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Sisu alusel kategoriseeritud vastused küsimusele: „Kirjelda juhtumit, kus kogukonna või selle 
esindaja(te) koostöö piirkonnapolitseinikuga on olnud edukas ja tulemuslik (viimase 2-3 aasta jooksul).“ 

1. Organiseeritud koostöö, ühisprojektid, võrgustikutöö 
- Koostöö on olnud väga hea, piirkonnapolitseinik on tuttav ning talle on võimalik helistada ja nõu küsida. 

On teada antud kahtlastest masinatest, mis liiguvad piirkonnas, autoteel olevatest suurtest 
karjaloomadest. Ta on inimene, kellele VÕIB helistada.  

- Kodukant Hiiumaa ja Hiiumaa politsei- ja päästeamet on partnerlussuhetes alates  2015.a. 
siseministeeriumi poolt ellu kutsustud kogukondliku turvalisuse väikeprojektide kaudu. 
Projekti "Turvalise Hiiumaa heaks" on meil olnud koosolekud  viies külamajas. Osalenud on elanikud 22-
st külast, kokku 72 inimest. Piirkonnapolitseinikke on meil kaks: Mihkel Karjamaa ja Helle-Triin Nisumaa. 

- Kuna meie seltsis on 2 politseinikku liikmeks, siis on meil alati esmane neile mure selgitada ja küsida nõu 
kelle poole pöörduda 

- Külamajas toimuvad kord kuus valla esindajatega infopäevad. Vastavalt vajadusele käib ka 
piirkonnapolitseinik infot jagamas, ennetustööd tegemas, küsimustele vastuseid andmas. 
Alati lahke, abivalmis. 

- Koostöö " varane märkamine" lasteaedades koostöös piirkonnapolitseiniku ja ohvriabi töötajaga. Arutelud 
ja info vahetamise parandamine politsei, valla ja lasteaia koostööna. "Valehirmude" selgitamine, 
kogemuste vahetamine. 

- Saarevaht teeb tihedat koostööd piirkonnapolitseinikuga, saarel on väga turvaline ja korrarikkumisi tuleb 
harva ette. 

- Valla eestvedamisel toimunud aruteludel on ka enamasti lühike ettekanne piirkonnapolitseinikult. Õnneks 
on siiani olnud poolsaarel päris turvaline - loodan selle jätkumist ka edaspidi, mis muidugi ei kahanda 
ennetustöö vajadust. 

- Oleme loonud Paikusele tugeva võrgustiku. Viimase 2 aasta jooksul oleme korraldanud mitmeid 
kogukonna noortele suunatud üritusi - loenguid, avalikke arutelusid. Samuti oleme 2 aastat teinud väga 
head koostööd politsei ja politsei kooliga - oleme korraldanud kogukonnale senini väga oodatud ürituse 
P.Õ.M.M - mis kasvatab osalenud kogukonna liikmete teadlikkust ohutuse ja turvalisuse vallas. Samuti 
osales politsei meie mööduunud aasta Lastekaitsepäeva üritusel. Oleme teinud väga tihedat koostööd nii 
piirkonna konstaabli kui noorsoopolitseiga. Viimane edukas projekt oli helkuripuude aktsioon. 

- 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. 
Töötan Surju Põllumajanduslikus osaühingus ja ka selles liinis on koostöö piirkonnapolitseinikuga väga 
hea. Ta teavitab ja ärgitab  tähelepanelikkusele kui nt naabervaldades on pahalased liikvel. Usun tänu 
sellisele tihedale koostööle pole õnneks ka suuremaid pahategusid meie vallas toime pandud.  
Meil oli turvalisuse teemaline mõttetalgu, kus kaartistasime turvalisusega seotud kitsaskohad, mida 
vallarahvas pidas oluliseks parendada. Ka piirkonnapolitseinik osales. Tõnu Kivis on mitu seal 
üleskerkinud probleemi lahendanud- nt "tarkade klubi" ei korralda oma poliitpäevi enam poe uksetaga 
pingil vaid on kolinud eemale. Mistõttu on inimestel poe külastamine mugavam. Et laste koolitee oleks 
turvaline toimuvad meil sageli puhumisreidid. Tõnu Kivis oma eeskuju suhtumise ja hoiakuga on 
suurepärane ennetaja! Kui enne juhtus, et mõni lühike vahemaa sai sõidetud lahtise turvavööga, siis 
nüüd enam mitte- lihtsalt päris piinlik oleks. 

- Üldjuhul on piirkonnas suhteliselt turvaline elada. Ühtegi konkreetset juhtumit ei meenu. Maakonna 
ajalehe politseiveerust leiab harva Raikküla valda puudutavaid rikkumisi. 
Rapla politsejuht kutsub regulaarselt kokku vallajuhte(vallavanemad, volikogu esimehed), et anda 
ülevaateid politsei tegevusest, Aeg-ajalt kutsutakse kokku ka maakonna külavanemaid, et nende muresid 
kuulata. 

- Oleme suur vald, kus asub ka politseijaoskond, seega meil ei ole nö piirkonnapolitseinikke ja koostöö 
toimub laiemat. Heaks näiteks on eelmise aasta lõpus alanud maakondlik politseiprojekt "Turvaline 
kogukond", mille raames politseinikud korraldavad koostöös küla või kandi esindajatega vestlusringi 
turvalisuse teemal. Selline on toimunud detsembris Röa külavanema ja politsei koostöös Hagudi kandis 
Rapla vallas. Plaanis on 2016.aastal selliseid arutelusid ja kaardistusi teha 10 korda, mis on sisse 
kirjutatud ka maakonna turvalisuse programmi (siseturvalisuse vahenditest maakonnas- 500 €). 
Politseinik, kes seda asja on vedanud, on Elle Tikki. 

- 2014 aastal oli vabatahtliku nädala raames neljas kohas üle Saaremaa aktsioonil kaasatud ka 
piirkonnapolitseinikud ja vabatahtlikud päästjad. 
Koostöös jagati helkureid ja toimus teavitus, lapsed said piirkonnapolitseiga nägupidi tuttavamaks 
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- Aeg ajalt käivad piirkonnapolitseinikud külavanemate ümarlauas Vastseliina valla turvalisust tutvustamas. 
- Saku valla külade ümarlaua koosolekutel ja 2 suurema aktiivsema kogukonna (Metsanurme küla  ja Kiisa 

aleviku) koosolekutel osaleb piirkonnapolitseinik Helen Kelo. Kogukonna esindajad ise kutusvad. Kui ei 
saa kohale tulla, annab infot kirjalikult- ka see on hea! Teavitab külaelanikke politseitööst ja annab nõu 
ennetustööks. Koos Saku ja Kiisa noortekeskustega tõhus koostöö ka noorsoopolitseinikuga.  

- Aastatel 2011-2012 toimisid meie vallas külade ohutuspeävad, kus politsei oli väga heaks 
koostööpartneriks.Rapla vallas toimusid sellised suuremad ohutuspäevad Alus, Kuusikul, Kodilas, Oelas, 
Nõmmes, Uuskülas, Röas, Purilas. Seoses naabrivalve sektoritega on sektoritel lepingud ka kohaliku 
politseijaoskonnaga, mis on samuti lähendanud kogukonna ja politsei suhteid. Kui nt Valtu küla 
naabrivalve sektorist helistan suvel, kui noored ülemeelikuks lähevad (eriti öösel) järve ääres, siis saab 
alati rõhutatud, et-helistan Valtu naabrivalvesektorist )ei ole loihtsalt küla, vaid politsei koostööpartner!). 
Igal juhul teeb see olukorras teema tähtsamaks või on helsistajal põhjust olla kindel, et mul on õigus oma 
partnerile helsitada ja abi oodata (ehkki see õigus on kõigil, aga ka politseis toimivad teatud prioriteedid, 
kui on valikud). 
 

2. Konkreetsete juhtumitega tegelemine 
- külas liikunud võõrad isikud- naabrivalve märkas-teatsime piirkonnapolitseinikule, kuid võõrad jõudsid 

enne lahkuda 
- Juhtum on varasemast perioodist,kuid koostöös piirkonnapolitseinikuga otsiti küla elanikku,keda oli 

metsas tabanud haigushoog. Juhtum lõppes õnnelikult,inimene leiti. 
- Ei ole ühtegi juhtumit olnud. 3 aastat tagasi käisid meil öösel vana sara kallal vargad, kuid neil ei olnud 

sealt midagi võtta. Sissemurdmisest teatasin kohalikule politseinikule. 

- mõnede  majade vargusjuhtumite lahendamine 
- 2015 aastal toimus võõra vara omastamise eesmärgil sissetung ajutiselt kasutuseta elamusse. Koostöös 

külaelanike ja politseiga saadi sissetungijad kätte enne sündmuskohalt lahkumist. 
- Külatasandil ei meenu ühtegi juhtumit. Kuid mul isiklikult on olnud kohaliku konstaabliga kokkupuude, 

juhtum millega tegemist oli, leidis meeldiva lõpplahendi. 
- 2016.aasta sügisel kamp alaealisi poisse hulikaanitsesid küla pooleli olevas ehitises. Küsisin piirkonna 

konstaablilt nõu, mida teha. Sain põhjaliku ja selgituste nõu kuidas edasi liikuda. Tegin lihtsa avalduse 
koos kirjeldusega juhtunust politsei e-postile. Kuu möödudes võttis minuga telefoni teel ühendust 
noorsooplitseinik, kes selgitas kulgenud protsessi käiku. Noorsoopolitseinik küsis kas soovin ka 
kahjunõuet või siis laste vabandamist ja oma teo ülestunnistamist.Jah, lapsed käisid vabandamas ja 
tunnistamas, et nendel on kahju tehtud teo pärast. 

- Mõned aastad tagasi toimus Metsla külas avalik monopoliviina müük, mille tulemusena sõitsid purjus 
kohalikud mehed mööda küla ringi. Kasu piirkonnapolitseile teavitamisest oli niipalju, et ringirallitavad 
joodikud said karistada. 

- Ühes külas toimus vargus. Kohale kutsuti piirkonnapolitseinik,  kes avastas varga. Avastus toimus tänu 
tema kiirele  tegutsemisele.   

- Pisihuligaansusete tegijate väljaselgitamine eelmisel aastal ja tagajärgede likvideerimise eest hoolitses 
kohalik piirkonnapolitseinik. 

- Viimasel 2-3 aastal pole olnud sellist juhtumit.Küll aga varem on kogukonna esindaja teavitanud piirkonna 
politseinikku kiiruse ületajatest külas. Samuti purjus ja vandaalitsevast külaelanikust. Piirkonnapolitseinik 
on kiirelt ja efektiivselt reageerinud! 

- Küla läbib riigimaantee ja liikluskorraldusvahendid näevad ette sõidukiiruseks asustuse piires 50 km/h 
kuid paljud juhid ei pidanud sellest kinni.Küla pöördus oma konkreetsete ettepanekutega politsei ja 
maanteeameti poole.Tulemuseks oli see et politseipatrulle oli näha kiirust mõõtmas tippaegadel ja liisaks 
liiklusmärkidele värviti kiiruspiirangud ka asfaldile koos märkuandvate joontega.Lisaks meie külale said 
samasugused tähistused ka teiste külade sisenevad teed. 

- Olen edastanud politseile liiklusrikkujatest videod, kes on tekitanud liiklusohtlikke olukordi. Politsei on 
teemadega ka hästi tegelenud 

- Liikluskorralduse lahendamine. 
- Külas sõitis kahtlane auto, kes kauples akudega. Aga vaatasid ka ringi. Teatasin piirkonna politseile info 

edasi. Ja üldse, kui midagi kahtlast näha on, teatatakse mulle ja siis tegutsen edasi, andes info politseile. 
- Väärtegu bussijaamas - lapsed (vanuses 10-14 a) tõmbasid tamiili üle sõidutee bussijaamas. Politsei 

pidev kontroll lahendas probleemi. 
- Kahjuks ei ole tulemust (st. pole leitud pahategijaid), kuid loodan, et piirkonda on teavitatud seltsi vara 

rikkumise või varguse korral sellest, et politsei alustab menetlust ning on võimalus ka karistatud saada. 

- Abi vandaalitsejate, salaalkoholi müüjate tabamisel, ürituste korraldamisel (kolme tamme jooks jne.) jne. 
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- Mu elukaaslane avastas metsades ATV-ga matkates võssa leidetud tehnikat ja teatas sellest politseile. 
- Teatasin kooli seest prügikastist süstla leidmisest ja arvasin, et narkokoer võiks seda nuusutada. Sain 

teada, et seda on raske korraldada ja narkosüstal ebatõenäoline. 
- Olen saatnud politseinikule pilte autodest, mis tunduvad kahtlased, et ta saaks kontrollida, kelle või 

millega tegemist. 

- Heaks näiteks võib öelda, et avalik monopol ei toimi, küll aga saavad "omad" veinilaadset jooki ikka kätte. 

- Kui on esinenud külas kuritegevust, reageerib politseinik väga ruttu, annab infot.  
- -Eelmise aasta  suvel  sõitis  külade  vahel  kahtlane buss, mille  peatamisel oli tegemist mustlastega. 

Teatasin kohalikule politseinikule, kes reageeris  kohe  teatele.   
- Tean olukordi kus oli kiirelt vajatud piikonnapolitseiniku abi, kus olukorrad tulid lahendada õigesti ja 

seaduse kuulelikult, tuli väga kiire reageerimine ja kohene asjade lahendamine teiset poolt vastu. Selgitas 
tõsiasja, et politsei ei ole rahva vaenlane.  

- Minult varastati talverehvid. Piirkonnapolitseinik tegeles selle küsimusega viibides ise samal ajal 
puhkusel. Minule on see märk, hoolimisest ja sellest et kõik ei ole rahas mõõdetav. See on märk 
suhtumisest. Jäin oma rehvidest ilma osalt oma lohakusest, tagasi neid tõenäoliselt ei saa ja see polegi 
selle juhtumi puhul nii oluline. Mulle on oluline tunne ja teadmine, et kui midagi sellist juhtub siis ma pole 
üksi. Mitte keegi meist pole üksi. Meil on oma piirkonnapolitseinik, kes hoolib. See on väga oluline 
teadmine nii kodanikule kui ka vargale! 

- Suured tänud Külliki Jegorovale, Kairi Ruusile, kes on alati äärmiselt kiiresti reageerivad ja annavad 
erinevate juhtumite lahendamisel endast parima.   

- Otsiti kedagi põgenenut tühjadest majadest. Kaasati ka info saamiseks mind, kuna tunnen kohalikke 
olusid. Seekord siiski siia külla see inimene ei jõudnud. Aga koostöö toimis. Teinekord nägi abikaasa, et 
majast, kus inimesed momendil ei elanud, kuid omanik on, viidi järelkäruga ära põlluriistu. Teatas 
politsele ja kirjeldas masinat. Mis edasi sai, ei tea, kuid koostöö jälle toimis. 
 

3. Ennetustöö, teavitamine erinevate kanalite kaudu 
- Koos politseiga korraldati  õpilastele näitlik õppepäev liikluse teemal. Õpilastele näidati milleks on ikkagi 

vajalik helkur ja kuidas see reaalselt võib elu päästa. 

- See, kui probleeme lahendama ei pea, on juba hea töö tulemus. Meie piirkonna piirkonnapolitseinik käib 
ka nt lastele oma tööst rääkimas ning jagab õpetussõnu nii lasteaias kui ka noortetoas. 

- Küla väliürituste korral on politseid ikka teavitatud ja nad on alati patrullimas käinud. Aegajalt sõidavad ka 
külast läbi. 

- Ennetame külamajades sündmuste toimumisel väärtegusid, selleks informeerime piirkonnapolitseinikku 
kuupäevaliselt seal toimuvatest sündmustest. Mõnikord on ka tehtud pistelist kontrolli alaealiste alkoholi 
tarvitamise ja narkootikumide tarvitamise lauskontrolliks, info liigub noorelt noorele. 
Kui tundub, et liigub kahtlasi sõidukeid, saame lasta piirkonnapolitseinikul kontrollida nende 
andmebaasidest, kas nähtud sõiduautod on omanikuga ja ülevaatuse läbinud. 
Turvapäevadele kaasame teavitustööd tegema ka piirkonnapolitseiniku 

- Piirkona inspektor on korra käinud meiega kohtumas koos vallavanemaga. 
Andis meile oma mobiilinumbri. 

- Pigem suhtlus olnud vallalehe kaudu, piirkonnapolitseinik on kirjutanud artikleid. Ülevaadet politseitööst, 
statistikast on regulaarselt kuulatud vallavolikogus, ku ka kogukonna esindajad 

- Külamajas on korraldatud ennetustöö raames kogukonnale kohtumised kohaliku konstaabliga, kus on 
räägitud helkuri kandmisest, jalgrattaga liiklemisest. 

- Korraldasime peale vallas korraldatud Turvalisuse infopäeva oma küla Turvapäeva (meie küla elanikud ei 
jõua sõita vallakeskusesse, mis asub ca 25 km kaugusel, paljud neist pensionärid ja teised suuresti oma 
igapäevatööga hõivatud, kõigil ei ole ka transporti). Tegime seda veidi teistmoodi, praktilise tegevusena, 
sest eakate puhul on suuremad terviseriskid. Arutasin piirkonnakonstaabliga, kes oli nõus kaasa lööma. 
Tema algatusel saime kutsuda ka Punase Risti. Naabrivalvesektorid (2) kaasasid Naabrivalve tegevjuhi. 
Toimus praktilise õppega turvapäev küla elanikele, kellest olid paljud eakamad ning eemal 
tänapäevastest nõuetest esmaabi osas. Laienes Naabrivalvesektori liikmete arv, sest ka nende esimehed 
osalesid. Toodi ka hulgaliselt infomaterjali, mille sai kaasa võtta. Naaberküla külavanem küsis ja sai 
kõikidele jalakäijatele-jalgratturitele jagamiseks turvavestid (riskirühm), kes neid tänaseni usinasti 
kannavad:) 

- Meil toimus 2015 aasta suvel Olavipäeva laada raames külas OHUTUSPÄEV 
Kohal oli politsei, pääste, maanteeamet, naabrivalve, punane rist, vabatahtlikud merepäästjad jt. 
Tutvustati oma tegevusi ja räägiti ennetustööst. 
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- Suhtlemine on normaalne 

- koostöö on normaalne 
- suuremate ürituste ajal teavitame alati politseid. abi on olnud liikluskorraldusena (kiiruse piiramine, autode 

ümbersuunamine) kui ka üritusteaegse valvena (sõidetakse tihti mööda ürituse toimumise kohast ning 
kontrollitakse lahkuvaid autojuhte joobe suhtes) 

- Jaanipeo korraldamisel turvalisuse tagamiseks info ja suhtlemise kokkulepped. Rohkem kokkupuuteid ei 
ole olnud. 

- Minu ülesandeks on teavitada toimuvast sündmusest, näiteks peost. Muud kokkupuudet kahjuks pole. 
- Meil ei ole politsei poolt lahendamist vajavaid juhtumeid olnud. On teada, et koolis käib politsei esindaja 

rääkimas liiklemisest, kontrollimas helkurite kasutamist jne 
Ja politseiautot on küla vahel ikka liikumas nähtud. 

- Noortekeskuses on käinud politseid noortele ennetustööd tegemas. Koostöö on hea.  
- Piirkonnapolitseinik alles hiljuti vahetus. Samas uus pk.politseinik oli väga huvitatud koostööst, et vajalik 

info jõuaks temani ja vajalik abi jõuaks meieni. Väga meeldiv oli vestlus, kus sooviti teada meie murekohti 
(külas), kas ja kuidas saaks parandada ja tagada "ohutu ja turvaline õhkkond külas".   . 

- Oleme tegelenud heakorraküsimustega ja teinud edukat koostööd 
- selle aasta kodanikupäeval külas korraldatud helkurikõnd ja Helkurmehe ehtimine helkuritega. Tegevuses 

olid kohalikud abipolitseinikud, helkurid saime politseilt. Ei ole otseselt pöördunud piirkonnapolitsei poole. 
Kuid tean, et abi on saadud nii koolis kui lasteaias. Alkoholijoobes inimestega on  tegeldud. 

- Mitmed kokkusaamised ülevaate saamiseks aasta jooksul. Üritustel osalemine, aktiivne suhtlus 
kogukonnaga.  

- Meie piirkonnapolitseinik on osalenud meie külaseltsi töös, esinenud laste ja lastevanemate ees; politsei 
on aidanud turvata külapäeva. Toimusid ka arutelud bussiliikluse ohutuse asjus.  

- kord on  käinud rahvaga kohtumasen 
- Piirkonnapolitseinik on ise initsiatiivi näidanud ja ennast tutvustanud külaelanikele. On jaganud enda 

telefoninumbreid ja selgitanud, millal võib helistada.  
- Oli meeldiv kohtumine piirkonnapolitseinikuga küla kokkutulekul, kus ta 

tutvustas oma tegemisi ja plaane külarahvale.Paljud inimesed said vastused neid huvitavatele 
küsimustele. Elevust pakkus noortele politseiauto töö tutvustamine. 

- Meil aitab politsei ära hoida kihutamist meie külateedel. 
- Politsei on käinud külas ohutuspäevadel rääkimas turvalisuse teemadel. 

Oleme koostöös korraldanud kandis turvalisuse teemalise aruteluõhtu, mis andis väga häid tulemusi. 
Kahjuks ei olnud kohal vallavalitsuse esindajat, keda oleks meil väga vaja olnud kaasa rääkima. 

- Piirkonnapolitseinik osales külakoosolekul ja tutvustas end, samuti on aidanud koolis õpilastega 
probleeme lahendada. On pidanud loengut. alati kui kutsuda, on olemas. 

- Ühisarutelu piirkonnapolitseinikuga ja tutvustamine kogukonnale. 
- Piirkonnapolitseinikuga on külaelanikel olnud kokkupuudet seoses küla vahel kihutavate autodega. 

Politseinik on reageerinud, aga kihutajaid kätte saadud ei ole (kihutatakse hämaras/pimedas, ilma 
tuledeta või minimaalse valgustusega), kuna nad teevad tavaliselt ühe kiire ringi ja sellel päeval rohkem ei 
ilmu välja. 

- Meil on olnud kohtumine piirkonnapolitseinikuga ja olema saanud tekkinud küsimustele vastused. Kahjuks 
küll külapoolne osavõtt oli kesine, kuid need, kes kohal olid said targemaks. Samuti  ühel päeval  nädalas 
on üks tunnike,  kus politseinik on just meie vallas ja siis saab temaga kohtuda või rääkida oma muredest. 
Oleme avalikult üles riputanud telefoni numbri, et saaks ka otse ja koheselt pöörduda 
piirkonnapolitseiniku poole.  

- Õnneks ei ole 2-3 aasta jooksul meie külas politseid vaja kutsuda olnud. Küll, aga varem, kui oli tegu 
purjus roolijoodikuga ja peretülide tekitajaga. Mõlemad isikud on meie külast ära kolinud. Küla elu on 
olnud turvaline ja naabrivalve toimub. Mitte küll ametlik, aga ikka jälgitakse teisi talusid ja antakse 
kahtlasest liikumisest teada. 

- Vestlusring piirkonnapolitseiga külarahvale ja perepäev, kus lisaks politseile osales ka päästeamet, 
vabatahtlikud tuletõrjujad, naabruivalev ja korstnapühkija 

- Paar aastat tagasi Leisi valla esindajate ja külavanemate kohtumine Saaremaa politseinike ja Kaitseliidu 
juhtidega. Meeldiv, hariv koosviibimine: kuritegude ärahoidmine ja ennetustöö. Tuleohutus ja naabrivalve.  

- Meie koostöö politseiga on väga hea ennetustöö tegemise juures. Nimelt käivad politseinikud Ala 
Põhikooli ja lasteaia lastele pidamas ennetuslike loenguid väga erinevatel teemadel. Alati leitakse aega ja 
mõistmist lastega tegelemisel. 

- Politsei sõidab aegajalt läbi ja suhtleb inimestega. 
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- Väga tulemuslik. On korraldatud teabepäevi, ühisarutelusid. Noortega on kohtutud ja neile räägitud 
ohtudest, narkootikumidest ja turvalisusest liikluses. 

- Pärast politsei ja piirivalve ühinemist turvalisuse tagamiseks oleme suhelnud rohkem otse piirivalvega. 
Kokkupuudet piirkonnapolitseinikuga otseselt külas ei ole pidanud vajalikuks.    

- Meie koostöö politseiga on väga hea ennetustöö tegemise juures. Nimelt käivad politseinikud Ala 
Põhikooli ja lasteaia lastele pidamas ennetuslike loenguid väga erinevatel teemadel. Alati leitakse aega ja 
mõistmist lastega tegelemisel. 

- Piirkonnapolitseinik Helen Kelo paneb ennetava info ja teavituse nii Saku valla Facebooki lehele aga ka 
nende külaseltside lehtedele, mis on avatud. Väga hea võimalus kiiresti infot jagada! Viimsed näited- 
Leedu numbrimärgiga auto ja kahtlaste tööriistade pakkumised; rumeenlased, kes pakkusid erinevaid 
teenuseid. Alati ka politsei poolt palve teavitada vanemaid inimesi, kes internetti ei kasuta- põhjus 
naabrite eest hoolt kanda. Väga tänuväärne tegevus.  

- Külas on korraldatud aastaid tagasi üritus, kus olid kohal nii politsei, tuletõrje kui meditsiini töötajad. 
Meeldis väga politsei selgitustöö jalgratturitele kiivri ja korras sõiduvahendi kasutamisest. 

- Viimaste paari aasta jooksul on hea juba seegi, kui paari kuu jooksul näed ühel päeval või ka õhtul 
politseiautot külavahel sõitmas 

- Oleme naabrivalve piirkond ja meil on omavahel kõik kokkulepitud ja andmed vahetatud ning kindlasti 
saame vajadusel ühendust võtta. Praktilise ennetuse pealt oleme mõnel korral, kui autod külavahel 
kihutavad palunud abi, et ta läbi sõidaks. Suhtleme, kui on vaja lõket teha või avaliku ürituse luba.  

- Külaelanikud teavad, kes on piirkonna korravalvur. Igaks juhuks lisasime piirkonna-politseiniku kontaktid 
ja nime ka viimase külakoosoleku protokolli juurde, et probleemide puhul oleks võimalik kiirelt leida. 

- On olnud võimalus kohtuda, piirkonna politseinikuga, ühel korral. 
Iseloomustaksin teda, kui meeldivat,  viisakat ja head suhtlejat. 

- Osaleb meeleldi teavitussündmustel ja tuleb oma vabast ajast rääkima turvalisusest ja ohtudest. Toob 
Politsei mõtteid kuidas ennetada väärtegu ja kuritegu ning millised on koostöökohad. 

- 8. jaanuaril oli jällegi vestlustuba. Teemaks olid narkootikumid ja selle mõjud ning alkoholism noorte seas. 
Külalisteks olid meil MTÜ Lootuse külast kaks inimest - Raiman Kukk ja Arvi Raid. Meiega ühinesid ka 
noorsoopolitsei Kätlin Murre ja lastekaitsespetsialist Triin Taal. Vestlustoaga ühinesid Nissi valla 
tööharjutusgrupi inimesed. Noori oli väga palju, kes tulid kuulama. See vestlustuba oli väga õpetlik, sest 
inimesed rääkisid enda minevikust ja sinapeal olemisest alkoholi ja narkootikumidega, kuidas nad 
alustasid ja milleni see viis. Räägiti, kui raske on saada sellisest sõltuvusest lahti ja jääda puhtaks. 
Nüüdseks on nad Lootuse külas ja aitavad teisi, kes on langenud sellele teele ja räägivad noortele sellest. 

- Lauka Seltsimajas toimunud külakoosolekul, kus osales ka Hiiumaa politseijuht Aare Allik, oli probleem 
silmaga näha: korrusmajade juures künkakene, kust kelgutee kulgeb just maanteele... Kui kohalik 
arvamusliider oli juba mitmendat korda lapsi manitsemas käinud, siis ei meeldinud see lastele ega ka 
nende vanematele. Politseiülem läks ja vestles lastega, selgitas ohte nende vanematele.  
Lisaks on Aare Allik korduvalt "Hiiu Lehes" ja portaalis "Hiiumaa heaks" hoiatanud varitsevate ohtude eest 
merel ja Nuutri jõel.    

- Piirkonnapolitseinikud tulid meelsasti rahvakoosolekule, et teada saada külarahva ootustest neile. 
Külarahvas rõõmustas: piirkonnapolitseid on meil toredad ja lahked. Alati valmis appi tulema, kui meil 
häda käes.  

- Varem on toimunud jalgrattakrossid, kus ka politsei osales laste vigursõidu korraldamisel, mis oli väga 
vahva:), ei saa öelda, et väike küla ei saa politseiga koostööd teha, see on vägagi võimalik, kui neil 
selleks piisavalt ajaressurssi on. 

- Plaanime koostöös Rälby Külaseltsiga sellel suvel veeohutuse päeva Vormsil. 

- Alati kui piirkonnapolitseinik liigub külas siis võtab kohaliku seltsi ja kooliga ühendust. 
- Meie küla moodustas ka oma naabrivalve piirkonna,et tagada oma turvatunnet eriti talvise ajal,sest 

asume rannaäärses piirkonnas,kus suveelanike lahkudes armastavad tihti külla tulla soovimata külalised. 
- Eeloleval veebruaril toimub Kodukant MTÜ eestvedamisel turvalisuse kasvatamise teemaline 

koolituspäev, kuhu on kaasatud nii Punane Rist, päästeamet kui ka politsei. 

- Lastekaitsepäeva sisustamine politsei poolt, turvalisuse ümarlaua korraldamine 

- Väga hea on koostöö ka noorsoopolitseinikuga.  

- Ürituste korraldamisel teavitatakse piirkonnapolitseid ja vajadusel tuleb ta ka kontrollima 
- Teeme Ära talgute raames on toimunud kulupöletamise ohtlikuse teavitus. 

Samas ka kogukonnad on aru saamas, et kui on vaja päästeautodel külavahel liiklemiseks ruumi teha, 
saavad nad ise olla selle ruumi tegijad. Raiudes teeääred lagedamaks enda kogukonna koostöö tule-
musel ja oma  kogukonna jaoks. Samuti toimub hästi naabrivalve -küla hoiab silmad lahti vööraste kaht-
laste autode olemasolul ja teavitab koheselt sotsiaalmeedias. FB on praegu parim ja kiireim abivahed. 
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- Ühel noortetoa sündmusel näitas politseinik ka oma töövahendeid ning minu arvates käeraudade 
nägemine vabast tahtest kinnitas noortele, et vägisi nad neid küll oma kätel tunda ei taha. 

- Piirkonnapolitsei suhtleb külavanematega.  
- Meil oli tihedam koostöö eelneva piirkonnapolitseinikuga, nüüd kahjuks on meie praegune politseinik 

misioonil ja me saame helistada 112. Eelmise politseiga oli meil hea koostöö nii ennetus valdkonnas kui 
ka turvalise keskkonna loomisel. Meie külas elab puudega noormees kes suvisel ajal käis telgis magavaid 
tütarlapsi kimbutamas. Sama noormees on ka olnud vägivaldne mõne külaelanikuga, oleme abi saanud 
politseilt ja paari kodutüli lahendamisel on ka politsei abis käinud.Ennetustööna on politseinikud käinud 
meie küla suvelõpu perepäeval näitamas oma varustust, narkokoera on meile tutvustatud, samuti on meil 
käinud ka päästeamet tutvustamas kuidas tulekahjul käituda . Sellel suvel kutsusime Päästeameti 
korraldatavasse laste  laagrisse tutvustavat päeva korraldama. 
 

4. Ei ole koostööd või puudub vajadus selle järele 
- EI ole ühtegi näidet tuua. Meil vahelduvad piirkonnapolitseinikud väga tihti, nii et ta ei jõua veel vallaga 

tutvudagi kui vallalehes on näha, et jälle uus inimene paika pandud. 

- Ei ole ühtegi juhtumit. 

- Ei ole 

- Ei ole õnneks olnud vajadust piirkonna politseiga koostööd teha. 

- ei ole olnud 

- Ei ole nende aastate jooksul piirkonnapolitseinikuga kokkupuudet olnud. 

- Ei ole näidet tuua, sest pole vastavat situatsiooni olnud 
- kahe kuni kolme aasta jooksul pole meil olnud piirkonnapolitseinikuga kokkupuudet kuna meil on 

kokkuhoidev küla ehk pole toimunud erilisi juhtumeid. Piirkonnapolitseinikuga on aga  meil olnud 
ühisarutelusid.  

- Ei ole sellist juhtumit. 

- ei ole olnud 

- Sagedast kokkupuudet kohaliku konstaabliga pole õnneks vaja olnud. Aga kui on vaja olnud, on kõik hästi  

- Pole kokkupuudet olnud 

- Ei ole külavanemana kokku puutunud piirkonnapolitseinikuga. 

- Ei ole juhtumiga ise tegelenud. 
- Meil on piirkonnapolitseinikud vahetunud 2-3 aastajooksul päris mitu korda. 

Ei oska kirjeldada koostöö aspekti. 

- Otsest muret viimase viie aasta jooksul meelde ei tule... 

- Edukas ja tulemuslik kogemus puudub 
- Politseipoolne aktiivsus on väga väike. Politseiniku tööpiirkond on väga suur- mitu omavalitsust 

teenindada. Õnneks ei ole vaja läinud politsei abi! 

- ei ole politseid vaja olnud 

 

 

 

 


