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MAAVALITSUSTE TURVALISUSE 2015.A.
PROJEKTIKONKURSI ÜLDEESMÄRK






Edendada kohalikku ja piirkondlikku algatust
turvalise elukeskkonna loomisel
Suurendada turvalisuse loomisse
panustavate ühenduste vahelist koostööd
sh. edendada võrgustikupõhist toimimist ning
aidata kaasa vabaühenduste võimekuse
tõstmisele maakonniti.
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PROJEKTI ESMÄRGID


Korraldada külarahva foorum, selgitamaks
välja külade jt. paikkondade turvalisusega
seotud probleemid ning kaasamaks inimesi
kogukonna turvalisuse nimel koos tegutsema

Elanike omavaheline koostegutsemine aitab luua
ning säilitada õnnelikku ja turvalist kogukonda,
kus inimesed tahavad elada.
 Turvalisemad kogukonnad
 Kogukonna teadlikkuse tõstmine
turvalisusega seotud teemadel.
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PROJEKTI MEESKOND
Nimi

Roll projektis

Ester Tammis

Projektijuht

Hannes Aasma

Partner, Päästeamet

Aare Allik

Partner, Politseiamet

Viktor Rõbtšenko Mõttetalgute moderaator
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PROJEKTI TEGEVUSED
Tegevused
Mõttetalgute päevad:






Orjaku Külamajas
Kuriste Rahvamajas
Kuri Koolimajas
Valgu Rahvamajas
Lauka Seltsimajas

Külarahva foorumi
läbiviimine

Tulemused
Foorumile tulevad aktiivsed kogukonna
liikmeid – kohaliku tasandi otsusetegijaid,
arvamusliidrid, avaliku elu edendajad,
ettevõtjaid, korrakaitse-ja päästetöö-,
kultuuri-, noorsootöö-, sotsiaaltöö- jt
valdkondade esindajad juba oma mõtete ja
sõnumiga.
Aktiivsed külad saavad ise kaasa aidata
kuritegevuse ja õnnetusjuhtumite
vähenemisele.
Hädaolukordadeks on valmisolek suurem.
Külaelanikud on asunud koos enda välja
toodud probleem- ja murekohti
lahendama.
Käesolevale projektile eeldame järge Veeohutus
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PROJEKTI EELARVE
Tegevus

Summa

1. Info ja teavitamine

90

2. Mõttetalgud viies külamajas

200

3. Külarahva FOORUM-i läbiviimine

555

4. Foorumil osalejate sõidutoetus (3 in. autos)

200

5. Asjaajamise kulud

100

Kokku

1 145
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KOKKUVÕTTED MÕTTETALGUTELT
ÜLDISELT
Peamine märksõna: KOOSTÖÖ – külade –
Kodukandi – Politsei – Päästeameti vahel.
 Maainimesele on tähtsad kolm asja – et oleks
töö, et teenused oleksid kättesaadavad ja et
oleks turvaline elada.
 Meid saadab tunne – Hiiumaa on turvaline paik
elamiseks.
 Siiski: ülemere turvalisuse probleemid kanduvad
aegamööda ka meile.
 Probleemid ja teemad on sarnased üle Hiiumaa.
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KOKKUVÕTTED MÕTTETALGUTELT
PÄÄSTEAMET













Peamine eesmärk on vähendada tulekahjudes hukkunute
arvu.
Aktiivne ennetustöö käib aastast 2008 aga oleme jäänud
paigale.
Päästekomandod peavad külastama aastas ~250 peret. Me ei
jõua kaugetesse küladesse.
Kuidas saada infot probleemide kohta? Ideaal oleks, et igas
külas oleks oma korstnapühkija, oma inimene, kes ütleb, et
suitsuandurit pole, lõke on valesti tehtud jne.
Suureks abiks oleks kodanikujulgus infot jagada.
Märkamisest üksi on vähe – vaja on ka teada anda.
Kogukond peaks rohkem suhtlema omavalitsustega, andma
infot probleemide kohta.
Vajadusel teeme esmase kodukülastuse ja teadvustame
probleemi (katkised küttekolded). Sellisel puhul on oluline
ka koostöö omavalitsuse sotsiaaltöötajatega.
Maanteede ohutus – meie bussipeatused pole valgustatud
(võimalused nt. päikesepaneelidest saadav energia)
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KOKKUVÕTTED MÕTTETALGUTELT
PÄÄSTEAMET












Hiiumaal suitsuanduri puudumine pole eriti probleem, küll
aga on tihti paigaldamise koht vale. Suitsuanduri
puudumise eest trahvi ei saa, küll aga küttekollete eest
(korstnapühkimine, küttekollete korrashoid).
Päästeametist saab infot korstnapühkijate kohta, tellida
küttekollete ülevaatust, saada nõuannet.
Korstnapühkija peab alati koostama tehtud tööde kohta
vastava akti (2 eks.).
Hiljem akt vajalik nt. kindlustuskahjude katmiseks või
laenude taotlemisel.
Veevõtukohtade korrashoid ja juurdepääsu tagamine on
maaomanike kohustus
Kodust väljudes veendume, et telefon on kaasas ja laetud.
Vajadusel saab politsei telefoni positsioneerida ja siis
tegutseda
Kasutame merel päästeveste, tänapäeval on need mugavad,
saab soetada Hiiumaa firmast LADE.
Turvavahendid on tore kingitus pereringis ka
tähtpäevadeks.
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KOKKUVÕTTED MÕTTETALGUTELT
POLITSEIAMET










Soovime teada, mida külainimene arvab ja mida ta ootab
politseilt ja päästjatelt.
Politsei igapäevatöö on reageerimine – nii maismaal kui
merel. Oluline on ennetustöö. Hiiumaal umbes 500
väärtegu ja 400 väljakutset aastas. Suvel on pingelisem.
Hiiumaal on kohalike piirkondade konstaabliteks Mihkel
Karjamaa ja Helle-Triin Nisumaa. Piirkonnad pole
jaotatud.
Teehoolduse ja ohutusega tegeleb Maanteeamet, kohalikel
teedel kohalik omavalitsus.
Jalgrattaga liigeldes on rattakiiver kohustuslik kuni 16
eluaastani. Vanemas eas on kiivri kasutamine mõistlik ja
hädatarvilik.
Võõrad, võõrmaalastest, kaubapakkujad. Kauplemiseks on
vaja kohaliku omavalitsuse luba. Mitte lubada võõraid
kauplejaid oma elamisse ja nende nähes oma rahakotti
avada.
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KOKKUVÕTTED MÕTTETALGUTELT
POLITSEIAMET










Ohu korral jätta meelde võõra auto number, mark, värv.
Võõraid heidutab sõnakasutus “POLITSEI”, see on
mõistetav kõigis keeltes.
Probleemiks on alkoholi liigtarvitamine ja sellega seotud
vägivald, joobes autojuhtimine, pisivargused (ei viitsita nt.
jalgrattaid lukustada jne). Tihti ei mäletata, millised meie
asjad olid.
Internetiohud: kahtlase sisuga lehed, katteta lubadustega
kaubapakkujad, kontaktide kuritahtlik kasutamine,
identiteedivargused.
Helkuri kasutamine iseenda ohutuse nimel, pimedal ajal
aitab õnnetusi vältida.
Hiiumaa inimene tunneb end turvaliselt – kaupluste ees
automootorid töötavad, sageli on võtmed ees.
Infot toimunud sündmuste kohta anname Kadi Raadios –
esmaspäeviti kell 13.30 ja kordus on kell 17.00.
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KOKKUVÕTTED MÕTTETALGUTELT
KÜLAELANIKUD









Inimesi saab turvalisuse teemadel informeerida
vallalehtede ja Hiiu Lehe kaudu ning Interneti vahendusel.
Kahjuks pole paljudel, just eakatel, internetikasutus
igapäevane tegevus või ei oska hoopiski kasutada.
Ametid kasutavad palju Facebooki lehte, kuid paljudel pole
kontot, parem oleks info ametlikel kodulehtedel
Info levitamine külamajades, infotahvlid, brošüürid,
voldikud, infolehed, tähtsad numbrid ja kontaktid.
Merele või metsa minnes anna teada et lähed, kuhu lähed
ja millal plaanid tagasi jõuda.
Hädajuhtudel ikka külas info liigub ja helistatakse
naabritele ja tuttavatele. Naaber jõuab kiiresti kohale.
Korterelamute probleem – ühe korteri katkised
küttekolded on ohuks kogu majale. On juhtunud, et
korterisse ei lubata sisse minna, kuigi naabrid teavad
probleemi.
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KOKKUVÕTTED MÕTTETALGUTELT
KÜLAELANIKUD












Naabrivalve on võimalus ohutuse tagamisel, võimalik
paigaldada videovalvet (või ka ainult vastav silt). Paljudel
suvitajatel võimalik jälgida oma majapidamist distantsilt
(telefoni või arvutipildi teel).
Inimesed pelgavad ametiisikute ja inspektorite trahvisid.
Kui toimub haldusreform ja poel enam oma valda (oma
kanti), siis pole ka sellist kindlustunnet ja kontakti, kui
praegu.
Külas või piirkonnas on külavanema (kontaktisiku)
olemasolu vajalik, on kes suhtleb küla nimel
omavalitsusega.
Valdade jaoks on külavanemate teema ebamugav.
Vaja teadvustada seda, kas konkreetne ohutuse probleem
on üldsusele või üksikisikule.
Kõige lähem on oma pere abi, naaber, valla abi.
Maainimene on kannatlik ja toimetab ise.
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KOKKUVÕTE
KÄSITLETUD TEEMADE MÄRKSÕNAD














Ohutus elupaigas, maanteel,
metsas, merel
Kodanikujulgus, koostöö
Märka ja teata, heakord
Tulekahju, küttekolded,
korstnapühkija, veevõtukoht
Päästeauto, vabatahtlikud,
veehüdrant, lahtised kaevud
Suitsuandur, helkur, kiiver,
päästevest
Lumetõrje, autoabi
Video- ja naabrivalve
Ujumis- ja telkimiskohad
Tänavavalgustus,
bussipeatus, kuri koer
Vormiriietus distsiplineerib
Hirm saada trahvi













Haldusreform, kohalik
omavalitsus, külavanem
Infovahetus, olulised
telefoninumbrid, mobiil,
Internet, meiliaadress
Facebook, koduleht, valla
leht, Hiiu Leht
Arvutiviirus, tundmatu e-kiri
Loomad ja takistused teel,
allaaetud loomad, jahimehed
Alkohol, autojuhtimine,
kiirus, pisivargus, lõhkumine,
vandalism, narkootikumid,
perevägivald
Võõrad kaubapakkujad
Praamid, turistid
Ennetustöö, uued projektid,
koolitused, mõttetalgud
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KOKKUVÕTTED MÕTTETALGUTELT
OLULISED KONTAKTID
Kontaktisik või amet
Hädaabi peamine kontakt
hädaabi number 911 on seotud

Number
112

112

Päästeameti nõuandetelefon

1524

Keskkonnaameti infotelefon

1313

Maanteeameti infotelefon

1510

Autoabi üldnumber Eestis

1888

Autoabi Hiiumaal
www.liiklusteenused.ee

5903 3033

Konstaabel MIHKEL KARJAMAA
mihkel.karjamaa@politsei.ee

512 6131

Konstaabel HELLE-TRIIN NISUMAA
Helle-triin.nisumaa@politsei.ee

512 6127

ÜLEÜLDINE INFO

1182
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SIIT SAAB JOOKSVAT INFOT

Meie
koduleht
http//:kkh.ee
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TÄNAME PROJEKTIS
OSALEJAID!
Käinas
19. veebruaril 2016.a.
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Viktor Rõbtšenko
56 474 141
vktr422@gmail.com

