas olema. Näiteks peab vanem uskuma, kui laps ütleb, et ta enesetunne
on halb. Äkki tal ongi päriselt kehv
olla? Last on vaja kuulata. Kui ta usaldab vanemale oma mure, tuleb teda
tõsiselt võtta. Paraku jõuab lasteabile
nii kirju kui ka kõnesid, kus lapse suurim mure ongi see, et vanemad ei võta
tema muret tõsiselt.“
„Kui laps räägib meile, et ta on
ütlemata kurb, küsime alati, miks ja
millal ta end halvasti tundma hakkas.
Kas vallandajaks oli mõni kindel sündmus või hiilis masendus tasahilju ligi?
Küsime sedagi, kas laps on sel teemal

SÕNA JÕUD

vanema või mõne teise usaldusisikuga
rääkinud. Sageli saamegi vastuseks,
et vanemad ei usu last, vaid panevad
probleemi näiteks ealiste iseärasuste
süüks, eeldades, et küll läheb üle,“
kirjeldas Kätlin. Ta lisas, et tasakaalu

hoidmine peresuhetes ja igapäevastes
tegemistes on laste jaoks elutähtis, teisisõnu kindel rutiin, mis aitab lastel
eluga paremini toime tulla: magamine
ja puhkus, söömine ja suhtlus, koolitöö ja mäng. Muul juhul on väga kerge masendusse või üksindusse langeda
ning end igapäevasest elust isoleerida.
„Kui laps on emotsionaalselt väsinud,
tuleks mõelda välja erinevaid mänge,
mis aitaks loovusel lennata. Näiteks
arutleda lustakas võtmes, et kui kriisi poleks, mida kõike sooviks siis ära
teha, rääkimata võimalusest perega
koos õhtusööki valmistada, lauamänge mängida, sportida ja nõnda edasi,“
lausus ta.

Kuulamine on kuld

Lasteabi konsultandid Anastasia ja
Kätlin nendivad, et koroona-aasta
tõi kaasa uued mured koolikohustuse täitmisest veebikiusamiseni

Nii mõnigi lasteabitelefonile helistanu on konsultantidele juba varasemast
tuttav. „Mõne lapsega suhtleme kuude viisi, kuni nad saavad abi ja meiega vestlusi enam ei pea. Mõni teeb vaid
viivuks juttu, et kontrollida, kas me
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• Lasteabitelefon 116 111
töötab kõigile ööpäeva ringi
ja tasuta.
• Kõnele vastatakse nii eesti,
vene kui ka inglise keeles.

• Nõu saab küsida ka kirja teel
info@lasteabi.ee või
avades vestlusakna lehel
www.lasteabi.ee.
• Lasteabitelefoni konsultandid
on ka Facebookis ja sama
nimelise nutiseadme äpis.
oleme päriselt valmis igal hetkel abi
andma. Huvitav on jälgida, kuidas esiti
on lapsed ärevamad, kuid jutu sujudes
rahunevad ja saavad kindlustunde, et
keegi kuulab neid hinnanguid andmata
ja kriitikat tegemata,“ sõnas Anastasia.
Lasteabitelefonile tuleb tihti kõnesid ka täiskasvanutelt. „Võtted, kuidas
inimese ärevust või muret maandada,
on õigupoolest sarnased nii laste kui
ka täiskasvanute puhul. Mõni helistaja
nutab, mõni vaikib; vahel karjutakse
ja ropendatakse. Kõne lõpus tänatakse
tavaliselt abi eest isegi siis, kui konsultant ainult kuulas ja ise peaaegu ühtki
sõna sekka ei saanud öelda. Põhjus on
see, et jutu vältel analüüsib inimene
tihti end ise ning jõuab selle käigus ka
oodatud lahenduseni,“ ütles Kätlin.
Nii kehtib lasteabitelefoni puhul tõde:
rääkimine hõbe, ent kuulamine on lausa kuld.
„Laste ja nende vanemate kõrval
pöördub meie poole abi saamiseks teisigi, näiteks naabrid, treenerid, klien-
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• Mobiiltelefonilt saab helistada
ka siis, kui kõneaeg on otsas.

Anastasia
Kozitsyna: „Para
ku jõuab lasteabile nii
kirju kui ka kõnesid, kus
lapse suurim mure ongi
see, et vanemad ei võta
tema muret tõsiselt.“
diteenindajad või teised, kes on mõne
lapse käitumises midagi murettekitavat
märganud, olgu mõni väärkohtlemisele
viitav vigastus või muutub muidu rõõmus laps ühtäkki loiuks ja kahtlaselt
kurvameelseks,“ lisas Anastasia.

Abi saab, olenemata
juhtumist või vahemaast
Iga lasteabitelefonile saabuv kõne on
omaette väljakutse, et leida abivajajale parimat lahendust. Siiski jääb osa

kõnedest erilisemalt meelde. Näiteks
helistas üks isa, kes väitis, et tema last
hoitakse auto pagasiruumis kinni. Isa
teadis öelda, et laps olevat ema autos,
ema on kusagil ära ning lapsel ei olevat hingamiseks enam piisavalt õhku.
Auto kohta oli teada ainult värvus ning
see, mis tänaval ta parasjagu paikneda
võiks. „Helistasin häirekeskusesse, et
tuli ärev kõne ja otsime valget autot,
mille pagasiruumis on väidetavasti üks
laps. Viimse hetkeni ei olnud ma kindel,
kas see info võiks tõele vastata. Kui politsei tagasi helistas ja kinnitas, et auto
ja laps on leitud, tundsin suurt kergendust. Nimelt oli lapsel emaga konflikt
olnud, misjärel oli ta otsustanud end ise
pagasiruumi sulgeda. Arusaadavalt tekitas see vahejuhtum üksjagu küsimusi,
kuid sai siiski meie kaasabil lahenduse,“ oli Anastasia rahul.
Kätlin lisas, et lasteabitelefonile tuleb igasuguseid küsimusi. „Kord kaotab või leiab laps lemmiklooma, siis
küsitakse abi hoopis mõne keerulise

SÕNA JÕUD

Kriis süvendas
vaimset stressi
Noorsoopolitseinike meelest on
koroonaaastal tulnud rohkem
tähelepanu pöörata laste vaimse
le tervisele põhjusel, et lävimine
sõprade ja teistega ehk niiöelda
iseeneslik hingehoid on viiruspii
rangute tõttu pärsitud.

matemaatikaülesande lahendamisel.
Enamik kõnedest on siiski need kõige
muserdavamad. Meenub lugu lapsest,
kes oli peretüli järel enesetapumõtetes
ning jalutas tänaval ringi. Püüdsin teada saada, kes on helistaja ning kus ta
viibib. See oli üks ütlemata pikk kõne,
mille lõpuks suutsin last veenda, et ta
läheks lähimasse haiglasse ja annaks
telefoni üle meedikule. Õnneks ta tegigi nii. Saime lapsele vahemaast olenemata tagada vajaliku arstiabi, ilma
et ta oleks endale liiga teinud,“ rääkis
Kätlin.
Lasteabitelefoni konsultandid ja
politsei teevad tihedat koostööd, et
üheskoos muredele kiirelt parim lahendus leida. „Et me töötame telefonitsi, on just politseinikud tihti meile
abistavateks silmadeks ja kõrvadeks
juhul, kui olukord vajab kohest sekkumist,“ märkisid konsultandid.
Marge Sillaots
kommunikatsioonibüroo

„Eelkõige tunnevad noored puudust
sotsiaalsetest kontaktidest. Olgugi et
viiruspiirangute ajal on need välistatud,
püütakse ikka leida võimalusi sõpradega kohtumiseks. Sellises kambavaimus
satutakse tihti seadusega pahuksisse,“
märkis noorsoopolitseinik Marion Pettai.
Sama kinnitab politsei ennetusspetsialist Teili Piiskoppel, kelle sõnul pole
noorte õigusrikkumised küll kasvanud,
ent tajutav on ärevus, mis noori ühele
või teisele teole ajendab. „Näiteks on
noori, kes hetkeemotsiooni ajel poest
midagi varastavad. Samuti paistavad
silma erimeelsused, mis noorte vahel
teinekord lausa vaimse või füüsilise
vägivalla mõõtme välja annavad,“
rääkis ta.
Kui varem kogunesid noored
kambakesi avalikes kohtades, siis
on koroonaajal vähem noori näha
nii ostukeskustes kui ka teistes
avalikes kohtades. „Selleks, et
ennetada koroonaajal noorte
kogunemist kaubanduskeskustesse, katsetati mitmesuguseid
lahendusi. Tagantjärele teame, et Wifi väljalülitamine
kaubanduskeskustes oodatud efekti
ei andnud. Küll tõi
tulemuse see, kui
ostukeskustest
võeti ära võimalus ühel või
teisel pingil end

sisse sättida,“ sedastas ennetusspetsialist Teili. Ajal, mil tavapärane sõpradega lävimine ja nii-öelda iseeneslik hingehoid on pärsitud, kannatab nii mõnegi
noore vaimne tervis, sest lapsed ei ole
kuigi altid ise abi küsima ega arvagi, et
neil oleks abi vaja.
Ometi on koroona-aastal politseini
jõudnud rohkem signaale, et kriis on
laste stressitaset kasvatanud. „Noored
kurdavad, et neil on raskusi küll koolitööde ja siis peresuhetega. Nad arvavad
isegi, et neil võib olla stress või suisa
depressioon. Raske on kuulda, kuidas
kriis kõige kaitsetumate vaimset tervist
mõjutab. Nii me pingutamegi, et neid
ühes teiste spetsialistidega igal võimalusel aidata,“ tegi Teili kokkuvõtte.

Marge Sillaots
kommunikatsioonibüroo

Teili ja
Marion
kinnitavad
nagu ühest
suust: „Eelkõige
tunnevad
noored puudu
sotsiaalsetest
kontaktidest.“
FOTOD: REELIKA RIIMAND
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GOROD NARVA
Kolme lapse ema Natalja Burjakova on
22aastase staažiga Narva noorsoopolitseinik,
kes teeb igal sammul endast oleneva, et hädas
olevaid lapsi aidata.

gümnaasiumi lõpetamiseks. Tütar Angelina õpib 9. klassis.

K

„Kui kõik oleks tavaline nagu varem,
oleksin praegu sõidus. Näiteks viiksin
täna tütre muusikakooli viiulitundi ja
ise oleksin sel ajal eesti keele klubis või
jõusaalis, sõidaksin jalgrattaga. Praegu
on aga kõik võimalused piiratud. Õhtuti saan lapsi õpingutes aidata, vahel
läheb abi vaja. Samuti teen käsitööd,“
kirjeldab Natalja.
Käsitöölembus pärineb Natalja
emalt. Kui politsei- ja piirivalveametis korraldati heategevusoksjon, kuhu
paluti kolleege oma tooteid müügiks
annetama, pakkus ka Natalja õde enda
kootuid mütse ja salle. „Õde on ütle-

ui olukord oleks normaalne,
jalutaksime Nataljaga piirilinna uhkeimal promenaadil
või istuksime kiigel ja vaataksime üle
Narva jõe Jaanilinna linnust. Sillalt
kostaks mõlemalt poolt piiri ületavate
autode müra, näeksime, kuidas inimesed edasi-tagasi sagivad. Narva sild ei
maga ju kunagi. Kuid elu on oma korrektiivid teinud, Sõpruse sillal on mitu
korda vaiksem kui muidu ja meie, kes
tahame olla vastutustundlikud ning
vältida üleliigseid kontakte, vestleme
Nataljaga kumbki oma kodus Skype’i
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Ja mu väike venelanna,
tead, ma satun siia harva

vahendusel. Nataljat abistab intervjuu
andmisel veidi tusane mops Sima, kes
võetakse korraks sülle, nii et teeme temagagi videotutvust. Mops haugatab
kaamerasse imearmsasti. „Meie perel
on telefonis ainult mopsi pildid, kuidas mops magab, kuidas mops jalutab,“ naerab Natalja.
„Tütrel on teises arvutis parasjagu
solfedžo tund pooleli, ära pane tähele,“ hoiatab Natalja ette. Natalja vanemad lapsed, kaksikud noormehed
Leonid ja Georgi tähistasid märtsis
oma 19. sünnipäeva ja valmistuvad

* PEALKIRJAD NUBLU JA GAMEBOY TETRISE LAULUST „FÜR OKSANA“

EESKUJU

teine. Vastu võeti aga ainult kuus, Natalja kaasa arvatud. „Võrreldes teistega
oli mul tolle aja kohta eesti keel üpris
hästi suus. Meelde on jäänud vestlus
koolidirektoriga, kellega rääkisime
maast ja ilmast. Sellest kohtumisest jäi
väga hea ja julgustav mulje,“ ütleb ta.
„Ka õpingud politseikoolis olid kaasahaaravad, kui välja arvata see, et meid
sõna otseses mõttes jooksutati pidevalt.
Pikapeale hakkas aga seegi meeldima.“
Natalja ütleb õpinguid meenutades, et mõnel poisil oli vale ettekujutus,
kuhu ja miks nad tööle lähevad: „Küllap nad arvasid, et saavad juurde võimu
ja võimalusi, mida ilma politseivormita
poleks elu neile pakkunud. Säärased
lendasid politseist aga kiirelt ja suure
kaarega välja. Praegu oleks selliseid inimesi politseikoolis või politseiridades
raske ette kujutada. Noored tulevad tänapäeval politseitööle eesmärgiga mitte
midagi saada, vaid anda.“
Kui Natalja 22aastasena Paikuse
politseikooli lõpetas, sai temast kodulinnas noorsoopolitseinik. Narva jäämist ta ei kahetse. „Elada linnas nagu
Narva on mugav, ehkki vahel tunnen
puudust suurematest liikumisvõimalustest, mis on Tallinnale omased,“
mõtiskleb ta.

Saame kokku seal,
kus Kreenholm!
Värske noorsoopolitseinikuna sai Natalja oma alluvusse nii mõnegi Kreenholmi piirkonna kooli, ka selle, mille ta
ise oli lõpetanud. Direktorgi oli sel koolil sama, kes oli Natalja kooliskäimise
ajal. Noor korravalvur tundis algul pisut kohmetust: „Aga sain sest üle ja hilFOTOD: ERAKOGU

Natalja
suur kirg
on käsitöö

mata hea kudumismeister. Kui veel
väiksed olime, ei olnud poes ilusaid
riideid eriti saada, küll levisid igasugused käsitööajakirjad. Meie ema hakkas
kuduma ning meie koos temaga. Vaatasime koos filmi ja samal ajal lasime
varrastel lennelda,“ meenutab Natalja.
Natalja armastab eriliselt just ristpistes tikkida, mis on tema sõnul omamoodi värviteraapia ja meditatsioon.
Sellise tehnikaga loob Natalja tõelisi
maale ning ühe töö valmimiseks kulub
koguni kaks kuud. „See tehnika on
vaevarikas, kuid see stiil ei meeldi just
kõigile, aga vähemasti mu pere hindab
ja toetab minu pingutusi,“ näitab ta
uhkete punaste moodidega pilti. Ristpistet õpetasid talle kursusekaaslased
Narva kõrgemast koolist, praegusest
TÜ Narva kolledžist. Kui kooliaegu
meenutada, siis lõpetas Natalja kõrgkooli 1997. aastal vene keele õpetaja
erialal. Ei olnud Natalja peres varem
politseinikke ega arvanud ta isegi, et
sellisest ametist saab talle elukutse.
„Toona olid Narvas keerulised
ajad, näiteks polnud mu isalgi tööd.
Alguses lubati mulle koolis õpetajana tööd, kuid erinevatel põhjustel see
plaan käiku ei läinud. Ema pakkus
siis, et katseta end mõnes muus valdkonnas. Läksingi tööd
küsima Narva politseijaoskonnast. Seal
öeldi, et saab küll, kui
Paikuse politseikooli läbin,“ meenutab
Natalja. Eksam toimus tookord Narvas
ja kooli proovis sisse astuda 26 neiut,
üks sportlikum kui
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Natalja Burjakova

Samamoodi nagu
Natalja kuulab
abivajavaid lapsi
südame ja silmadega,
saavad talle alati loota
tema enda lapsed.
jem töötas nii mõnigi klassiõde samas
koolis õpetajana.“ Üks Natalja keerulisemaid ülesandeid uues ametis ei lasknud end oodata. Juba tuli leida sama
kooli personaliga koos lahendus ühe
probleemse poisi jaoks, kes, nagu hiljem
selgus, oli omadega puntras mitte kooli,
vaid kodust alanud murede tõttu.
Muresid oli toona teisigi. Nimelt
töötasid paljud narvakad 90ndate lõpus vabrikutes. Kui siis järjepanu vabrikuid sulgema hakati, leidsid tööst
ilma jäänud inimesed end pudelisuu
tagant. „Paljud jõidki end põhja. Väga
palju oli alkohoolikuid, kes elasid
ühiselamus, lapsed sealsamas. Vanemad olid oma probleemide küüsis ega
leidnud aega lastega tegeleda. Lapsed
olid omakorda justkui lõksus. Sinna
otsa tuli narkomaaniapuhang,“ räägib
Natalja. „Praeguseks on palju muutunud. Näen tööl ja mujalgi, kui paljud
vanemad väärtustavad laste heaolu,
haridust ja muud. Mõnel juhul kaldutakse lausa äärmusesse, nii et vanem
keerab lastele seatud ootuste mõttes
vindi ikka tugevasti üle.“
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Natalja arvab siiski, et suurem
osa lastest, kellega politseinik oma
töös suhtleb, on kohanemisvõimelised
ning püüavad oma käitumist paremuse poole muuta. „Mõni laps varastab
näiteks sõprade utsitamisel. Räägime
temaga juhtunust ja on näha, et laps
tõsimeeli kahetseb. Veel enamgi, ta
parandab oma käitumist ega tee enam
samamoodi. Kõik see nõuab aega, et
lapsega vesteldes tema usaldus võita
ja anda nõu, kuidas teha või tegemata
jätta. Kui vaja, on meil varrukast võtta ka erinevaid abiprogramme lastele
ja nende peredele, millest 20 aastat
tagasi ainult unistada võis,“ kirjeldab
ta võimalusi toetuseks, raviks või ka
rehabilitatsiooniks juhul, kui abivajaja
sellega ise nõus on.
Muudatuste kõrval ühiskonnas
toob Natalja esile sellegi, kuidas politsei on organisatsioonina arenenud
ning inimeste suhtumine on korravalvuritesse muutunud. „Aastakümneid
tagasi küsis nii mõnigi tuttav kõhklusega, kuhu ma küll tööle sattusin.
Nüüd näen, kuidas inimesed on politsei suhtes lugupidavad. Ka viimased
uuringud, mis räägivad suurest usaldusest politsei vastu, ei ole tühipaljas
statistika. Seda, et inimesed meid tõsimeeli usaldavad, tunneme oma töös
kogukonnaga suheldes,“ räägib ta.
Usaldust politsei vastu näitab ka see,
et inimesed on avatumad. „Julgustame
pidevalt, et probleeme maha ei vaikitaks ja abi küsitaks. Hea näide selle

kohta on perevägivald, mille ohvrid
aina enam politseisse pöörduvad.“

Sind valvata võin öösiti
Praegu tunneb Natalja Narvas suurt
muret alaealiste tüdrukute pärast, kellest vaatamata noorele eale on juba
emad saanud. „Näiteks tegelesime viimati noore alkoholisõltlasest 17aastase
emaga, kel on aastane laps. Esmatähtis
oli tagada, et põnnil oleks turvaline elu.
Nii pidime sotsiaaltöötajatega paraku
piirama ema ja lapse suhtlemise õigust.
Kahjuks pole see ainus näide, kus väikelapsel pole olnud turvaline oma kodus kasvada,“ nendib ta.
„Nii noortel emadel on ütlemata
raske, ise ju veel lapsed. Puudub haridus, töökoht, sissetulek, oskus tööd leida või teha, ja emapalk on otsa saanud.
Narvakad on väga kaastundlikud, ning
kui mõnd säärast abivajajat näevad või
kui annetust küsitakse, siis narvakas
annab ka. Mõni kasutab seda lahkust
ära. Polegi mõtet tööle minna, kui küsimise peale kohe raha saab,“ kirjeldab politseinik. Neil noortel pole tihti
ka oma lähedastelt abi loota, sest neid
lihtsalt pole või on nad kimpus oma
probleemidega.
Veel üks Narva nooruk, kelle käekäigu pärast Natalja südant valutab, on
14aastane korduvalt kodust ära jooksnud tüdruk. „Tüdruk armus poissi,
kes pandi pahategude tõttu vanglasse.
Nüüd on tüdrukul juba uus armastus
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ning tema ema on meeleheitel, et laps
sedasi täiskasvanute elu elades uuesti
haiget ei saaks ning lapsepõlv liiga ruttu otsa ei lõpeks. Neil juhtudel on raske
kiireid lahendusi leida või soovitusi jagada,“ märgib Natalja.

FOTOD: ERAKOGU

Kuid me suhtluses
on seisak nagu rikkis
valgusfoor
„Vahel tekib abituse tunne, et laps piltlikult öeldes kuuleb sind, aga ei kuula,
mida talle räägid. Üks 12aastane poes
vargil käinud poiss vaatas mulle nii siiralt silma sisse, kahetses juhtunut ja andis mõista, et enam ei tee. Samal päeval
varastas ta aga uuesti. Praegu on poiss
kinnises lasteasutuses ning olukord on
parem kui varem. Olen näinud mitut
last, kes on just kinnises lasteasutuses
seaduskuulekale ja heale elujärjele tagasi saanud. Nende välimus muutub,
nad söövad hästi, puhkavad end välja,
õpivad ja tegelevad hobidega. Muidugi igatsevad nad koju oma pere juurde,
aga mõistavad samas, miks nad on kinnises lasteasutuses – sest kodus ei ole
kõik sugugi hästi.“
Veel meenutab Natalja vestlust ühe
8aastase tirtsuga, kelle vanemad on
raskekujulised alkohoolikud ega hoolitse lapse eest. „Lähenesin talle hästi
ettevaatlikult ja ütlesin, et ta elab praegu sellises natuke erilises majas. Pidasin
selle all silmas turvakodu. Laps vastas
kõhklemata, et just sinna turvakodusse
tahaks ta juba tagasi, siis saaks rahulikult mängida mänguasjadega.
Kodus talle ühtki mänguasja ei

võimaldatud. Ehkki olen kõike näinud,
tuleb teinekord selliste jutuajamiste
vältel endalgi pisar silma.“
Samamoodi nagu Natalja kuulab
abivajavaid lapsi südame ja silmadega,
saavad talle alati loota tema enda lapsed. „Kui mõnes küsimuses üksmeelt
ei ole, tuleb lapsele rahulikult oma seisukohti selgitada. See võib nõuda oma
aja, kuid on iga minutit väärt. Paljud
lapsevanemad põruvadki sellega,
et neil pole oma laste jaoks aega.
Probleemid ei lahene iseenesest, nende lahendamisele tuleb aega pühendada.“
Koroonaajal on lähisuhted läinud veelgi keerulisemaks. Koduõpe jätab lapsed
päevadeks koju ning mõni vanem ei näe ses võimalust, vaid
ainult karistust. „Lapsega koos veedetud aega tuleb nautida eriti ajal, kui
nad on väiksemad ja vajavad ühist
aega vanematega. Mõistetav, et igaühel
on vaja ka oma ruumi ja aega. Näiteks
olin aasta alguses mehe ja kolme lapsega pikemalt kodus. Mõni oli haige,
mõni karantiinis. Rasketest aegadest
hoolimata saime hästi läbi. Lapsed aitasid üksteist seal, kus said, vaatasime
filme, küpsetasime. Unistan, et lapsed
saaks edukalt ja hea tundega kooli lõpetada, nii et nautimata ei jääks lapsepõlv ja ühiselt koosveedetud aeg vanematega,“ mõtiskleb Natalja.

Kui tütar Angelina oli
5aastane, joonistas
ta pildi oma emast ja
tema lemmikhobist

Viktoria Korpan
kommunikatsioonibüroo

Teised Nataljast
Jelena Roos,
kolleeg Narva
politseijaoskonnast
Natalja leiab iga teismelisega ühise
keele, ning kui lapsel on mure, nuputab ta alati välja, mis on probleemi
juur. Natalja tugevuseks on seejuures
taktitunne ja pehmus, selline
emalik hool ka riskikäitumisega laste eest.
Temast lausa kiirgab
soojust. Kui meil oli
eriti keerukaid juhtumeid, valisime
endi seast alati Natalja noorega rääkima. Ta oskab ka
rasketes
olukordades
Jelena Roos
väga rahulikuks jääda
ega mõista kedagi hukka.
Ma ei kujuta Narva noorsoopolitseid temata ettegi. Mitte sellepärast,
kui palju aastaid ta siin on töötanud,
vaid seepärast, kui suurelt ta oma hinge sellesse töösse on pannud.

Angelina, Natalja tütar
Hindan väga, et meil on nii lahke ja
abivalmis ema. Teinekord, kui emal on
olnud raske päev ja ta on päris väsinud, püüan ise teda lohutada ja aidata, näiteks mõne laheda retsepti järgi
ise talle süüa teha. Kui mu sõbrad
kuulsid, et ema töötab politseinikuna,
ütlesid nad: „Vau, see on väga äge!“
Tegelikult on politseitöö raske ja ema
teeb seda suure südamega. Ma ei ole
veel mõelnud, mis ameti ise valin, aga
kahtlen, kas minust politseinik saab,
see töö on raske.

Natalja lastega
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TIKTOKI

salajased ohud
Hiina sugemetega sotsiaalmeediaplatvorm
TikTok on viimastel aastatel ka Eesti noorte seas
kanda kinnitanud. Uue äpiga tulid rõõmud,
kuid tulid ka mured.

S

uunamudija Mia Rosenberg on
noor neiu, kelle humoorikatel
videotel on TikTokis 14 000 jälgijat ning üle 600 000 meeldimise. Nii
nagu paljud, leidis ta TikToki ühtaegu
nii kaaslaste mõjutusel kui ka juhuse
läbi. „Ühel õhtul, kui mul olid vajalikud toimetused tehtud ning tundus, et
tuleb üks mõttetu õhtupoolik, avasin
TikToki. Vaatasin erinevate inimeste
videoid ning tundsin, kuidas mulle see
platvorm aina enam meeldima hakkas.
Pikemalt mõtlemata laadisin üles oma
esimese video, kus proovisin naljakalt
tantsida,“ kirjeldab Saku gümnaasiumis õppiv Mia oma esimesi samme
ülipopulaarses rakenduses.
Kui n-ö vaikseid kerijaid ehk niisa-

48

ma vaatlejaid on TikTokis tõenäoliselt
mitu korda rohkem kui kasutajaid, kes
sisu loovad, seob TikToki sisuloojaid
sarnaselt teiste suunamudijatega üks
omadus – edevus. „Olen parajalt edev
ning alati otsinud elus viise, kuidas ennast väljendada. TikTok tundus selleks
just õige sotsiaalmeedia platvorm olevat,“ arvab Mia.
TikTokid on kuni 60sekundilised
videoklipid, mis on lihtne vaatamine
ning esmapilgul võib jääda mulje, et
selliste lühivideote jälgimine ei varasta ju päevast kuigi palju aega. „Kui
alguses veetsin TikTokis hooti aega,
siis mõne aja möödudes olin sest juba
sõltuvuses ning võisin videoid vaadata tundide viisi. Nüüdseks on sõltuvus

leevenenud, kuid siiski avan iga päev
rakenduse, et vajaminev doos huumorit kätte saada,“ kirjeldab Mia.
Tema meelest käib TikTok tänapäeva noortega igal pool kaasas.
„Näen nii koolis, õues jalutades kui ka
ühissõidukeis, kuidas lapsed on täielikult telefoniekraani taha liimitud. Ja
sealt vaatab vastu TikToki rakendus.
Mõistan seda suurt huvi, sest olen
omalgi nahal kogenud, kuidas TikTok
teeb mu päeva paremaks. See rakendus on nii lihtsalt üles ehitatud, et videote vaatamine on vahetevahel suisa
lõõgastav. Naljakaid asju nähes tõuseb
tuju, isegi kui tead, et nähtu on mõne
minuti pärast peast juba pühitud,“ kirjeldab Mia.

Algoritm otsustab,
mida näidata
Tahame me seda või mitte, TikTokist
on saanud laste ja noorte igapäeva osa.
Kuna sealne sisu on avatud kõigile,

olenemata vanusest, peaksid vanemad
jälgima, mis videoid rakendus nende võsukestele kuvab. TikToki algoritm pakub igale vaatajale sisu, mida
konkreetne kasutaja vaikimisi eelistab.
Nii võib lihtsasti juhtuda, et laps satub
mõne talle huvipakkuva, ent sobimatu
video otsa ning rakendus jätkab sealt
edasi automaatselt lapse eale sobimatute videote näitamist.
„TikTok ei ole mõeldud alla 13aastastele, kuid ometi on rakenduse kasutajaskonnas hulganisti kehtestatud
vanusepiirangust nooremaid. Äpp ise
ei ole kuidagi lastele ohtlik, kuid kui
sügavamale kaevuda ning uurida laste
videote alla jäetud kommentaare, vajub suu lahti,“ räägib Mia. Vihkamist
ja kiusamist tuleb platvormil ette paraku palju. Veel aasta tagasi ei astunud
platvormi tegijad ise ka ühtegi sammu

peaks sekkuma politsei,“ arutleb noor
sisulooja.

Kiusamisest kaklusteni
TikTokis politsei iga päev ise tõesti ei
toimeta, kuid sekkub juhtudel, kui kõrvalistelt sealse sisu kohta kaebusi saabub. „Mõni laps riputab üles rumalaid
ja roppusi täis videoid, teine kiusab
oma klippides teisi. On olnud olukordi,
kus videopildist saame infot, et mõni
laps on ohus, näiteks ähvardavad teised või võib ta ise endale viga teha,“
kirjeldab politseikapten Maarja Punak
korrakaitsjateni jõudnud kaebusi. „Iseenesest sõimlemist, solvamist, laimu
või mõnitamist tuleb ette igas keskkonnas, mis võimaldab inimestel omavahel
suhelda. Kurb on, kui see juhtub alla
10aastastega lastega, kes võtavad öel-

Politseini jõuab TikTokist ka videoklippe,
kus kuulsusejanus videomeister mõne seadus
vastase teoga uhkeldab.
selle heaks, et lapsed, keda kiusatakse, saaksid kuidagi abi või tuge. Praeguseks on nende infokeskuses üleval
terve sektsioon reegleid kasutajatele ja
nõuandeid ohvritele.
„Olen näinud TikTokis päris hirmutavaid videoid, mis on tehtudki
teiste mõnitamiseks,“ avab Mia platvormi tumedama poole. Ta on komistanud otsa kiuslikele kommentaaridele ning mõelnud, kuidas üks inimene
teisele küll niivõrd vastikult kirjutada
saab. „Kahtlemata on tegu küberkiusamisega. Vahel mõtlen isegi, et vahest

Sisulooja Mia Rosenberg ja
politseinik Maarja Punak on ühel
meelel, et TikTokis kohtab palju
küberkiusamist
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dut tõsiselt hinge ning hakkavad pikapeale säärast õelat käitumist normiks
pidama. Näiteks tegi üks laps endast
tantsuvideo, mille kommentaarides jagus vanemate inimeste negatiivset tähelepanu üksnes lapse kaalule, välimusele,
riietele ja tema kodule. Niisuguse kriitikalaviiniga on täiskasvanutelgi keeruline toime tulla, rääkimata lastest.“
Politseini jõuab TikTokist ka videoklippe, kus kuulsusejanus videomeister mõne seadusvastase teoga
uhkeldab. „Näiteks filmivad noored
end ja teisi suitsetamas ning alkoholi

pruukimas; on lendu lastud videoid,
kus kakeldakse.“ Mis TikToki teistest
sotsiaalmeediaplatvormidest
halvas
mõttes veel eristab, on vähesed võimalused ja suur vaev mõnd sobimatut
videot eemaldada, kui autor seda just
ise ei tee.
Maarja on siiski kindel, et ükski
veebikeskkond ise ei mõjuta kellegi
käitumist. Küll on küsimus selgetes
reeglites ning võimalustes sekkuda, kui
neist kinni ei peeta. „Kui keegi märkab
sotsiaalmeedias sobimatut sisu, tuleks
foto või video politseile saata. Nii saame juhtumi põhjal hinnata, millega
on tegu ning mida edasi teha.“ Politsei veebikonstaablitel ei ole TikToki
moderaatoritega sellist kontakti nagu
Facebooki või teiste platvormidega,
kuna TikToki tegijad on näidanud üles
leiget huvi tekkinud probleeme politsei
või teistega lahendada. „Kartma seda
platvormi ei pea, ent teadlikkus seal
varitsevatest ohtudest kellelegi kahjuks ei tule,“ sõnab Maarja.
Marianne Ubaleht
kommunikatsioonibüroo
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„Ohtlik lend“

Politseinik
kinolinal

Koroonaaegne deviis „Püsi kodus“ on andnud
inimestele põhjuse veeta rohkem aega tele
ekraani ees. Uurisime lastelt, mis teleteostes on
politseinikke kõige elutruumalt kujutatud ning
millised politseinike tegelaskujud telemaastikul
kutsuvad neis pigem esile naerupahvakaid.

L

ühikeses arvamusuuringus lõid
kaasa Põlva ja Ilmatsalu kooli
7. klassi õpilased, kelle esimene
ülesanne oli meenutada kodumaiseid
teleteoseid, kus politseinikke ja nende
tööd on kõige elutruumalt peegeldatud. Laste meelest pole kahtlustki, et
Eesti telemaastikul troonib ses vallas hiljutine kriminaalseriaal „Ohtlik
lend“, kus politseinike tandem Andres ja Rita murravad pead erinevaid
kuriteojuhtumeid lahendades. Pole
ka imestada, sest seriaali võtetel tehti
väga tihedat koostööd politsei- ja piirivalveametiga.
Samaväärselt elutruuks nimetasid
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nad kunagist seriaali „Kelgukoerad“,
kus mõrvalugude uurimise kõrval on
keskendutud inimeste omavaheliste
suhete lahendamisele. Noored arvamusliidrid tõstsid püünele ka Eesti krimisarja „Siberi võmm“, mida praegu
samuti enam ei toodeta, ent mis mõni
aasta tagasi pärjati Eestis lausa aasta
teleseriaali tiitliga.
Teades, et noored telekriitikud hindavad politseitöö tõetruud kajastamist
kinolinal, saame lubada, et siinsed
korrakaitsjad on alati valmis kohalike
teletegijatega ses vallas koostööd tegema, selgitusi jagama ning politseitöö
köögipoolt näitama.

FOTO: KANAL2

„Lõks“

ELUTRUU PEEGELDUS
POLITSEITÖÖST
„Ohtlik lend“
„Kelgukoerad“
„Siberi võmm“
„Lõks“
„Kättemaksukontor“

„Siberi võmm“

Näib, et noortel kinokriitikutel
on õnnestunud kokku panna Eesti seriaalide koorekiht ehk need parimad
palad, mis ongi otsast lõpuni politseitööle üles ehitatud. Uurides, mis
seriaalide politseinikke nad nimeliselt
oskavad esile tuua, võttis ülekaaluka võidu „Kättemaksukontori“ Tiit.
Mõneti hämmastav, sest Tiit on üpris
tõsine tegelane, kelle telefonihelinaks
on Mo-Do lugu „Eins Zwei Polizei“.
Kohvi ta suhkruga ei joo, mängib viiulit ja vaatab telerist sumomaadlust. Ei
midagi ülemäära lahedat ega noortepärast, või mis?
Teise ülesandena said noored pakkuda, mis teleteostes on politseinikke
lausa ebamaiselt osavate ja üleloomulike võimetega kujutatud. Küsimus
polnud aga selles, mis linateos kõige
eluvõõramalt politseitööd käsitleb,
vaid vastupidi, palusime lastel aidata
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KÕRVALPILK

„Kättemaksukontor“

Kaarel Kender
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Taktikalistest
vigadest pungil
politseiﬁlmid

FOTO: TV3

„Kelgukoerad“

„CSI kriminalistid“

IDEALISTLIK PEEGELDUS
POLITSEITÖÖST
„Surm paradiisis“
„Shetland“
„CSI kriminalistid“
„Sild“
„Komissar Rex“
„Valgekrae“
„Kondid“
„Kurjuse kannul“
„James Bond“
„Zootropolis“
„Lahkulööja“

„Zootropolis“

leida need maailma parimad näited filmikunstist, kus politseinik on noorte
silmis lihtsalt kadedust tekitavalt äge
ja isegi ülemäära ideaalne kangelane.
Ehk nähtub noorte vastustest, mis suunas uue põlvkonna meelest politsei- ja
piirivalveamet liikuma peaks.

Unistada, et iga politseinik James
Bondi kombel ikka ja ainult kõige põnevamaid müsteeriume lahendab ning
terve maailma mured mõne tunni vältel ära lahendab, on liiga idealistlik.
Mõttekohti aga jagub. Pintsakutes
salaagendid ei ole ju iseenesest midagi

Mõnd filmi vaadates leian end tihti
olukorrast, kus ma ei süvenegi niivõrd filmi sisusse kui taktikalistesse
vigadesse. Näiteks peitutakse filmides kuulirahe eest kõiksuguste müstiliste varjete taha (uksed, diivanid,
söögilauad ja nii edasi), mis ei paku
mingisugust ballistilist kaitset. Samaväärselt teeb nalja filmikangelaste
relvade salve mahutavus. Mõnel juhul
ei saagi salv tühjaks, kuigi valanguga
lastes on salv juba paari sekundiga
tühi. Tihti hoitakse filmides relva valesti käes ning joostakse ringi, sõrm
päästikul, olgugi et turvataktikaliselt
pole nii lubatud. Laskevigastustest
rääkimata, sest kes on tabamuse
saanud, sellel ei ole varianti, et „Oh,
kuul läks puhtalt läbi, aga mis seal
ikka, kannatan ära ja jooksen edasi“.
Samamoodi plahvatuse lööklainega, kus kangelane teeb mõnekümnemeetrise õhulennu, pühib tolmu
pintsakult ja jätkab sealt, kus pooleli
jäi. Samas on see filminduses mõistetav, meelelahutus ju müüb.
Kui aluseks võtta füüsiline võimekus ja taktikalised oskused, on minu
lemmikfilmitegelane John Wick, keda
kehastab Keanu Reeves. Loomulikult
on neiski filmides üksjagu ebaloomulikke võtteid, ent samas leidub seal
ka palju elulist, eriti relvade käsitsemisel. Nimelt võttis nimitegelane
enne võtteid relvade käsitsemise
eratunde ning adekvaatne tulemus on
ekraanilt kohe näha. Salvevahetused,
ühelt relvalt teisele üleminek, kambrikontroll, laadimised ja muu näitavad,
et mees tõesti teab, mida teeb.

Kaarel Kender
PPA eriettevalmistuse instruktor
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Maarja Punak

„Simpsonid“ on vahva joonissari,
kuid siiski kaheldav, kas sealsete tegelastega, muu hulgas politseinikega,
keegi end päriselt samastaks. Vildakas
ja võimendatud vaatepilt erinevatest
tegelaskujudest ning tegevustest on
aga iga sellise komöödiatüki lahutamatu osa.
Kullafondi kuuluva „Politseiakadeemia“ puhul on üllatav, et praegune
põlvkond seda hindab ja toonastest
naljadest aru saab. Omamoodi sarkastilist huumorit pakub sari „Brooklyn
Nine-Nine“, mida on teiste seas jälginud usinalt meie noorema generatsiooni politseinikud. Sari oli lausa
nõnda menukas, et teenis 2014. aastal
komöödiaseriaalide kategoorias Kuldgloobuse.
Kuigi noorte edetabelisse see ei
jõudnud, soovitan pilgu peale heita
sarjale „Kollanokk“ („The Rookie“), kus on käsitletud nii eetilisi
kui ka elulisi politseitöö teemasid jällegi läbi mõnusa huumoriprisma. Paukude ja plahva-

Maarja Punak
kommunikatsioonibüroo

„Politseiakadeemia“

NALJAKAS PEEGELDUS
POLITSEITÖÖST
„Simpsonid“
„Politseiakadeemia“
„Ment“
„Brooklyn NineNine“
„Käpapatrull“
„JänkuJuss“
„ENSV“
„Johnny English“

52

„Simpsonid“

„ENSV“
FOTO: ÜLO JOSING / ERR

„Ment“

FOTO: TV3
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uut. Luurajate töö telgitaguste näitamine oleks aga samm, mis kurjategijaile kõik soodsad kaardid peopesale
laoks. Küllap on kõigil turvalisem olla,
kui osa politseitöö võtteid saladuseks
jääbki või kui neid paljastab oma äranägemise järgi James Bond ise.
Noorte filmikriitikute nimistus oli
üllatavaid pakkumisi, näiteks „Zootropolis“. Tõsi on, et sellesse animafilmi on politseinikke mahtunud enam
kui küll. Näiteks on peategelane jänes
Judy Hopps ses filmis üleni asjalik,
rõõmsameelne ja aus politseinik, kes ei
pea paljuks rikkumise eest iseendalegi
parkimistrahvi kirjutada. Kui vaadata teisi laste pakutud linateoseid, kus
politseitöö alati eduni viib, jääb silma,
et rõhku on pandud enam nutikusele ning uurimiseks vajalike vahendite
oskuslikule kasutamisele, st märulit,
pauke ja plahvatusi on sellist tüüpi
teostes mitu korda vähem.
Veel uurisime noortelt filmigurudelt, mis sarjades, seriaalides või filmides on mõne koomilise politseiniku
tegelaskuju neis kõige suuremaid naerupahvakaid esile kutsunud.
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„Komissar Rex“

tustega seal üle võlli ei minda. Pigem
jälgitakse eri tüüpi algajate politseinike kujunemist kogenud korrakaitsjateks.
Kel on helesinise teleekraani jaoks
enamgi aega, soovitan vaadata sarja
„Lucifer“, kus põrgust maa peale saabunud saatan asub ühes politseiuurijaga kuritegusid lahendama. Säärane ulmefilm ei pruugi igaühele sobida, kuid
uskuge – seksikas näitleja Tom Ellis
saatana rollis annab igas osas endast
parima, et seda arvamust muuta.
Mida sellest väikesest teleka vaatamise luuretööst kokkuvõttes järeldada? Noored jälgivad, analüüsivad ja
järeldavad, kuidas iga teleteos ühel või
teisel moel nii politseinike kui ka teiste
eluvaldkonna esindajate kuvandit mõjutab. „CSI kriminalistide“ või „Kontide“ eeskujul politseitööd teha ei ole
eluliselt mõeldav, sest iga uurimine on
mitu korda ajamahukam ning ükski
vastus ei tule sõrmenipsust. Küll jagub
mõtteainet, kuidas saaks politseitööd
nii kohalikes kui ka kaugemates sarjades peegeldada nõnda, et atraktiivsuse
arvelt ei kannataks elutruu käsitlus
ning tõetruu peegeldus ei välistaks ka
natukest nalja.

KÕRVALPILK
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Raivo Suviste: „Ohtlik lend“
meeldis paljudele, eriti noortele
Olgugi et viimane osa „Ohtlikust lennust“ oli teleekraanil enam kui kümme aastat tagasi, räägitakse sellest
endiselt. Meie küsitluses hindasid
lapsed selle parimaks Eesti krimisarjaks. Millest selline fenomen?

Ega esiti oska keegi prognoosida, kellest
või millest saab publiku jaoks fenomen.
Küllap seal on erinevad asjaolud koos,
muu hulgas väga head näitlejad ja suurepärane kirjutaja Mihkel Ulman, kes jätkab
praegu „Kättemaksukontoriga“, millel
tuleb varsti juba 300. osa. Et ainult üks
autor kirjutab nii palju krimilugusid, on
maailmamastaabis fenomenaalne. Ütlemata hea lavastaja on Ain Prosa. Niisugune kooslus ja muud soodsad tuuled
tõidki ilmselt kaasa selle, et „Ohtlik lend“
meeldis paljudele, eriti noortele. „Ohtlikku
lendu“ sai kokku 22 osa ja mulle on neist
igaüks kui oma laps. Kui ERRist mõni osa
kordusele tuleb ja juhtun teleka lähedal
olema, siis vaatan ikka ja jälle iga osa lõpuni. Midagi armsat ses sarjas on minu
jaoks siiani.
Krimisarju on kõiksuguseid, kuid
menusarjaga „Ohtlik lend“ sarnast
mitte. Kust teil tuli mõte seda sarja
tootma hakata?

Mäletan, et tollal Eestis sääraseid põnevussarju veel ei olnud. Rohkem olid date
and drama taolised tooted. Et krimisarjad
on maailmas populaarsed, tahtsime meiegi kangesti sellist põnevust toota. Istusime

oma meeskonnaga kokku ja mulle tutvustati kirjutajat Mihkel Ulmanit. Sealt see
idee hoo sisse sai.

see vastuvõtt ja tähelepanu hästi oluline.
Kui nägime, et ka politseile seda laadi sari
korda läheb, oli tunne väga ülev.

Lapsed hindasid, et „Ohtlik lend“
näitab politseitööd väga elutruult.
Kas see oli sarja tegemisel teile eraldi
eesmärgiks?

Üksjagu on räägitud „Ohtliku lennu“
täispika ﬁlmi tootmisest.

Muidugi püüdsime olla tõetruud. Sarjas
on keerukamaid olukordi, kohati veidi
huumoritki, aga sisu pretendeeris igal juhul tõsisele elulisele loole. Kui tahetakse
olla täpne ja mitte eksida selles, kuidas
ja mida politsei päriselt teeb, siis on kõigi nende nüansside teada saamine või ka
järgimine ühes sarjas teinekord keeruline.
Meie küsisime näiteks nõu politsei- ja piirivalveametilt, kellelt saime vajaminevat
taustteadmist. Näiteks õpetati meile relva
käsitsemist. Koolipõlves olime kõik harjunud ühtmoodi püssi laskma, aga tänapäeval need asjad enam nii ei käi. Politseinikud näitasid siis üle, kuidas oleks õige
relvaga ümber käia.
Kas saite politseilt ka midagi üllatavat teada?

Mind üllatas hoopis politsei vastutulelikkus ja abivalmidus. Kas pärast esimest
või teist hooaega kutsuti nii „Ohtliku lennu“ kui ka „Kelgukoerte“ tegijad tollase siseministri Kalle Laaneti juurde, kus saime
sarja eest väikesed medalid ja meened.
Sain aru, et nii politseis kui ka ministeeriumis ollakse sarjaga väga rahul. Meile oli

Meil oli stsenaarium filmi jaoks varasemast
valmis, ent ei õnnestunud tol suvel kõiki
operaatoreid, tegelasi ja teisi kokku saada, sest inimesed olid juba muuga hõivatud. Unistasime veel mullu, et ehk see suvi
teeme ära, aga vaadates praegust väga
pikka järjekorda kinos linastamist ootavatest filmidest, näib, et sügisel saab kinos
üle päeva midagi uut näha niigi. Kui sinna
vahele oma filmi pakkuda, oleks suur tõenäosus hävinguks. Aga me ei ütle veel, et
täispikka filmi üldse ei tule.
Teie kui teleprodutsendi tehtud tööde nimistus on hulk väga hinnatuid
telesaateid. Mida neist endale kõige
olulisemaks peate?

See on nüüd küll raske küsimus seda
enam, et ei saa kõrvutada mõnd krimisarja telesarjaga „Tantsud tähtedega“. Tõsi
on, et kui uus projekt on käsil, siis põleme
alati tundes, et vaat see ongi maailma kõige ägedam asi. Samamoodi tundsin, kui
alustasime „Pehmete ja karvastega“ või
kui töötasime välja „Terevisiooni“. Kõik on
isemoodi, aga sama armsad lapsed.

Maarja Punak
kommunikatsioonibüroo
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POLITSEINIKUST
SAI SULESEPP
Politsei sisekontrolliametniku Margo
Partsi lapsed innustasid isa lasteraamatut
kirjutama. Mõeldud-tehtud, kusjuures politseinik
andis kirjandusteosele armsa pealkirja oma
inspiratsiooniallikate Loore ja Villiami järgi.

K

irjutama ajendas mind siiras
rõõm ja põnevustunne, mida
iga järgmise seiklusloo välja
mõtlemine pakkus. Kodust oli mul
võtta kaks pisikest retsensenti, kelle
ülimalt positiivsest tagasisidest sain
veelgi indu juurde. Mu lapsed Loore
ja Villiam lausa nõudsid aina uusi
seikluslugusid ja mu südametunnistus
ei lubanud neid alt vedada,“ kirjel
dab Margo. Nii otsustas ta kirjutada
kahe lapse igapäevastest muredest
ja rõõmudest. Kõige tipuks andis ta
raamatule pealkirjagi oma tulihingeliste
abiliste, laste Loore ja Villiami järgi.
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„Raamatu
kirjutamine
on
mulle
esmakordne
ettevõtmine.
Nooremas eas panin küll mõne
lühiloo paberile, aga need olid pigem
pisikeseks käeharjutuseks,“ tõdeb
ta. Mälupiltides sobrades meenub
Margole vana kirjutusmasin, millel ta
oma esimesed proovid tegi. „Nimelt
töötas mu ema raamatupidajana ning
käisin aeg-ajalt tema töö juures, kus
oli ka see uhke kirjutusmasin. Põnev
oli paberileht masina rulliku vahele
pista ja vaadata, kuidas iga klahvilöök
kõva plaksuga paberile jälje jätab.
Pärast oli jällegi nii uhke tunne, kui

Margo Parts

Margo Parts: „Loodan, et lapsed
saavad sest raamatust uusi
mängumõtteid, kõhutäie naerda, ka
elada kaasa sealsetele seiklustele.“

Lasteraamatu
inspiratsiooniks
olid Margo lapsed
Loore ja Villiam

sain päris oma toksitud jutu masinast
välja tõmmata.“

Kas saada politseiuurijaks
või ajakirjanikuks?
Kirjutamine
hakkas
Margot
rohkem huvitama keskkoolipäevil,
sest Tartu Tamme gümnaasiumi
humanitaarklassis, kuhu Margogi
kuulus, said kokku kõiksugused
kultuurilembesed tegelased. „Keskkooli
lõpus mõtisklesin, kas lähen õppima
Tartu ülikooli ajakirjandust või
saab minust politseiuurija. Mõnes
mõttes on need erialad sarnased,
sest nii nagu kriminaalasjades on
igakülgsuse, täieliku ja objektiivse
uurimise nõue, peaks sama joont
hoidma ka hea ajakirjanik. Ei
teagi, kas õnneks või kahjuks, aga
dokumente ülikooli viies avastasin,
et olen päeva jagu hiljaks jäänud.
Nii jäi üle teha sisseastumiskatsed
sisekaitseakadeemiasse,“ räägib ta.
Lugemishuvi
on
Margot
kogu aeg saatnud. „Olen alati
olnud isukas lugeja. Naudin
raamatupoodides käimist, et
saaks otsida, vaadata ja osta
uusi kirjatükke. Näiteks on
ütlemata mõnus tunne, kui
saan lugeda uhiuut raamatut,
mida eelmine lugeja ei ole
leht-lehelt oma käega veel
laiaks
triikinud.
Kirjandust

hindavale gurmaanile on see kui püha
hetk, rääkimata värskelt trükitud
raamatu lõhnast. Nali naljaks, aga
kui parfüümitootjad sellist lõhna
pakuks, oleksin kindel klient. Kui
mind mõnes raamatupoes näete, nina
raamatukaante vahel, siis ärge parem
segama tulge,“ naerab Margo.
Lasteraamatuks kirjutas ta lugusid
vahelduva eduga möödunud aasta
kevadel ja suvel sõltuvalt sellest, kas
tuli uusi ideid kirjutamiseks või kuidas
parasjagu muude tegemiste kõrvalt
aega jagus. Samm-sammult kogunes
kirjapandud seiklusi aina juurde, nii
et raamat saigi ühtekokku üheksa
seiklusjutuga kaante vahele.

Lapsed tegid raamatule
kvaliteedikontrolli
„Mu oma lapsed Loore ja Villiam
olid kui raamatu kvaliteedikontroll.
Kui mõne loo valmis sain, tuli läbida
ettelugemise voor noortele kvaliteedi
spetsialistidele. Nende reaktsioonist
sain palju abistavat teadmist, kas
mõni mõttevälgatus on saanud liiga
keeruline, igav või vastupidi väga hea.
Laste tagasiside järgi tegin raamatus
mitmeidki muudatusi,“ märgib Margo.
„Üsna palju raamatu kaante
vahele saanust peegeldabki tänapäeva
laste elu, osalt ka minu enda lastega
elus ette tulnud tegelikke olukordi.
Näiteks kirjeldasin laste nutiseadmete
kasutamise rõõme ja valusid. Pole
kahtlustki, et selle teemaga on iga
lapsevanem meie päevil ühel või teisel
moel kokku puutunud. Piire laste
kasvamise ja kasvatamise
Raamatu illustreeris
Margo kunagine pingi
naaber, sõber ja andekas
joonistaja Raido Sööt

vahel on nii või teisiti keeruline paika
panna. Sellest, mida ja kui palju oma
lastele lubada, kuidas neid kontrollida
ja olukordi lahti seletada, tuleb ka ses
raamatus omajagu juttu,“ lubab ta.

Improviseeritud unejutud
„Kui lapsed olid väiksemad, mõtlesin
neile aastate viisi ise unejutte välja. Iga
magamaminek algas sõnadega „Elas
kord …“, aga kuhu improvisatsioon
lõpuks välja jõudis, seda ei teadnud
ma isegi,“ naerab Margo. Teinekord
läksid sammupealt välja mõeldud
unejutud Margolegi niivõrd põnevaks,
et aina uusi sündmusi juurde mõeldes
ei paistnud loo lõppu kusagilt. Nüüd
on Margo lapsed juba suuremad
ning pikemat aega on neil unejuttude
vestmisel abiks Vikerraadio rakendus
„Õhtujutt“.
„Mulle endale meeldib väga
René
Goscinny
lasteraamat
„Väike Nicolas“, kus on täiesti
argiseid olukordi peegeldatud lapse
vaatenurgast nii, et need kõlavad
kohati enam kui koomiliselt. Eesti
autoritest on nii minu kui ka laste
lemmik Ilmar Tomuski „Tere, Volli!“.
Sealgi on jutustatud ülimalt naljakaid
lugusid väikesest poisist, kes üksinda
kodus olles ka kõige kummalisemad
mõtted teoks teeb,“ ütleb Margo.
Oma lasteraamatus „Loore ja
Villiam“ on ta samuti võtnud sihiks
näidata laste tegemisi ja mõttevälgatusi
ajal, mil vanemaid kõrval ei ole.
„Lapsed näevad elu hoopis teisiti kui
täiskasvanud, kuid neilgi on oma
ettevõtmistesse ja mängudesse üksjagu
konflikte sisse kirjutatud. Seega
jutuainest jagub,“ nendib ta. „Loodan,
et lapsed saavad sest raamatust uusi
mängumõtteid, kõhutäie naerda ning
elada kaasa sealsetele seiklustele. Vähem
tähtis pole, et loo põhitegelased
näitavad, kuidas ka õde ja vend
võivad omavahel üsna hästi läbi
saada.“
Kerly Virk
kommunikatsioonibüroo
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Lapsed
küsivad,
MEIE VASTAME

Kristel ja Elle

Küsimusi küsisid Juuru lasteaia Sinilille
Muumipere rühma 3–6aastased põnnid.
Neile vastasid Rapla politseinikud Kristel
ja Elle ning kutsust rääkis Margit.

Politsei teeb viiuviiu, peatab auto
kinni ja paneb
poisid vangi.
Niisama ei panda kedagi
vangi. Politsei tahab ikka, et
kõigil oleks hea ja turvaline olla.

Tahaks näha,
milline on
politseikoer?

Margit ja Olli

OLL
I

Kas politseid peab kartma?
Politseid ei pea kartma. Politsei on
inimeste sõber. Isegi kui keegi on
pahandust teinud, aitab politsei
olukorda lahendada ja õpetab,
kuidas järgmine kord
paremini käituda.

Mida sa uurid?
Politsei uurib, kuidas inimestel läheb.
Kas kõik on hästi ja kas inimesed on
rõõmsad. Kui tuleb välja, et inimestel on
mure, siis me vaatame, kuidas me aidata
saame. Politsei uurib ja aitab ka siis, kui
midagi on katki tehtud või kui kedagi
on näiteks kiusatud.

Nimi: Mecberg Olari
Hüüdnimi: Olli
Tõug: belgia lambakoer
Vanus: 9aastane
Lemmiktoit: maiused ja närimiskondid
Lemmikmäng: tiri ja tõmba ehk kuidas
perenaise käest mänguasju enda hambuss
e saada.
Kui ta on selle hambusse saanud, teeb ta
auringi
urisedes ja mänguasja raputades
Lahe teada: Olli on väga kiire jooksja, ja
kui teised temaga sammu ei pea, siis ta solv
ub
Töökoht: Rapla politseijaoskond
Tema koerajuht: Margit
Politseis töötanud: ajast, mil ta kahekuu
sena
Soomest Eestisse toodi
Mida Olli politseis teeb: ajab jälge,
otsib asju, peab kurjategijaid kinni

Hea laps! Kui sul on mõni küsimus, mida
tahaksid politsei kohta kangesti teada, siis
kirjuta meile lovileo@politsei.ee. Järgmises
Radaris võib olla juba sinu küsimus!
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JOONISTUSED: JOONAS SILDRE

Milline on
kutsu vari

Leia üles jälgede omanikud

Kes kaotas kinda?

Jaak

Piret

Uku

Maie

Kirjuta meile, kes kaotas ära oma kinda.
Saada vastus lovileo@politsei.ee
ning osale Lõvi Leo nuputamisraamatu loosimängus.
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RAAMATUD

Valik
teemakohaseid
raamatuid
The art of
investigation

Koera käpajälg
Eestis

Edited by Chelsea
Binns, Bruce
Sachman
CRC Press, Taylor
& Francis Group,
2020

Margus Lääne
Tammerraamat,
2020

Peaeesmärk on analüüsida, mis on põhjaliku ja professionaalse uurija omadused. Peatükkides
on toodud esile omadused ja tunnused,
n-ö pehmed oskused, mida on vaja põhjalikul uurijal ning mida saab aja jooksul
parandada. Pakutud on eneseabi nõuandeid nii valdkonnas alustavatele kui ka
kogenud töötajatele.

Psychology &
crime
Craig Webber
SAGE, 2020

Teises väljaandes on
uuritud psühholoogia ja kuritegevuse
seoseid, vaadeldes
kuritegude psühholoogilisi põhjusi, ning
psühholoogia rakendamist kriminaalõigussüsteemis. Raamatu eesmärk on
kummutada mõningaid psühholoogilise
kriminoloogia müüte ning paigutada subjekt ajaloolistele ja teoreetilistele alustele,
säilitades samas nüüdisaegse väljavaate
ning kriitilise teadlikkuse valdkonna eelistest ja piirangutest. Põnev lugemine kriminoloogia, sotsioloogia ja psühholoogia
huvilistele.

Давай! Vene

keele õpik
taasalustajatele (B1-B2)

Inga Mangus
Euroopa Keelte
Kool, 2020

See õpik on mõeldud
neile, kes on kunagi
õppinud vene keelt, kuid on unustanud,
ning kellel on vaja oma olemasolevaid
passiivseid teadmisi värskendada ja süstematiseerida.
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Raamatust on leida
nii tõsisemat kui ka
lõbusamat lugemist koeraga seotud kohtuasjadest, riigiteenistusest, maksupoliitikast, haigustest ja paljust muust. Tähtis
koht on fotodel, kus on ajaloo vältel inimese kõrval jäädvustatud ka koera.

Criminology of poisoning
contexts: warfare, terrorism,
assassination and other
homicides
Michael Farrell
Palgrave
Macmillan, 2020

Raamatus on uuritud
mürgitamist rahvusvaheliste konfliktide
kontekstis ning selle
tänapäevast kasutamist sõjategevuses,
terrorismis, mõrvades ja massilistes enesetappudes ning sarimürgitustest tervishoius ja surmanuhtlusena. Teoses on
analüüsitud rahvusvahelisi juhtumeid
Ameerikast, Euroopast, Indiast ja mujalt, et
esile tuua võimalikke ennetusstrateegiaid.

Tööalase ärakasutamise
eesmärgil toimuva inimkaubanduse avastamine:
Uurimise abimaterjal
õiguskaitseasutustele
ja kontrollnimekiri
tööinspektoritele
Pekka Ylinen,
Anniina Jokinen,
Anna-Greta
Pekkarinen, Natalia
Olius, Katja-Pia
Jenu
HEUNI, 2020

Materjali eesmärk on
suurendada
teadlikkust tööalasest ärakasutamisest ja
inimkaubandusest ning pakkuda konkreetseid juhiseid nende nähtuste tuvastamiseks ja uurimiseks. Lühidalt on

Sisekaitseakadeemia
raamatukogu
• kodulehekülg –
sisekaitse.ee/raamatukogu
• e-raamatud –
digiriiul.sisekaitse.ee
• müügil olevad trükised –
sisekaitse.ee/kirjastus

Vaata
uudiskirjandust

kirjeldatud kohtueelset menetlust alates
esmasest ajendist kuni kohtumenetluse
käigus tekkivate praktiliste küsimuste ja
menetlusele järgnevate meetmeteni.

Hunting cyber criminals:
A hacker’s guide to online
intelligence gathering tools
and techniques
Vinny Troia
John Wiley & Sons,
2020

Häkkerite tabamisel
on vajalikud oskused
andmete kogumine,
kontrollimine ja seostamine. Selles raamatus on uuritud avatud
lähtekoodiga luureandmete kogumist mitmest vaatenurgast, sealhulgas häkkerite
ja kogenud luureekspertide seisukohast.
Sobib lugemiseks ka inimesele, kellel ei
ole programmeerimiskogemust või teadmisi sellest.

The costs of connection: how
data is colonizing human
life and appropriating it for
capitalism
Nick Couldry and
Ulises A. Mejias
Stanford University
Press, 2019

Peaaegu kõik sotsiaalsed vajadused
on nüüd rahuldatud
võimalusega n-ö ühenduda digitaalsete vahenditega. Kuid see mugavus
pole tasuta. See ostetakse koos suurte koguste isikuandmetega, mis edastatakse varjuliste kanalite kaudu ettevõtetele, kes kasutavad neid kasumi
teenimiseks. Teoses on analüüsitud seda
protsessi, selle andmekolonialismi ja selle
kavandamist meie elu juhtimiseks: meie
teadmisviisid; meie tootmisvahendid;
meie poliitiline osalus.

MÄLUMÄNG

FOTOD: ARHIIV

Mälumäng

Mälumängu küsimused
on koostanud
Aare Hõbe ja
Tiina Vellet

1

Saaremaa ettevõte Lahhentagge on juba
kolm aastat palunud pärast pühi endale
lisaks Kuressaare omale mitme teisegi Eesti,
ent ka Soome ja Läti linna jõulupuud. Ka
tänavune Tallinna Raekoja platsi kuusk rän
das Saaremaale. Mida Lahhentagge sellest
väärikast materjalist toodab?

Toomas Hendrik Ilves omandas kõrghari
duse Columbia ülikoolis ning sai samal
alal magistrikraadi Pennsylvania ülikoolis
1978. aastal. Mis erialal tal kõrgem haridus
on? Otseselt töötanud on ta sel alal vähe,
kuid küllap on ta omandatud teadmisi saanud
kasutada kõigis peetud ameteis.

2

8

Ehkki isoleerimist kui nakkusvastast
abinõu kasutati juba enne meie aja
arvamist, pärineb selle karantiiniks nime
tamine 14. ja 15. sajandist, kui Veneetsia
sadamasse saabunud laevad pidid quarantina
läbi tegema. Sõna tähendabki itaalia keeles
teatud pikkusega perioodi. Kui pikalt mere
mehed Veneetsiasse pääsu ootama pidid?

3

Vastu talve toimus sõnause uudisd igi
sõnad e korje 2020, mille käigus said
inim esed pakkuda emakeelseid vasteid
digivaldkonnaga seotud võõrapärastele
sõnadele. Ekspertkomisjon valis 4000
pakutud sõna hulgast välja 10, mida soovitab
kasutusele võtta, sh sähku. Mis on sähku?

4

Autotööstur Henry Ford üritas oma te
hastes tõhustada tööaja kasutust nii,
et lasi midagi paigaldada 30-kraadise nurga
all. Mis see oli?

6

Kui guugeldada nime Sasha Cohen,
pakub otsingumootor esiti vastuseks
nime Sascha Baron Cohen. Siiski on üsna
tuntud ka Sasha Cohen, täpsemalt Alexandra
Pauline „Sasha“ Cohen (fotol), kes on võitnud
medaleid nii olümpiamängudel kui ka
maailmameistrivõistlustel. Mis alal?

5

7

Esimesed maailmameistrivõistlused las
kesuusatamises toimusid 1958. aastal
Austrias. Olümpiamängudele jõuti Squaw
Valleys 1960. aasta mängudel. Iseseisev Rah
vusvaheline Laskesuusatamise Liit (Inter
national Biathlon Union – IBU) moodustati alles
1994. Enne seda oldi koos ühes alaliidus teise
spordialaga, mis tänapäeval ei ole kaugeltki
nii populaarne kui laskesuusatamine. Mis
spordialaga oli laskesuusatamine kuni 1994.
aastani ühises alaliidus?

9

USAs on keskmist kaalu rootslane Ivar
Johansson (eluaastad 1903–1979) ja
Saksamaal temast mõnevõrra raskem Eesti
mees (1908–1987) hakkama saanud üsna
haruldase asjaga. Ei saa välistada, et keegi
kunagi nende saavutust kordab, kuid see on
vähe tõenäoline. Saavutuse ületamine ei ole
praegu võimalik. Millega need härrasmehed
hakkama said?

10

Selle aasta talv on meil olnud lahke
ja suusaalade harrastajad on saanud
varustuse õue viia. Kas tunned kõrvalolevalt
pildilt ära selle omal alal praeguse tipptegija?
Ka üsna noor Eesti koondis võistleb sel alal
päris tublisti.

14. detsembril 2020 tehti ajalugu
Riigikogu kõnepuldis. Varem pole seal
midagi säärast toimunud ja tõenäoliselt ei
toimu kuigi sageli ka edaspidi. Algataja oli
Kalle Laanet. Kes oli aga kõnepuldis ja mida
erakordset ta seal tegi?

1. Lahentagge on džinnitootja, kes valmistab kuuskedest toonikut 2. 40 päeva 3. Elektritõukeratas 4. Klosetipotid, millel tööline ei suutnud kaua istuda
ja naasis kiirelt töökohale 5. Norra laskesuusataja Tarjei Bø 6. Iluuisutamine 7. Psühholoogia 8. Rahvusvaheline moodne viievõistlus 9. Mehed tulid
ühtedel olümpiamängudel võitjateks nii vabamaadluses kui ka Kreeka-Rooma maadluses



Kui tead vastust mälumängu viimasele
küsimusele, saada see aadressile
radar@politsei.ee märgusõnaga
„Mälumäng“ (vastuseid ootame kuni
1. septembrini 2021). Õigesti vastanute
vahel loosime välja Radari logoga
joogipudeli ja mikrokiust saunalina.
Eelmises Radaris küsisime, mis nime
kannab president Lennart
Meri kõrval istunud
koer. Õige vastus on
Matthias Rust. Radari
mikrokiust saunalinad
võitsid Teele Riik PPA
analüüsibüroost,
Ene Liivo Kagu
piiripunktist ning

Virgo Treinbuk Maksu- ja
Tolliametist.
Ristsõna vastuseid ootame
samuti aadressile radar@
politsei.ee märgusõnaga
„Ristsõna“ (vastuseid ootame
kuni 1. septembrini 2021).
Õigesti vastanute vahel

loosime välja Radari logoga
joogipudeli. Kui soovid saata
mälumängu ja ristsõna vastused
koos, kirjuta märgusõnaks
„Vastused“. Eelmise Radari
ristsõna õige vastus oli „autos
selge grupijuht“.
Õigesti vastanute hulgast võitsid
Radari logoga joogipudelid
Sigrit Hang Ida prefektuuri
teabebüroost, Erkki Paluoja
Põhja prefektuurist ning Artur
Saar.
Radar soovib võitjatele palju õnne
ning võtab nendega auhindade
kättesaamiseks ühendust.
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