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EESTI KÜLAD

 Eestis

on 4438 küla, neist ca 100 on elanikuta ja
ca 100 vaid kuni 5 elanikuga
 ca 1100 külal on külavanem või küla esindaja; pea
samapalju on külaseltse
 Külaliikumise katusorganisatsioon, Eesti Külaliikumine
Kodukant, seisab külakogukondade huvide eest ja
ärgitab ettevõtlikkusele ja heale majandamisele
 Kodukant on partner Maaeluministeeriumile,
Siseministeeriumile ja Rahandusministeeriumi
Riigihaldusministri büroole
 SIM partner Siseturvalisuse arengukava koostamisel
ja elluviimisel

Projekt „ Head tavad kogukondlikus ja
piirkondlikus politseitöös“ TEGEVUSED
 veebipõhine

küsitlus – kogukondade parimad
praktikad ja ootused koostööle piirkonnapolitseiga
 veebipõhine küsitlus – piirkonnapolitseinike parimad
praktikad ja ootused koostööle kogukonnaga
 analüüs koostöös PPAga, analüüsi tulemus:
a) 4-5 parima näite taasesitus ja video salvestamine
kogukonnaga koostööd tegevates (põhi)koolides;
videote esitlemine ja levitamine
b) Kogukondliku politseitöö hea tava koostamine ja
tõlkimine vene ja inglise keelde (lisamaterjal
Piirkondliku politseitöö juhendile)
 Tulemuste esitlus, levitamine, edasine koostöö

Küsitluse tulemused –
vastajaid (110) maakonniti

Küsitluse tulemused- parimad
näited kogukondade poolt
-

-

Politsei osalemine küla- jm koosolekutel - info
jagamine, nõustamine;
Politsei koostöö koolide, noorsootööga;
Ennetustöö - teavitamine, turvalisuspäevadel
osalemine, materjalide jagamine (sh helkurid jmt);
Ümarlauad, turvalisuse töörühmad, mõttetalgudkuidas muuta kogukond turvalisemaks ;
Juhtumite lahendamine: liikluse ohjamine,
sündmuste turvamine, varguste ärahoidmine,
lahendamine;

Küsitluse tulemusedmõned arvamused





Külarahvas on rahuarmastav, toimib mitteametlik naabrivalve.
Külamajas toimuvad kord kuus valla esindajatega infopäevad.
Vastavalt vajadusele käib piirkonnapolitseinik infot jagamas,
ennetustööd tegemas, küsimustele vastuseid andmas.
Alati lahke, abivalmis.
Nii head piirkonnavanemat pole Surju vallas enne olnud! Ta on
suurepärane suhtleja, tal on väga hea kontakt nii "tarkade
klubi" liikmetega poe pingil, vanainimestega, noortega,
lastega kui ka asutustega. Tõnu Kivis oma professionaalse
suhtumisega, sõbraliku, lahke olemise ja siira huviga
vallaelanike käekäigu vastu on pälvinud inimeste silmis austuse,
lugupidamise ja tunnustuse, mis on üks tõhusamaid
ennetusvahendeid minu arvates. Kui enne juhtus, et mõni
lühike vahemaa sai sõidetud lahtise turvavööga, siis nüüd
enam mitte- lihtsalt päris piinlik oleks.

Küsitluse tulemusedootused piirkonnapolitseile





Külaelanike ja ja politsei koostöö peab aitama säilitada
turvalist kogukonda ja külades selgitama, kuidas võimaliku
juhtumi korral toimida ja kaugemalt abi oodates olukorra
halvenemist vältida.
Olla nähtav ja vajadusel kätteasaadav. Pigem hea partneri
roll kui karistaja!
Meie piirkonnapolitseinik on näidanud, milline peab üks õige
kogukonnaga koostööd tegev politseinik olema:
- Ta peaks olema avatud hea suhtleja
- Sõbralik ja koostööaldis (mitte üleolev, uhke, karistav
ametnik), samas professionaalne, eeskuju ja autoriteet.
- Töö eesmärk peaks olema ennetamine mitte karistamine.
- Ta peaks armastama oma tööd ja inimesi.
- Ta on osa kogukonnast mitte üksik hunt.

Küsitluse tulemused- piirkonnapolitseinike ootused kogukonnale
 Olla

aktiivsem ja julgelt pakkuda välja ideid.
 Avatud suhtlus, lahendamist vajava teema
konstruktiivne arutelu, probleemile võimalike
lahendusvariantide pakkumine,
 Varase märkamise staadiumis probleemi olemuse
teadustamine, teavitamine ja ühiste võimaluste
rakendamisel sellele lahenduse leidmine.
 Vastutuse võtmine, laia pildi nägemine, märkamine
ja info jagamine, koostöövalmidus, kaasamine igas
valdkonnas (politsei ei ole karistusasutus, vaid
nõuandev partner).

Kuidas edasi?
 Analüüs

koos PPAga
 Küsitlustulemustest teavitamine
 Ärgitada vähemaktiivseid kogukondi ise vastutust
võtma
NB! Küsimusele „Kas oled ise kogukonna esindajana
algatanud piirkonnapolitseinikuga koostööd (võtnud
kontakti, kutsunud koosolekule jmt)? vastas
50% EI
50% JAH,
Samas, küsimusele „Kas tead kes on sinu elukoha
piirkonnapolitseinik?“, vastas JAH 95%
Tööpõld on veel lai...

