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Riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu juurde

TOETUSE KASUTAMISE TEGEVUS- JA TULEMUSARUANNE
Lepingu nr : 20-1.6/1108-2
Aruande esitaja: Eesti Abipolitseinike Kogu
Tegevuste läbiviimise aeg: 01.01.2020 – 31.12.2020
Aruande koostamise kuupäev: 15.03.2021
1. Läbiviidud tegevuste kirjeldus (toimumise aeg, kulg, osalejad, olulisemad
tähelepanekud, jms):
14.01.2020 arvamusartikkel: “Saage valehäbist üle - inimelu päästmine ei ole “kitse
panemine”.” (R. Lahtvee)
https://epl.delfi.ee/artikkel/88644143/abipolitseinike-eestkoneleja-saage-valehabist-ule-inime
lu-paastmine-ei-ole-kitse-panemine
31.01.2020 If Kindlustuse kampaania “Otsime sangareid” tunnustusüritus abipolitseinikele ja
vabatahtlikele päästjatele. (E. Kivi)
Korraldaja If Kindlustus kutsus tunnustusüritusele PPA, Päästeliidu ning EAPK, kelle
esindajate ülesanne oli koos If Kindlustuse juhatuse liikmega auhinna saajaid laval õnnitleda
ning pidada lühike sõnavõtt.
11.02.2020 kohtus juhatuse esimees Lõuna prefektuuri abipolitseinik Teemar Hiirega. Arutati
abipolitseiniku ettepanekuid ja mõtteid, mis põhiliselt puudutasid Lõuna prefektuuri. (R.
Lahtvee)
27.02.2020 EAPK ja PPA esindaja kohtumine PPA-s. (R. Lahtvee, L. Pukk)
07.03.2020 Abipolitseinike foorum ja EAPK liikmete üldkoosolek.
09.04.2020 osalemine abipolitseinike värbamise ja OPK rühmade loomise arutelul PPA
juhtkonna koosolekul. (I. Reinbusch)
10.04.2020 arvamusartikkel: “Ärge kartke abipolitsenike suuremaid õigusi, nad oskavad neid
kasutada.” (R. Lahtvee)
https://epl.delfi.ee/artikkel/89521835/rasmus-lahtvee-arge-kartke-abipolitsenike-suuremaid-oi
gusi-nad-oskavad-neid-kasutada
20.04.2020 toimus abipolitseinike päeval virtuaalne tänukontsert abipolitseinikele ja
tähtpolitseinikele. (I. Reinbusch)
30.04.2020 EAPK juhatus otsustas kulude kokkuhoiu nimel lõpetada raamatupidamisteenuse
lepingu firmaga Rödl & Partner OÜ.

20.05.2020 kohtumine Põhja prefektuuri juhtkonnaga, kus arutati EAPK ja Põhja prefektuuri
koostööplaane ja edasisi tegevusi. (I. Reinbusch)
01.06.2020 osalemine videotervitusega ühisaktsioonis "Teeme lapsele pai” (Valge Õhupall,
R. Lahtvee)
08.-09.08.2020 Abipolitseinike Spordiklubi toetamine - 10 abipolitseinikku osales Tipust
Topini teatejooksul. (I. Reinbusch)
01.09.2020 Projektitaotluse “Vabatahtlike turvataktikalise kvaliteedi tõstmine“ esitamine
kogukondliku turvalisuse 2020. aasta Harjumaa toetusvooru. (I. Reinbusch)
08.10.2020 Põhja prefektuuuri abipolitseinikele koolitus “Esmased teadmised
läbirääkimisest.” (I. Reinbusch)
Seoses erakorralise olukorraga jäid koolitused teistes prefektuurides ära ning need jätkuvad
2021. aastal peale erakorralise olukorra möödumist.
23. - 29.11.2020 Helkurkõnd (K. Põldmaa ja I. Reinbusch)
Helkurkõnni üritust ei saanud 2020. aastal tavapäraselt läbi viia seoses nõude ja vajadusega
hoida distantsi, aga kuna helkuri vajalikkusest tuleb inimestele siiski teavitustööd teha, sai
Helkurkõnd formaati muudetud ja lähenetud üritusele teistmoodi.
Novembris 2020 esitas EAPK Eesti Külaliikumine Kodukant ja Vabaühenduste Liidu poolt
välja antava aasta vabatahtliku nominatsioonile Põhja prefektuuri abipolitseiniku Urmas
Tobiase ning 29.11.2020 andis president Kersti Kaljulaid üle Urmas Tobiasele aasta
vabatahtliku aumärgi. (I. Reinbusch)
5.12.2020 EAPK korraldas rahvusvahelisel vabatahtlike päeval koostöös PPA-ga
vabatahtlikele (abipolitseinikud ja vabatahtlikud merepäästjad) tänuürituse. (I. Reinbusch)
20.12.2020 EAPK panustas abipolitseinike värbamiskampaaniasse ja toetas värbamist,
soetades 12 reklaamposterit, millest 8 läksid piirkondlikesse prefektuuridesse, 2 PPA ja 2
EAPK kasutusse. (I. Reinbusch)
28.12.2020 Jätkus If Kindlustuse ja EAPK koostöö, mille raames kandis If Kindlustus
EAPK-le abipolitseinike toetamiseks 1500 euroga.
2. Tegevuste olulisemad tulemused:
Märtsis toimus üle-eestiline abipolitseinike foorum, kus käsitleti aktuaalseid abipolitseinike
valdkonna arengut puudutavaid teemasid. Foorumil võttis sõna siseminister Mart Helme
sisekaitse reservi ning sisejulgeoleku vabatahtlike panuse teemal. Lisaks PPA
arendusosakonna juhtivkorrakaitseametnik Leena Pukk tegi ülevaate abipolitseinike 2019.
aasta tegevustest ja tulemustest ning tulevikuplaanidest. Siseministeeriumi korrakaitse- ja
kriminaalpoliitika osakonna nõunik Eimar Veldre arutles teemal “Sisejulgeoleku vabatahtlike
tulevik kiiresti arenevas julgeolekukeskkonnas”. Sisekaitseakadeemia korrakaitse õppetooli
juhataja Riho Rei andis ülevaate vahetu sunni ja turvataktika rakendamise ning
abipolitseinike esimese astme koolituse tulevikust. Foorumil toimus SiM-i, PPA ja EAPK
esindajate eestvedamisel vestlusring abipolitseinike jaoks olulistes küsimustes.

Üldkoosolekul andis EAPK juhatus aru eelneva aasta tegevusest, vaadati üle 2020. aasta
tegevuskava ja eelarve, toimus põhikirja muudatuste arutelu ning juhatuse,
revisjonitoimkonna ja aukohtu valimised. Juhatusse valiti Illimar Reinbusch, Eneli Kivi ja
Rasmus Lahtvee. Revisjonitoimkonna liikmeteks valiti Tiit Villig ja Harro Aitai. Aukohtu
koosseisu ei valitud kandidaatide vähesuse tõttu, sest üldkoosolek leidis, et tänane põhikiri ei
võimalda üheliikmelist aukohut määrata.
Seoses eriolukorraga ja erakorralise olukorraga ei saanud 2020. aastal tavapäraselt
abipolitseinike nädalat tähistada ja selle asemel korraldas EAPK 20.04.2020 abipolitseinikele
ja tähtpolitseinikele virtuaalse tänukontserdi Eesti Meremuuseumi Lennusadamast. Statistika
järgi vaatas otseülekannet umbes 1800 inimest ja aasta lõpuks oli kontserti vaadanud juba üle
4500 inimese - vaatajanumbrid, millest nii mõnigi telesaade vaid unistab. Kontserdil esinesid
Getter Jaani ja Virgo Veldi, ansambel The Swingers (koosseisus Tanja Mihhailova-Saar,
Birgit Sarrap, Mikk Saar, Indrek Sarrap) ning õhtut juhtis abipolitseinik Tõnis Milling.
Ülekannet saab järelvaadata aadressilt https://abipolitseinik.television.ee/
Augustis 2020 osales kümme Abipolitseinike Spordiklubi abipolitseinikku Tipust Topini ehk
Munamäelt mereni jooksul, kus võistkonnad läbisid järjest joostes 335 km. Tegemist on
teatejooksuga, kus osalesid kümneliikmelised võistkonnad ning iga jooksja käis rajal 3 korda.
Üksiku etapi pikkus jäi 8-15 km vahele ja ühe jooksja poolt läbitud kogudistants oli 25-40
km. Võistkonnad olid pidevalt liikumises ja jooksja võistkonnakaaslased sõitsid autoga
järgmisesse punkti, kus toimusid vahetused. Eesmärgiks oli inspireerida abipolitseinikke
liikuma ja külastada joostes Eesti kaunimaid paiku. Abipolitseinike osalemist jooksul
kajastasime jooksvalt Facebook ja Instagram lehtedel ja paljud abipolitseinikud ning nende
pered olid raja ääres kaasa elamas.
EAPK esitatud projektitaotlus Harjumaa Omavalitsuste Liidu toetusvooru “Vabatahtlike
turvataktikalise kvaliteedi tõstmine“ rahuldati. Projekti raames viib ajavahemikul 05.10.2020
kuni 30.07.2021 Eesti Abipolitseinike Kogu koostöös MTÜ-ga Turvaline Eesti läbi 9
(üheksa) enesekaitsekoolitust Harjumaa abipolitseinikele. Ühe koolituse pikkus on 5 (viis)
tundi, grupi suurus on kuni 10 (kümme) abipolitseinikku ja ühte koolitust viib läbi 2 (kaks)
instruktorit. Koolitusel treenitakse seismist, distantsi hoidmist, liikumist, haaretest
vabanemist, kukkumistehnikat, mahaviimist, valuvõtteid, turvakontrolli tegemist ja
löögitehnikaid.
If Kindlustus Eesti toetas abipolitseinikke 1500 euroga ja toetuse kasutamine on planeeritud
aastasse 2021: plaanis välja töötada abipolitseiniku käsiraamat.
Eesti Abipolitseinike Kogu hallatavate Facebooki ja Instagram lehtede “Abipolitseinik” ja
“Eesti Abipolitseinike Kogu” jälgitavus on oluliselt suurenenud. Aasta 2020 oli eriline aasta,
eriline oli ta ka abipolitseinike sotsiaalmeedia kanalites: aastaga õnnestus kasvatada
Facebook Abipolitseinike lehe "like/meeldimisi" ligi 1000 inimese võrra (aastavahetusel
jälgis lehte üle 3200 inimese) ning samuti hakkasime aktiivselt postitama ka Instagrami
Abipolitseinike lehele. Aasta jooksul sai Facebook lehele tehtud kokku 146 postitust (nendest
12 postitust tegi väline partner värbamiskampaania raames), nendest 93 olid pildipostitused ja
34 videopostitused. 146 postitust aasta jooksul - keskmiselt üks iga 2,5 päeva tagant, nädalas
keskmiselt 2,8 postitust. Instagramis oli aastavahetuseks Abipolitseinike lehel 805 jälgijat ja
aasta jooksul tehti 45 postitust - peaaegu 1 postitus nädalas.

Helkurkõnni üritust ei saanud 2020. aastal tavapäraselt läbi viia seoses nõudega ja vajadusega
hoida distantsi, aga kuna helkuri vajalikkusest tuleb inimestele siiski teavitustööd teha, sai
Helkurkõnd formaati muudetud ja lähenetud üritusele teistmoodi. Keskendusime sel aastal
helkuri vajaduse kajastamisele sotsiaalmeediakanalites ja kaasasime Eestis tuntud inimesi
(Tanel Padar, Ott Lepland, Kaisa Selde, Rauno Märks, Margus Vaher, Reigo Ahven, Henrik
Kalmet, Birgit Sarrap), kes olid nõus antud üritusel osalema. Suure panuse ühe klipi
valmimisse andis ka Go Bus. Lõpuks valmis 9 toredat videoklippi, milles igaüks tõi välja
selle, miks helkur on oluline ning kuidas ennast igapäevaselt nähtavaks muuta. Kuna aga sel
aastal ei saanud vabatahtlikud tänavale helkureid jagama minna nagu varasemalt, siis
kaasasime helkurite jagamistesse igas piirkonnas/kogukonnas olevad asutused, mida
inimesed igapäevaselt külastavad: linnaosavalitsused, noortekeskused, päevakeskused,
koolid, kultuurikeskused, vallamajad. Vastavalt kokkulepetele sai nendesse kohale toimetatud
Maanteeameti (uue nimega Transpordiamet) ja EAPK helkurid. Inimesed, kes neid
asutusi/kohti külastasid, said endale helkuri võtta ning selle kohe endale külge panna, et nad
kenasti nähtavad oleks. Go Bus jagas saadud helkureid koolibussides, mis maakonnaliinidel
sõidavad (25 koolibussi). Seeläbi oli eesmärk jõuda nendeni, kes liiguvad linnast väljas.
Helkurkõnni nädala raames külastas EAPK esindaja ka ETV „Terevisiooni“ saadet koos
moedisainer Anna Viikiga, kus räägiti helkuritest ning seda ka moedisaineri vaatest lähtuvalt.
5.12.2020 toimus rahvusvahelisel vabatahtlike päeval virtuaalne PPA vabatahtlike tänamine
PROTO avastustehasest. Tänutäheks panuse eest oma kodukandi turvalisusesse kutsuti 5.
detsembri õhtul kell 19.00 kõik vabatahtlikud üheskoos lähimate pereliikmetega osa saama
vabatahtlikele pühendatud tänuüritusest, mis jõudis üle interneti iga abipolitseiniku ning
merepäästja koju. Päevakangelastele esines PPA orkestri svingbänd, solistideks Rahel
Ollisaar ja Silver Laas, ning õhtut juhtis Tambet Tuisk, sõna said ka videosilla vahendusel
vabatahtlike kolleegid PPA-st. Õhtu lõpetas abipolitseinik ja DJ Matis Indov. Ülekannet saab
järelvaadata aadressilt https://www.youtube.com/watch?v=ueIJTAROfZA
3. Kas tegevuste läbiviimisel/tulemustes
kavandatuga (millest tulenevalt)?

oli erinevusi/kõrvalekaldeid võrreldes

Tulenevalt 2020. aasta kevadel kehtestatud eriolukorrast ja kogu aasta väldanud erakorralisest
olukorrast ning erinevatest piirangutest riigis ei õnnestunud EAPK-l korraldada füüsiliselt
üritusi, sh aprillis abipolitseinike nädalat ja -päeva, suveseminari, spordipäeva ning
abipolitseinikele suunatud täiendkoolitusi. Paljud tegevused teostati virtuaalselt, kuid samas
jäi ka palju tegevusi teostamata ja lükkusid edasi 2021. aastasse.
Erakorralise olukorra tõttu jäid ära ka EAPK juhtkonna ja erinevate prefektuuride
koordinaatorite, rühmajuhtide ning abipolitseinikega planeeritud kohtumised, et kaasata
liikmeid aktiivsemalt EAPK tegemistesse. Mainitud tegevused on plaanis teha 2021. aastal eesmärgiks uuesti käivitada aktiivne koostöö EAPK liikmete vahel.
Eesti Abipolitseinike Kogust lahkusid mõned liikmed ja liitusid mõned liikmed, kokkuvõttes
jäi liikmete arv samale tasemele 2020. aastaga.
Aruande koostasid:
Illimar Reinbusch
Eneli Kivi
Rasmus Lahtvee

