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Mõisted
Eesti Naabrivalve / Naabrivalve – Naabrivalve ühing
naabrivalve – piirkonnaga alaliselt seotud isikute koostegevus, mille eesmärgiks on turvalisuse
hoidmine ja -tõstmine piirkonnas. Naabrivalve hõlmab tähelepanekute tegemist piirkonnas
toimuva suhtes ning tähelepanekute jagamist naabrivalve pooltega, samuti elanike koostööd
kogukonna edendamisel.
Naabrivalve piirkond / sektor – piirkond, kus naabrivalve sektori liikmed teostavad
naabrivalvet.
Naabrivalve sektori liige on naabrivalve sektoriga alaliselt seotud isik, kes on avaldanud soovi
osaleda naabrivalves.
Naabrivalve sektori vanem – naabrivalve sektori liige, kes on liikmete enamuse otsusega
valitud esindama liikmeid naabrivalvet puudutavates küsimustes osapoolte ja kolmandate
isikute ees.
Aastaaruanne – küsitlus sektoris toimunu kohta.
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Sissejuhatus

MTÜ Eesti Naabrivalve edastas märtsis 2022 naabrivalve sektorivanematele täitmiseks 2021
aastaaruande küsitluse vormi. Vastustest saadud info näitab sektorite aktiivsust ja annab ühingu
juhtkonnale ülevaate sektorites toimuva kohta.

Valim
Küsitluse valimi moodustavad MTÜ Eesti Naabrivalve sektorivanemad.

Metoodika

Aruande vorm koostati 2017. aastal ja loodi Google vormi platvormile (Lisa 1). Vormi
koostamise aluseks võeti varasemalt Wordi failina kasutusel olnud blankett. Alates 2017 aastast
on igal järgneval aastal küsitlust kohandatud ja kaasajastatud. Andmete võrdluse eesmärgil
sisaldab küsitlus baasküsimusi, mida iga-aastaselt ei muudeta. 2021 aasta aruande vorm sisaldas
20 küsimust, millest 7 olid avatud vastustega küsimused ning 13 valikvastustega küsimused.
Nende seas 3 küsimust, mida palus lisada Politsei- ja Piirivalveamet saamaks tagasisidet
piirkonnapolitseinike töövaldkonda puudutava kohta. Lisaks sellele anti võimalus ka
ettepanekute esitamiseks vaba tekstina. Sisestada tuli ka täitja nimi, kontaktandmed ja sektor.
Aruanne saadeti sektorivanematele e-posti teel, kus vormi edastamiseks kasutati hulgipostituse
platvormi Smaily. Nimetatud platvorm on seotud ühingu infosüsteemiga, mis sisaldab kõikide
sektorite andmeid, sh sektorivanema ja sektori liikmete kontakte. Küsitlus saadeti välja
18.03.2022. Kõige aktiivsem aruannete esitamine sektorivanemate poolt toimus esitamistel
päevadel ning seejärel aruannete esitamine aktiivsus järgnes lainetena, mõnel päeval rohkem,
mõnel päeval vähem (vt joonis 1). 24. märtsiks oli esitatud 58 aruannet. 24.03.2022 saadeti
sektorivanematele meeldetuletusmeil aruande esitamise kohta. Esitamiste osas võis taas
täheldada sarnast trendi, kus meeldetuletuse saatmise päeval kasvas aruannete esitamise
aktiivsus ning seejärel võis taas täheldada aktiivsuse langust. Kolmas meedetuletus saadeti välja
31.03.2022. 24. aprilliks oli esitatud kokku 152 aruannet, mida võib pidada heaks tulemuseks.
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Näiteks 2020 aasta kohta esitati 111 aruannet ning 2019 aasta kohta 148 aruannet. Seega,
aruannete esitajate arv näitab võrreldes möödunud aastaga kasvutrendi. Pikemas tagasivaates
jääb aruannete esitamiste arv sarnasesse suurusjärku.
Esitatud aruanded koondati reaalajas Google keskkonnas küsitluse osana, mille põhjal
genereeriti vastustest automaatselt Google arvutustabeli kujul koondtabel.
Kokkuvõttes saab välja tuua, et 2021 aasta aruanne esitati 36% naabrivalvega liitunud
sektorivanema poolt, mis jätab järgnevateks aastateks rohkelt arenguruumi metoodika ja
aruannete kogumise viisi edasiarendamiseks.

Küsimustik

Aasta-aruanne (vt lisa 1) sisaldas küsimusi sektori liikmete kontaktandmete muudatuste,
sektoris läbiviidud ürituste, mis võisid sisaldada nii koosolekuid kui ka koristuspäevasid, kohta.
Uuriti veel, kas sektoris ennetati või pandi toime õigusrikkumisi või lahendati heakorraga
seotud probleeme. Küsiti koostöö kohta kohaliku omavalitsusega. Politsei- ja Piirivalveameti
poolt paluti lisada 3 küsimust, mis olid seotud piirkonnapolitseinike tööga ja
piirkonnapolitseinikelt abi saamisega. Uuriti veel, kas koostööpartneritest soovitakse kedagi
nimeliselt tänada. Esitati küsimusi ka ühingu kohta, mis sisaldasid üldiseid teadmisi ühingu
tegevustest kui ka paluti teada anda kui soovitakse enam teada ühingu poolt pakutavate
koolitusvõimaluste kohta ja lisaks teada anda olukorrast kui mõnes piirkonnas on naabrivalve
piirkonda tähistav plakat muutunud aja jooksul koledaks (pleekinud) või sootuks katki läinud.
Esmakordselt uuriti ka sektorivanemate arvamust MTÜ Eesti Naabrivalve usalduse kohta.
Aruande täitjad said esitada ühingule ka vabas vormis ettepanekuid.
Kokkuvõtteks saab välja tuua, et aruandes-küsitluses püüti katta kogu sektori naabrivalvealane
tegevus, koostöö partneritega ning teadlikkus ühingu poolt pakutava kohta.
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Tulemused

Küsitluse täitis 36% valimist, ehk 152 naabrivalve sektorivanemat esitas aastaaruande vt joonis
1. Küsitlused täideti märtsi ja aprillikuu jooksul. Jooniselt näha olevad teised kalendrikuud
viitavad sellele, et vastajad on märkinud ekslikult kuupäeva küsitluse täitmise ajal valesti või
on arvuti kuupäev vale.

Joonis 1. Aruande koostamise ajaline graafik.

Kohtaktandmete muudatused

Kontaktandmete muudatuse küsimuse kohta anti 72 vastust, millest 20 puhul oli sektori liikmete
kontaktandmetes vaja muudatusi sisse viia. 80 vastajat jättis vastuselatri tühjaks, mis tähendab,
et muudatusi ei ole esinenud või sektorivanem ei tea, mis muudatused liikmete ja nende
kontaktide osas on toimunud ja jätnud seetõttu vastuse esitamata.
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Süütegude ja õigusrikkumiste esinemine

Antud küsimuses uuriti, kas piirkonnas on sektorivanematele teadaolevalt esinenud mõni
süütegu või õigusrikkumine. 151 vastaja hulgast jättis 1 vastuse esitamata, 139 vastas eitavalt
ning 12 vastas jaatavalt (Vt joonis 2). Jaatavalt antud vastuste puhul toodi kolmel korral välja
ka selgitus juhtunu kohta, millest ühe puhul oli tegemist metsavarguse kahtlusega, teise puhul
tabati koostöös politseiga alkoholi tarvitanud sõidukijuht ning kolmanda puhul esines
probleeme avaliku jaanitule külalistega, kes viibisid eraterritooriumil, kuhu neil asja ei oleks
tohtinud olla. Võrreldes möödunud aastaga on jaatavalt vastanute arv vähenenud 18lt 12-le.
Välja võib tuua ka süütegude ja õigusrikkumiste raskusastme vähenemise võrreldes möödunud
aastaga. Tervikuna võib naabrivalve piirkondasid vastuste põhjal pidada turvaliseks, sest
õigusrikkumisi ja süütegusid piirkondades pigem ei esine.

Joonis 2. Süütegude ja õigusrikkumiste osakaal sektoris.

Tegevused õigusrikkumiste ennetamiseks naabrivalve piirkondades

Vastajatelt uuriti, mida on nad oma naabrivalvepiirkondades ette võtnud süütegude või
õigusrikkumiste ennetamiseks. Vastata sai avatud vastustega. Avatud vastuste puhul esitatakse
vastajate poolt erineva sisu, sõnastuse ja pikkusega vastuseid. Esitatud vastuste sisusse
süvenedes võis täheldada, et olenemata erinevast sõnastusest on osades vastustes sisu oma
tähenduselt sarnane. Sarnase sisuga vastused kategoriseeriti, ehk koondati ühe kategooria alla.
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Vastuste sisu põhjal loodi 11 kategooriat tegevustest, mida naabrivalve piirkodades on ette
võetud õigusrikkumiste ja süütegude ennetamiseks.

Tabel 1. kategoriseeritud tegevused süütegude ja õigusrikkumiste ennetamiseks naabrivalvepiirkondades.

Kategooria

Vastajate arv

1. Vastus täitmata

51

2. Pole midagi ennetamiseks ette võetud

17

3. Heanaaberlik

kontakt,

kogukond

hoiab

ühte,

41

jälgitakse piirkonda, ehk teostatakse naabrivalvet
4. Hoitakse uksed ja aknad suletud

1

5. Koostöö politseiga

4

6. Teavitustöö

11

7. Kinnine sotsiaalmeedia grupp

4

8. Naabrivalve plakatid ja kleebised

14

9. Välisvalgustus

3

10. Valvekaamerad

5

11. Turvafirma patrull (piirkonnal on sõlmitud leping

1

turvafirmaga)

Antud vastustest parema visuaalse ülevaate saamiseks loodi tulemuste põhjal diagramm vt
joonis 3.
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Joonis

3.

Diagramm

kategoriseeritud

tegevusetest

süütegude

ja

õigusrikkumiste

ennetamiseks

naabrivalvepiirkondades.

Tulemustest on näha, et 33,6% vastajatest on jätnud vastuse täitmata. Põhimõtteliselt võib need
vastajad lisada kategooriasse „8. Naabrivalve plakatid ja kleebised“, sest peale naabrivalvega
liitumist väljastatakse kõikidele piirkondadele 4 tasuta plakatit ja kleebised liitunud
majapidamiste tähistamiseks. Sama kehtib ka kategooria „Pole midagi ennetamiseks ette
võetud“. Teadlikult on plakati ja kleebise kasutamise välja toonud 9,2% vastajatest. Rõhutamist
väärib kategooria „Heanaaberlik kontakt, kogukond hoiab ühte, jälgitakse piirkonda, ehk
teostatakse naabrivalvet“, mis on välja toodud 27% vastajate poolt. Sotsiaalne kapital on
elukeskkonna turvalisuse nurgakivi, seepärast on oluline, et vastajad on nii suurel määral
teadlikult heanaaberlikud kontaktid, ühtehoidva kogukonna ja piirkonna jälgimise välja toonud.

Lähisuhtevägivald

Esmakordselt uuriti aastaaruande küsitluses sektorivanematelt lähisuhtevägivalla kohta
naabrivalve piirkondades.
Alljärgnevalt on toodud protsentuaalne jaotus diagrammi kujul lähisuhtevägivalla juhutmistest,
vt joonis nr 4.
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Joonis 4. Lähisuhtevägivalla juhtumid naabrivalve piirkondades

Jooniselt on näha, et lähisuhtevägivalla juhtumeid esines naabrivalve piirkondades neljal korral.
Üks vastaja toob välja, et lähisuhtevägivalla juhtumid ei jõua ühistu juhini, aga möönab, et kui
jõuaks, siis kindlasti tuleks sellele reageerida. 4 vastajat tõid välja, et lähisuhtevägivalla
juhtumeid esines, millest kolme puhul pöörduti politsei poole ning ühe juhtumi puhul kaasati
perekond seltsi tegevusse ja pakuti sotsiaalset tuge.
Kokkuvõttes võib välja tuua, et lähisuhtevägivalla juhtumeid naabrivalvepiirkondades pigem
ei esine või ei jõua info sektorivanemateni.

Naabrivalve piirkonna aktiivsus
Naabrivalve tegevuse eesmärgiks on inimestes esile kutsuda teadmistepõhine sisseharjunud
sotsiaalne kontroll elukeskkonnas. Panustada saab läbi aktiivsete tegevuste, aga ka passiivselt.
(Garofalo & McLeod, 1989).
Eeltoodust lähtuvalt uuriti sektorivanematelt, mil viisil hoiavad nad oma piirkonna liikmete
tegevuse aktiivsena. Vastamiseks anti ette valikvastused, kuid anti ka võimalus vabalt valitud
teemadel lisaks kirjutada. Vastustest ülevaate saamiseks kasutatakse taas kategoriseerimise
metoodikat. Loodi 15 kategooriat. Selliste vastuste puhul, kus oli mainitud mitmesse
kategooriasse kuuluvaid märksõnu, kategoriseeriti see esimesena mainitud märksõna alla.
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Tabel 2. kategoriseeritud vastused piirkonna aktiivsuse kohta.

Kategooria

Vastajate arv

1. Vastus täitmata

26

2. Ei

9

3. Jah

0

4. Koosolek/üritus/teavitus

49

5. Koristustalgud

37

6. Koolitus

10

7. Suhtlus

12

8. Sotsiaalmeedia grupp

2

9. Turvafirma patrull

1

10. Tänavavalgustuse ja interneti täiendamine

1

11. Vahetatud välja valvekaamerad efektiivsemate vastu

1

12. Kahjuks ei tulda liikmete poolt ettepanekutega kaasa

1

13. Piirkond on suur ja rahva kokku ajamine keeruline

1

14. Panipaikade ehitamine jalgrataste hoiustamiseks

1

15. Olen küsinud koolitust, ootame vastust

1

Vastustest parema visuaalse ülevaate saamiseks loodi tulemuste põhjal diagramm vt joonis 5.

Joonis 5. Naabrivalve tegevuste aktiivsus
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Diagrammi vaadates eristuvad 3 kategooriat. Alustades väiksemast, ehk „vastus täitmata“,
millele lisatakse juurde eitavalt antud vastused – võib öelda, et ligi neljandik vastajatest ei tee
aktiivsuse hoidmiseks midagi. Teise kategooriana eristub „koristustalgud“. Koristustalgute
puhul on tegemist väga hea algatusega, sest see täidab kuriteoennetust silmas pidades kolme
eesmärki:
1. Aitab parandada elanike vahelisi suhteid, ehk annab võimaluse suhtlemiseks ja tõstab
seeläbi piirkonna sotsiaalset kapitali. Sotsiaalne kapital suureneb kui inimesed saavad
üksteist tundma õppida (Putnam, 2001, ref Kavanaugh, A.L., Reese, D.D.,
Carroll, J.M. and Rosson, M.B., 2005, p. 2).
2. Puhtas elukeskkonnas võib väheneda varguste arvu lausa kaks korda (A. Coghlan, 2008).
3. Puhas keskkond on silmale ilus vaadata ja annab märku, et piirkonnal on olemas peremees,
kes selle eest hoolitseb. Alati peab olema selge, kelle omandis on ruum, sest see aitab
vähendada õigusrikkumisi elukeskkonnas (O. Newman, 1972).
Kolmanda, ehk suurimana (32,2%), eristub koosolekute, ürituste ja teavituste kategooria.
Koosolekute ja ürituste korraldamine ning teavitustöö aitab samuti tõsta sotsiaalset kapitali ja
loob usaldust kogukonna liikmete vahel. Usalduse loomiseks on olulisel kohal sotsiaalne
kaasatus, mis aitab luua suurema ühtekuuluvustunde (Henderson & Thomas, 2002). Koolituste
korraldamist on märkinud 6,6% vastajatest. Koolitus aitab tõsta elanike teadlikkust turvalise
elukeskkonna kujundamisest ning täidab siseturvalisuse arengukava keskseid eesmärke, milles
öeldakse, et probleemide põhjusteni on oluline jõuda teadmiste põhiselt ning neid koostöös
lahendada (STAK 2020-2030).
Kokkuvõttes võib välja tuua, et piirkondade poolt tehtavad tegevused toetavad elukeskkonna
turvalisemaks muutmist, kuid ligi neljandik vastajatest ei tee midagi ja see on halb.

Liikmete ettepanekud sektorivanemale turvalisuse tõstmiseks
Sektorivanematelt uuriti, kas piirkonna liikmed on nende poole pöördunud ettepanekutega
turvalisuse tõstmiseks naabruskonnas. Lisaks uuriti, mida sektorivanemad saadud
informatsiooniga on peale hakanud. Vastata oli võimalik avatud vastustega. 44 vastajat jättis
vastuselahtri täitmata, 83 vastast eitavalt ning 25 andis vastuseks jah, et nende poole on
pöördutud.
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Joonis 6. Liikmete pöördumised sektorivanemate poole turvalisust tõstvate küsimustega

Ettepanekute osas toodi enim välja kohaliku omavalituse töövaldkonda jäävaid vastuseid.
Teisel kohal olid politsei küsimused, mille hulka kuulusid näiteks sektorivanema
informeerimine piirkonna liikmete poolt külamaja parklas toimunud ebaseaduslikust
tegevusest, millest informeeriti politseid. Kolmandal kohal olid ettepanekud, mis olid seotud
valvekaameratega. Veel toodi välja valgustuse ettepanekuid, millest ühel juhul pöörati
tähelepanu bussipeatuse valgustusele. Anti teada, et järjest rohkem soovitakse parkida
jalgrattaid jalgratta hoiupaika. Toodi välja, et hoitakse üheskoos territoorium puhas ja korras.
Sektorivanema poole pöördusid ka piirkonna uued elanikud, kes avaldasid soovi loodud
naabrivalvepiirkonnaga liituda. Ühiselt on koostatud avaldus piirkonda kiirema interneti
saamiseks, aga ka kiirust piiravate märkide paigaldamiseks. Sektorivanemale esitatud
ettepanekute põhjal korraldati tsiviilkaitse koolitus elanikele. Paljud probleemid lahendatakse
ära külakoosolekutel.
Kokkuvõttes võib positiivse tegurina välja tuua asjaolu, et liikmed pöörduvad ettepanekutega
sektorivanema poole, aga aktiivsus võiks olla oluliselt suurem.

Kas tunnete end turvaliselt oma naabrivalve piirkonnas?
Sektorivanematelt uuriti, kas nad tunnevad end oma naabrivalve piirkonnas turvaliselt. Nagu
jooniselt nr 7 näha võib, siis 95% naabrivalve sektorivanematest tunneb end oma piirkonnas
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turvaliselt. Aga on ka neid, kes vastavad, et ei tunne end oma kodukandis turvaliselt, tuues välja
hirmu põhjustena tänavatel kolavad alkoholijoobes- ja võõrrahvusest inimesed.

Joonis 7. Kas tunnete end turvaliselt oma naabrivalve piirkonnas?

Kas teie käest on uuritud naabrivalve piirkonna loomise võimaluste kohta?
Sektorivanematelt uuriti, kas nendelt kui piirkonna esindajalt on küsitud naabrivalve piirkonna
loomise võimaluste kohta. Selgus, et 83% vastajate puhul ei ole seda tehtud. Tulemused on
kajastatud joonisel nr 8. Ühingu poolt vaadates nähakse siin aga võimalust edastada „suustsuhu“ reklaami naabrivalve võimalustest elukeskkonna turvalisuse tõstmiseks. Sellest lähtuvalt
võiks välja tuua ettepaneku sellise võimaluse enamaks ärakasutamiseks.

Joonis 8. Kas teie käest on uuritud naabrivalve piirkonna loomise võimaluste kohta?
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Milline on teie arvamus MTÜ Eesti Naabrivalve usaldusväärsusest?
Esmakordselt uuriti naabrivalve sektorivanematelt nende arvamust ühingu usaldusväärsuse
kohta vt joonis 9. Tulemustest on näha, et sektorivanemate usaldus ühingu vastu on väga kõrge,
millest 68% hindavad usaldust maksimaalsete punktidega. Saadud tulemus paneb ühingule
vastutuse jätkata kvaliteetset teenuse osutamist vabatahtlikele, kes soovivad panustada oma
kodukoha turvalisuse tõstmisesse.

Joonis 9. Milline on teie arvamus MTÜ Eesti Naabrivalve usaldusväärsusest?

Millist tuge ootate Eesti Naabrivalvelt kui partnerilt turvaliste
kogukondade arendamisel?
Sektorivanematelt uuriti, millist tuge ootavad nad Naabrivalve ühingult. Küsimusele sai vastata
avatud vastusega. Vastustest ülevaate saamiseks vastused kategoriseeriti. Need vastused, mis
esinesid üksikvastustena kategoriseeriti kategooria „vastus“ alla ja neid oli 14,5%. Nende
hulgas toodi välja näiteks, et Eesti Naabrivalve on kogu aeg vajadusel olemas kui ka seda, et
vast on kõik kenasti organiseeritud. Toodi välja ka, et praegu ollakse väga rahul. Oodati veel
politsei kaasamise vajadust ja nõuet politsei seire tõhustamiseks, aidata leida piirkonnale uus
eestvedaja, kutsuti korteriühistule rääkima, mis tulu tõuseb ühisest hoolimisest, juriidilist abi,
toetust taotluste esitamiseks, uusi „Naaber Valvab“ kleebiseid, teatati, et üks naaber ei nõustu
15

ühise värava sulgemisega ja oodati, et temaga räägitaks sel teemal. Oodatakse veel moraalset
toetust ja infot.

9,2% soovis koolitust. 5,6% soovis kogemuste jagamist. 2,6% soovis

Naabrivalvet enam avalikus pildis näha. 2% vastas, et piisav tugi on olemas, 53% vastajatest
jättis vastuse täitmata, 5,3% vastas, et ei oota midagi, 5,3% vastas, et ei oska öelda. Vt joonis
10.

Joonis 10. Millist tuge ootate Naabrivalve ühingult

Kas olete viimase aasta jooksul ühendust võtnud kohaliku omavalitsusega
turvalisust puudutavatel küsimustel?
Antud küsimust on küsitud ka varasematel aastatel, välja arvatud möödunud aasta uuringus.
Küsimus on esitatud kolme vastusevariandiga: jah, ei ja muu. Muu puhul oli vastajatel võimalik
avatud vastusega kommenteerida, mida oluliseks peab. 80,8% vastajatest annab teada, et ei ole
kohaliku omavalitsuse poole pöördunud. 2019 aasta uuringus oli antud protsent 74,3.
Suurusjärk on küll sarnane, kuid kergelt langeva trendiga. Võrreldes 2019 aastaga näitab
tulemus, et kohaliku omavalitsuse poole on pöördutud turvalisuse küsimustega mõnevõrra
vähem.
18,5% (2019 - 25,7%) vastab jah, mis tähendab, et on pöördunud kohaliku omavalitsuse poole.
Üks vastaja on valinud vastuseks „muu“ ning lisanud kommentaariks (Sõnastus muutmata):
„Oleme muidugi Volikogus arutanud üldiselt ja ka konstaabliga“. Vt joonis 11.
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Joonis 11. Kontakt kohaliku omavalitsusega

Koostöö piirkonnapolitseinikuga
Koostöö küsimust piirkonnapolitseinikuga uuriti kolmest aspektist lähtuvalt: esiteks, kas on
üldse ühendust võetud piirkonnapolitseinikuga; teiseks, mis teemal piirkonnapolitseiniku poole
pöörduti ja kolmandaks, kas saadi pöördumisest abi.
Antud ploki esimesele küsimusele sai vastata jah/ei vastusega. Vastustest on näha, et 2021.
aastal 88,2% vastajatest ei pöördunud üldse piirkonnapolitseiniku poole. Piirkonnapolitseiniku
poole pöördus 11,8% vastajatest. Suurusjärgud on sarnased võrreldes möödunud aasta
uuringuga 2020 aasta kohta. 2% on mittepöördumiste hulk kasvanud. Vastajate jaotus on toodu
joonisel nr 12.
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Joonis 12. Koostöö piirkonnapolitseinikuga

Antud ploki teises küsimuses, uuriti mis teemadega sektori liikmete poolt piirkonnapolitseiniku
poole pöörduti. Antud küsimusele jättis 132 vastajat

vastuselahteri täitmata. Ülejäänud

selgitasid pöördumist järgmiselt (Sõnastus muutmata kujul):
•

Drooniga filmimine piirkonnas.

•

Toimunud õigusrikkumise kohta, kus ilmselt noored väänasid kolmel autol kojamehed
kõveraks ning rikkusid 2 tõkkepuud, kohta tegime teate politseile läbi politsei kodulehe.

•

Kuulub komisjoni koosseisu.

•

Tänava ääres pargitakse massiliselt kõnniteel ja jalakäijatel pole ruumi liikuda.

•

Võõraste (teismeliste) ligipääs hüljatud ja avatud majadesse.

•

Koerte ja koeraomanike turvalisuse küsimuses.

•

See oli korruptsiooni pealt nägemine.

•

Kahtlased telefonikõned.

•

Saatsin järelepärimise politseile eile, 21.03.2022. Politsei sisenes 16.03.2022 kell 21.19
majja ja blokeeris maja välisuksed avatud asendisse. Selleks kasutas trepikojas olevaid
kummist porimatte, mille panid uste vahele. Lahkudes ei sulgenud uksi. Uksed olid lahti
kogu öö, kuni hommikul kella 04.47. Miks politsei selliselt käitub, tekitades
majaelanikele turvariski?

•

Kohalike elanike seadusest tulenevate kohustuste eiramine, liiklemise turvalisus.

•

Ei.

•

Külas on hulkuv veisekari.
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•

Et tuleks rääkima koosolekul turvalisusest piirkonnas.

•

Joobes juht ja koduvägivalla juhtum.

•

Sektori liikmed on pöördunud politsei poole õigusrikkumiste fikseerimiseks xxx
jaanitule toimumise ajal xxx aedlinnas.

•

Seoses piirkonna politseiniku muutumisega ja valesti parkivate sõidukitega.

•

Info saamiseks kogukonna turvalisuse küsimustes.

•

asjade ladustamine ühispindadele.

•

arvatav kyberkuritegu.

•

Nolgid teevad pidevalt oma trikiratastega minu tee peal kiiruskatseid ja sõidetaks
(H)ATV-dega metsateedel ja maastikul, ka põuasel ajal.

•

Vandaalid.

Antud ploki kolmandas politsei küsimuses uuriti, kas piirkonnapolitseiniku poole
pöördumisega saadi abi. Küsimus esitati kolme valikuvariandiga: jah, ei ja muu. Muu puhul oli
vastajatel võimalik avatud vastusega lisada kommentaar, mida vastamiseks oluliseks peab.
24,4% vastas eitavalt ja 40% vastas jaatavalt. Valiku „Muu“ puhul kirjeldati vastuseid
alljärgnevalt (Sõnastus muutmata kujul):
•

-

•

Ei ole pöördunud

•

Ei pöördunud

•

Ei ole otseselt abi vaja olnud

•

Meil pole vaja olnud politseisse pöördu

•

pole sel aastal pöördunud, varasematel aastatel olen saanud abi

•

Pole vaja olnud

•

Kuna pöördumist ei olnud, siis ei saa ka vastata jah ega ei

•

Pole suhelnud

•

Ootan vastust

•

Puuduvad

•

ei pöördunud

107 korral jäeti vastuselahter täitmata. Vastuste jaotus on kajastatud alloleval joonisel nr 13.
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Joonis 13. Kas saite abi piirkonnapolitseiniku poole pöördumisega

Kokkuvõtvalt võib välja tuua, et kõik, kes vastasid „ei“ või jätsid vastuse märkimata, võib
eeldada, et neil ei olnud sündmusi, mis põhjustaksid vajaduse politsei poole pöördumiseks.
Seda kinnitab ka asjaolu, kus uuriti, kas piirkonnas on toimunud teadaolevalt mõni süütegu või
õigusrikkumine (lk 7), milles andis 90,7% vastajatest vastuseks „ei“. Need, kes politsei poole
pöördusid, said üldjuhul ka abi.

Kas teadsite, et Eesti Naabrivalve pakub oma liikmetele tasuta
elukeskkonna turvalisuse koolitust? Kas soovite tellida tasuta koolituse?
Sektorivanematelt

uuriti

kui

hästi

nad

teavad

Naabrivalve

poolt

pakutavatest

koolitusvõimalustest ja kas neil on huvi oma piirkonna liikmetele koolitust tellida vt joonis 14.
Vastamiseks oli neli valikuvarianti:
•

Tean, soovin tellida

•

Tean, kuid ei soovi tellida

•

Ei tea, kuid soovin tellida

•

Ei tea ja ei soovi tellida

Vastuste põhjal saab positiivse aspektina välja tuua, et 65% vastajatest on kursis, et ühing
koolitusvõimalusi pakub, kuid huvi koolituste tellimise vastu on üldpildis väga madal, ehk 73%.
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Joonis 14. Teadlikkus koolitusvõimaluste olemasolust ja koolituse tellimise või mittetellimise soov

Naabrivalve piirkonda tähistavad plakatid
31 (20,4%) sektorivanemat märkis, et nende piirkonnas vajavad piirkonda tähistavad plakatid
väljavahetamist vt joonis 15. Kõikide sektorinvanematega, kes vastasid, et vajavad uusi
plakateid, nendega võeti ühingu poolt personaalselt ühendust ning lepiti kokku plakatite
üleandmise aeg ja viis. Ülejäänud vastajatel olid plakatid korras ja ei vajanud tähelepanu.

Joonis 15. Naabrivalve piirkonda tähistavate plakatite korrasolek
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Mitu uut plakatit sektorisse vajate?
Need sektorivanemad, kes vastasid, et nende piirkonda tähistavad Naabrivalve plakatid vajavad
väljavahetamist, said vastata, mitu uut plakatit soovitakse. Vastusevariantideks oli: 0, 1, 2, 3 ja
„muu“. Tulemustest selgus, et soovitakse välja vahetada kokku 78 plakatit.

Joonis 16. Mitu uut plakatit piirkonda soovitakse

Milliseid ühingu sotsiaalmeedia kanaleid te jälgite?
Sektorivanematelt uuriti, milliseid kanaleid nad kasutavad Naabrivalve kohta informatsiooni
saamiseks ja ühingu tegemistega kursis hoidmiseks. Vastajatele anti valik ühingu poolt
kasutatavatest kanalitest, kus sai valiku teha nendest, mida kasutatakse vt joonis.

Joonis 17. Ühingu poolt kasutatavad kanalid
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Tulemustest selgus, et kõige enam kasutatakse ühingu kodulehte ja Facebooki kanalit, samas
pooled sektorivanemad ei jälgi ühtegi ühingu kanalit.

Sektorivanemate ettepanekud

Sektorivanematele anti võimalus avatud vastustega ettepanekute esitamiseks. Vastuse andis 32
vastajat, neist 11 soovis edu ja samas vaimus jätkamist, 9 vastas, et ettepanekuid ei ole.
Vastamata jättis 111 vastajat. Välja toodi alljärgnevad ettepanekud (Sõnastus muutmata):
1. 2. ei ole
3. Puuduvad
4. Samas vaimus edasi
5. Jätkake seda tublit tööd mida te teete!
6. Jõudu ja jaksu
7. Püüame turvalisust hoida
8. Rohkem õigusi
9. Jätkake samas vaimus! Aitäh!
10. Jätkake samas vaimus, koos muudame Eestimaa turvalisemaks paigaks
11. ok
12. Jätkata kenasti koostööd
13. EDU TEILE. IGATI MÕISTLIK KODANIKUALGATUS MIS SIIANI ELUS JA
TOIMIB
14. Teen ettepaneku tänada ja tunnustada Häädemeeste valla majandusspetsialisti Tõnu
Kiiver´it ja meie kohalikku politseinikku Andris Avamere. Suur tänu neile turvalise
elukeskkonna loomisel ja hoidmisel!
15. Tänud senise meeldiva koostöö eest!
16. Nii edasi toimetada!
17. Ei ole
18. Vabandan, et ma enam ei saa ja ei soovi olla piirkonna juht. Olen sellest mitmel korral
teatanud. Pole asendust suutnud leida.
19. Ei oska ühingu tegemise parandamiseks ettepanekuid teha.
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20. Tunnustamist väärib MTÜ Eesti Naabrivalve kohalolek Saarde kaitsepäeval jm
üritustel.
21. Saatsin küsimuse võimaliku koolituse kohta aadressile info@naabrivalve.ee. Ootan
vastust
22. Kogukonda liidavad valdavalt probleemid, nii kurb kui see ka pole.
23. Rõõmsalt edasi!
24. Edu ja jõudu teile meie asja ajamisel.
25. Kõik toimib ja ei näe hetkel vajadust midagi muuta
26. Hetkel ootame suve ära ja kui xxx tee 5 inimesed sisse seadnud siis teeme uue nn.
ümarlaua, kohtumise kusagil aia ja ehk samal ajal ka teie poolse värskendus koolituse.
Kas te oma koolituse materjale muudate ka UKR sõja valguses saadud õpikogemuste
baasilt?
27. Koolitus oleks vajalik, et teadmisi värskendada.
28. Võiks jagada kogemusi teiste sektoritega, kus toimuvad avalikud mitmepäevased
suurüritused koos ööbimisega tiheasustuse alal.
29. Olgem Hoitud!
30. Kasuks tuleksid minu arust Naabrivalve logoga mütsid ja vestid.
31. Ei ole. Laseme vaikselt edasi
32. vajalikud üritused Sisekaitseakadeemias, koostöö Korteriühistute Liiduga, koostöö
Päästeametiga asjade ladustamise keelamiseks ühispindadel, KÜ koosolekutel
osalemine
33. Tuleb hakata jälgima kanaleid.....
34. Edu!
35. Eesti Naabrivalve pakub oma liikmetele tasuta elukeskkonna turvalisuse koolitust?
Sooviks enne teada mis see koolitus täpsemalt sisaldab. Järgmisena saaksin seda
külaelanikele pakkuda ja siis oskaksin vastata , kas on huvi või mitte
36. Soovin edu kõigile.
37. Turvalisuse koolitust võiks korraldada suvel kui ilmad on juba soojad.
38. aega läks 7 minutit
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Järeldused

Alljärgnevalt esitatakse aruannete põhjal järeldused:
1. Naabrivalve piirkondades on elukeskkond pigem turvaline (lk 7).
2. Süütegude ja õigusrikkumiste ennetamiseks tuuakse kõige enam välja heanaaberlikke
suhteid (lk 7-9).
3. Koduvägivalla juhtumeid pigem ei esine ja kui siiski mõni üksik ette tuleb, siis
suheldakse naabritega, otsitakse kogukonnast abi või pöördutakse politsei poole (lk 910).
4. Jätkusuutlikkuse tagamiseks korraldatakse koristustalguid, üritusi, koosolekuid ja
koolitusi (lk 10-12).
5. Piirkonna liikmed valdavalt ei pöördu oma sektorivanemate poole ettepanekutega
turvalisuse tõstmiseks (lk 12-13).
6. Naabrivalve sektorivanemad tunnevad end oma piirkonnas väga turvaliselt (lk 13-14).
7. Sektorivanematelt ei uurita naabrivalve piirkonna loomise kohta informatsiooni (lk 14).
8. Naabrivalve ühingu usaldusväärsus on sektorivanemate silmis väga kõrge (lk 15).
9. Ühingult oodatakse enam tuge koolituste, kogemuste jagamise osas, aga tuuakse ka
välja, et piisav tugi on olemas (lk 15-16).
10. Kohalike omavalitsustega võetakse ühendust vähe. Enamlevinumateks pöördumise
teemadeks on valgustus, lärm, liiklusohutus, koleehitised ja lahtise kaevu teema (lk 1617).
11. Piirkonnapolitseiniku poole pöördumiseks on olnud vastajatel põhjust vähe, aga kui on
tulnud pöörduda, siis peamisteks põhjusteks on valesti parkivad sõidukid, joobes juhid,
kogukonna turvalisuse kohta info hankimine jt sarnased põhjused (lk 17-20).
12. Need, kes piirkonnapolitseiniku poole on pöördunud, on sealt enamasti ka abi saanud
(lk 19-20).
13. Sektorivanemad on hästi teadlikud ühingu poolt pakutavast koolitusvõimalusest, kuid
tellimise soov on ca ¼ vastajatest (lk 20-21).
14. Enamus sektoritest on naabrivalve piirkonda tähistavad plakatid korras (lk 22).
15. Ühingu kanalitest jälgitakse enam kodulehte ja Facebooki kanalit. Kahjuks pooled
vastajad ei jälgi ühtegi ühingu infokanalit (lk 22-23).
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16. Vastajate ettepanekutes avaldatakse ühingule tegevuse eest palju tänud ja soovitakse
jätkata samas vaimus. Oodatakse näiteks kogemuste jagamist ja koolitust. Soovitakse
ka ühingu logoga mütse ja veste (lk 23-24).

Ettepanekud

1. Jätkata iga-aastaselt aruannete küsimist sektorivanematelt informatsiooni saamiseks
möödunud perioodi kohta.
2. Töötada välja, kuidas saaks sektorivanemad rohkem jagada informatsiooni naabrivalve
kohta, et aidata kaasa uute piirkondade loomisele (lk 14).
3. Töötada välja piirkondadest kogemuste jagamiseks informatsiooni hankimise
metoodika ja kanalid (lk 24).
4. Jätkata koolituste ja ümarlaudade pakkumise võimalust sektoritele (lk 24).
5. Leida võimalusi uudiste edastamiseks pressi (edastavad uudised peavad omama
uudiskünnise ületamise väärtust, sest muid neid ei avaldata) (lk 16).

Kokkuvõte

MTÜ Eesti Naabrivalve esitas märtsis 2022 naabrivalve sektorivanematele täitmiseks 2021
aasta aruande vormi. Aruannetest saadi info sektorite aktiivsusest, mis andis ühingu juhtkonnale
ülevaate sektorites toimunud tegevuste kohta. Aruanne esitati sektorivanematele täitmiseks
Google vormi põhjal koostatud dokumendina, kus küsimused olid jah/ei vastustena kui ka
avatud vastamise võimalusega. Küsimused olid koostatud selliselt, mis annaksid ülevaate
sektorivanemate tegevusest. Samuti oli aruandesse lisatud kolm küsimust politsei poolt. Politsei
küsimustele saadud vastused esitatakse hiljem ka politseile. Esmakordselt uuriti Naabrivalve
ühingu usaldusväärsust sektorivanemate silmis. Usalduse määr osutus väga kõrgeks ja selle
eest suur tänu Naabrivalve sektorivanematele, kes ühingule sellest teada andis. Esmakordselt
uuriti sektorivanematelt, milliseid kanaleid nad kasutavad ühingut puudutava informatsiooniga
kursis püsimiseks. Selgus, et valdav enamus kasutab selleks ühingu kodulehte ja Facebooki
kanalit. Aastaaruanne edastati sektorivanematele meili teel, milleks kasutati hulgipostituse
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platvormi Smaily. Nimetatud platvorm on seotud ühingu infosüsteemiga, kust saadakse
automaatselt sektorivanemate meiliaadressid. Aastaaruanne koosnes 20 küsimusest ja selle
täitis 152 sektorivanemat. Vastajate arvus võis varasemate aastatega võrreldes märgata kasvu,
mis ühingu poolt vaadates on kindlasti hea trend. Aruannete koondi ja vastuste põhjal koostati
järeldused ning esitati 5 ettepanekut. Ettepanekutega tuleks tegeleda juhatuse tasemel vaadates
ambitsioonikalt ja innovatiivselt tulevikku ning töötada välja kaasaegsed tööriistad naabrivalve
piirkondade töö võimestamiseks.
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Lisad
Lisa 1 Küsimustik

Naabrivalve sektori küsitlus 2021 aasta
kohta
Hea naabrivalve sektorivanem!
Palume Teil täita sektori küsitlus 2021 aasta kohta.
Täitmine võtab aega umbes 5 minutit. Palun täitke küsitlus hiljemalt 04.04.2022.
Küsitluse põhjal koostame kokkuvõtte, milles avaldatud andmed on anonüümsed. Eelmise
aruandega saate tutvuda siin: https://bit.ly/3iesk0h
Täname, et annate oma panuse ühingu arengusse.
Teie Eesti Naabrivalve
marek.valjari@gmail.com Vaheta kontot
* Kohustuslik

Meil*
Teie e-posti aadress

Koostamise kuupäev*
Kuupäev

Koostaja nimi*
Teie vastus

Koostaja tel nr*
Teie vastus

Sektori nimi*
Teie vastus

28

Sektori liikmete kontaktandmete muudatused (aadress, nimi, telefon, e-post, sõiduki
reg.number, mark ja värv).
Teie vastus

Kas teie piirkonnas on teadaolevalt esinenud mõni süütegu või õigusrikkumine?
Jah
Ei
Muu:

Mida olete oma piirkonnas ette võtnud süütegude või õigusrikkumiste ennetamiseks?
Teie vastus

Kas teie piirkonnas on teadaolevalt esinenud mõni koduvägivalla juhtum?
Jah
Ei
Muu:

Kui esines koduvägivalla juhtum, mida selle infoga ette võtsite?
Teie vastus

Mida olete teinud oma naabrivalvepiirkonna jätkusuutlikkuse tagamiseks?
Koolitused
Ümarlauad
Koosolekud
Koristustalgud
Üritused
Muu:

Kas piirkonna liikmed on teie poole pöördunud oma ettepanekutega turvalisuse
tõstmiseks?
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Mida olete teinud saadud ettepanekutega?
Teie vastus

Kas tunnete end turvaliselt oma naabrivalve piirkonnas?
Jah
Ei
Muu:

Kas teie käest on uuritud naabrivalve piirkonna loomise võimaluste kohta?
Jah
Ei
Muu:

Milline on teie arvamus MTÜ Eesti Naabrivalve usaldusväärsusest?
Ei usalda
1
2
3
4
5

Usaldan

Millist tuge ootate Eesti Naabrivalvelt kui partnerilt turvaliste kogukondade
arendamisel?
Teie vastus

Kas olete viimase aasta jooksul ühendust võtnud kohaliku omavalitsusega turvalisust
puudutavatel küsimustel?
Jah
Ei
Muu:
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Kui vastasite eelmisele küsimusele "jah", siis palun täpsustage lühikirjeldusega, mis
teemal omavalitsuse poole pöördusite.
Teie vastus

Kas viimase aasta jooksul on Teil olnud vajadus pöörduda oma elukohajärgse
piirkonnapolitseiniku poole?
(Politsei küsimus)
Jah
Ei

Kui vastasite eelmisele küsimusele "jah", siis täpsustage palun lühikirjeldusega, mis
teemal piirkonnapolitseiniku poole pöördusite.
(Politsei küsimus)
Teie vastus

Kas saite piirkonnapolitsei poole pöördumisega abi?
(Politsei küsimus)
Jah
Ei
Muu:

Kas teadsite, et Eesti Naabrivalve pakub oma liikmetele tasuta elukeskkonna
turvalisuse koolitust? Kas soovite tellida tasuta koolituse?*
Tean, soovin tellida
Tean, kuid ei soovi tellida
Ei tea, kuid soovin tellida
Ei tea ja ei soovi tellida

Teie sektoris...*
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on plakatid korras

plakatid vajavad vahetamist
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Mitu uut plakatit sektorisse vajate?*
0
1
2
3
Muu:

Milliseid ühingu sotsiaalmeedia kanaleid te jälgite?*
www.naabrivalve.ee
www.facebook.com/eestinaabrivalve
www.instagram.com/eestinaabrivalve/
www.twitter.com/MRKVLJ
www.youtube.com/channel/UC5B61we1Vf2g0gVAUocahnw
Ei jälgi ühtegi kanalit
Muu:

Ettepanekud
Teie vastus

Aitäh, et täitsite sektori küsitluse! Selle abil saame muuta naabrivalve paremaks.
MTÜ Eesti Naabrivalve
6522522
info@naabrivlave.ee
www.naabrivalve.ee

Teie vastuste koopia saadetakse teie esitatud aadressile.
Saada ära
Tühjenda vorm
Ärge saatke paroole kunagi Google'i vormide kaudu.
reCAPTCHA
PrivaatsusKasutustingimused

Google pole seda sisu loonud ega heaks kiitnud. Väärkasutusest
teatamine - Teenusetingimused - Privaatsuseeskirjad
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Vormid
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