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Mida me teame? 

• Alkohol on noorte seas kõige populaarsem uimasti 

• Alkoholi tarvitamisega alustatakse varases mürsikueas 

• Alkoholi tarvitamisega alustamine noorena on seotud 

erinevate negatiivsete tagajärgedega 

 

• Alkoholi tarvitamise ennetamiseks ja 

   vähendamiseks rakendatakse palju                          

   erinevaid tegevusi 
Pilt: 

Pixabay 
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Tulemuslikkus tegevustes (ennetuse oliiv) 

Tegevused, mis 

töötavad 

Tegevused, mida ellu 

viiakse, aga mis ei 

tööta 

Tegevused, mida 

ellu viiakse ja mis 

töötavad 

Tegevused, mida 

ellu viiakse 

Allikas: Rutter 2012; Mentor UK 2013 
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Mis on ennetus? 

• Ennetus – “ärahoidmine” 

• Ennetustöö – ebasoovitava nähtuse või protsessi tekkimise 

ennetamiseks või arengu pidurdamiseks tehtav töö 

• Uimastiennetus - erinevate sõltuvusainete tarvitamise 

enetamine ja tarvitamisest tingitud probleemide tekke ja 

süvenemise ärahoidmine 

• Ennetusteadus (prevention science) – teadus, mis tegeleb 

inimese arengu, sotsiaalsete süsteemide ning protsesside 

uurimisega, mis viivad positiivse või negatiivse tervise-

käitumiseni 

 

 
Allikas: Streimann & Pertel 2014; Streimann 2017  4 



Mida arvatakse uimastiennetusest? 

• Üldine arusaam uimastiennetusest – sihtrühma teavitamine 

(sageli hoiatamine) uimastite tarvitamisega seotud taga-

järgedest (üldjuhul ohtudest), AGA see ei ole tulemuslik 

(EMCDDA 2011) 
 

 

 

 

„Noortele peaks näitama alkoholi 

tarvitamise neg. tagajärgi“ 

„Tuleks teha rohkem saateid ja 

artikleid alkoholi kahjulikkusest“ Allikas: Orro et al 2017  5 



Ennetustöö tasandid 

Näidustatud 

Valikuline 

Universaalne 
Kogu elanikkond 

Haavatavad grupid     

(kõrgema riskiga) 

Kõrge riskiga 

inimesed 

Allikas: Streimann & Pertel 2014  6 



Ennetustöö tasandid 

Universaalne 

Keskkondlik Seadusandlus riigi ja kohalikul tasandil – nt 

kättesaadavuse ja tarvitamise piiramine; väärtused 

ja kokkulepped koolis ja kogukonnas 

 

Arenguline Piiride seadmine, hoiakute ja väärtushinnangute 

kujundamine, käitumise juhtimine, tegevuste 

läbitegemine, eluks vajalike oskuste arendamine 

 

Informatiivne Infomaterjalid, veeb, õppekava põhine info, meedia-

kampaaniad 

 

Allikas: Foxcroft 2014; Streimann & Pertel 2014 7 



Programmid 

• Erinev: 

•keskkond – nt kool, kodu, kogukond 

•sihtrühm – nt lapsed, vanemad, õpetajad 

•sisu – nt teadmiste suurendamine, oskuste arendamine 
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• Oskuste arendamine (nt enesekontroll, probleemide lahendamine, otsuste 

tegemine) ja kognitiiv-käitumisteraapia tehnikate kasutamine – algkool, 6-7. 

klass, 10-12. klass 

• Käitumise juhtimine (reeglid, piirid, vanemlik jälgimine) õpetaja/vanema 

poolt – algkool, 6-7. klass 

• Keskendumine tervislikele alternatiividele – 6-7. klass 

• Uimastite tarvitamine ja isiklikud eesmärgid, enesekehtestamine, sotsiaalne 

mõju, vanemate kaasatus – 10-12. klass 

• Universaalne ennetus ei ole väga efektiivne 8-9. klassi puhul 
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• Tõhusam suhtlus vanema ja lapse vahel 

• Vanemlik jälgimine 

• Kindlad reeglid seotult alkoholi tarvitamisega 

• Tõhusad sisuelemendid on tulemuslikud olenemata uimastist – keskendutakse 

üldistele vanemlikele oskustele 

• Tulemused sõltuvad kaasatud gruppidest – nt vanusrühm, millised vanemad – 

ja  programmi intensiivsusest 
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Barjäärid 

• Ressurss – raha, aeg, inimesed 

• Tulemus kaugemas tulevikus 

• Sihtrühm jäetakse planeerimisest välja – kasutajapõhine disain 

(Ideo 2017) 

• Rõhk info jagamisel – sellest ei piisa, praktilisust on juurde 

vaja (Christiano & Neimand 2017) 

• Erinevad arusaamad ennetusest ja probleemi tõsidusest 

• Kvaliteedimärk ei tähenda alati kvaliteeti 

• Universaalne, aga rätsepatööd tuleb siiski teha 

• Vähe selgitust, miks midagi töötab/ei tööta 

• Uue info osas ollakse skeptilised 
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Uimastiennetus – protsess ja hindamine 

• Euroopa uimastiennetuse kvaliteedistandardid (EMCDDA 2013) 
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Uimastiennetuse planeerimine ja elluviimine 

Allikas: Streimann & Pertel 2014  14 
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Teavitusprogramm ja veebileht “Tark vanem” 

• 5−11-aastaste laste vanematele suunatud teavitusprogramm 

„Tark Vanem” 

• Eesmärk 

• Teavitada vanemaid nende rollist sõltuvus- 

      käitumise ennetamisel ja arendada asja- 

      kohaseid vanemlikke oskusi 

• Iga-aastaselt on viidud läbi mitmeid meedia- 

     kampaaniaid, milles levitatud praktilised  

     nõuanded on koondatud veebilehele                                                           

     www.tarkvanem.ee   
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http://www.tarkvanem.ee/


UPC-Adapt (2017-2018) 

• „Universal Prevention Curriculum“ (UPC) ehk ennetuse 

õppekava koolitusmaterjalide kohandamine Euroopa oludele 

sobivaks – 11 asutust, 9 riiki 

• Arendada ennetusega tegelevate ja ennetustööd planeerivate 

inimeste oskusi ja teadmisi 

 

• Fookusgruppide kokkuvõte (Eesti tulemused): 

• Puuduvad vajalikud koolitusvõimalused ennetuse valdkonnas 

töötavatele inimestele 

• Paljudel juba valdkonnas töötavatel inimestel puuduvad 

vajalikud oskused teemaga tegelemiseks 

• Ülikoolides peaksid olema erinevatele sihtrühmadele kursused, 

mis hõlmaksid vajalikke põhiteadmisi ja teooriaid ennetusest  

 
Allikas: UPC 2017 17 



Kollektiivne mõju (collective impact) 

• Suured muutused eeldavad mitmetasandilist koordineerimist, 

samas seatakse fookus sageli isoleeritud sekkumistele, mida 

viivad läbi organisatsioonid üksinda 

• Ükski asutus ei vastuta ainukesena sotsiaalsete probleemide 

eest, ükski asutus ei saa üksinda neid lahendada 

• Edukad kollektiivse mõju algatused omavad üldjuhul viite 

tingimust, mis koos viivad eduka tulemini:  

• ühtne eesmärk 

• ühtne hindamissüsteem 

• üksteist toetavad tegevused 

• pidev kommunikatsioon 

• toetav infrastruktuur 

 Allikas: Kania & Kramer 2011 18 



Kokkuvõtvalt 

• Ennetus on millegi ärahoidmine 

• Uimastiennetus on oma olemuselt universaalne 

• Info üksinda ei muuda käitumist 

• Tulemused ei ole kohesed ja eeltöö on oluline 

• Toimivad lahendused on olemas 

• Koostöös ja ühtsuses peitub jõud 
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https://www.tai.ee/et/valjaanded/download/816  

• Christiano & Neimand 2017: 

https://ssir.org/articles/entry/stop_raising_awareness_already  

• Cuijpers P: Effective ingredients of school-based drug prevention programs. A 

systematic review. Addict Behav. 2002, 27: 1009-1023. 
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451473.pdf_en  
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http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/646/TD3111250ENC_

318193.pdf_en  

• Foxcroft DR. Can prevention classification be improved by considering the 

function of prevention?. Prev Sci. 2014;15(6):818-22. 

• Foxcroft DR, Tsertsvadze A. Universal family-based prevention programs for 

alcohol misuse in young people. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, 

Issue 9. Art. No.: CD009308. 
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Vanemlusprogramm  

“Imelised aastad”  

 

Ly Kasvandik 
vanemahariduse ekspert, Tervise Arengu Instituut 



 

 

 

 

 

Eesmärgid: 

Vähendada laste ja noorte agressiivset ja antisotsiaalset 

käitumist, sõltuvusainete tarvitamist,  koolist välja langemist 

Suurendada  laste sotsiaalset kompetentsust  

 

Tõenduspõhine programm: 

Kombinatsioon programmilistest elementidest ja strateegiatest, 

et esile kutsuda muutusi lapsevanemate käitumises, toetada ja 

parandada laste tervislikku seisundit. 

Korduvalt testitud usaldusväärsete mõõdikutega ja andnud 

positiivset efekti kindlate näitajate osas (nt. Eyberg Child 

Behaviour Inventory (ECBI) ankeet) 

 

Tõenduspõhise vanemlusprogrammi eesmärgid     
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Programmi pikaaegsed mõjud  

(rahvusvaheliste uuringute järelduste põhjal) 

25 



 Vanemlusprogrammi “Imelised aastad” alaprogrammid Eestis  

• PÕHIPROGRAMM (Preschool Basic Parent Program) 

• 2-8 aastaste laste vanematele   

• Vanemlike oskuste suurendamine 

• Vanema ja lapse suhte parandamine 

• Laste eneseregulatsiooni ja sotsiaalsete oskuste 

arendamine 

• Laste käitumisprobleemide vähendamine või 

ennetamine 

 

• JÄTKUPROGRAMM (Advanced Parent Program) 

• 4-12 aastaste laste vanematele   

• Vanemlike oskuste suurendamine 

• Vanemate omavahelise suhte parandamine 

• Eneseregulatsiooni ja sotsiaalsete oskuste 

arendamine 

• Vanema stressi ja laste käitumisprobleemide 

vähendamine või ennetamine 

Programmide autor: Carolyn Webster Stratton, Ameerika psühholoog, Washingtoni Ülikooli professor 26 



Vanemlusprogrammi ülesehitus  

•Meetodid: miniloengud, arutelud (videomaterjalide põhjal), grupitööd, 

koduülesanded, grupijuhtide personaalsed kontaktivõtmised osalejatega 

• Osalejad: kuni 14 lapsevanemat ühes grupis ( 7 peret) 

• Läbiviijad: 2 IA väljaõppe saanud grupijuhti 

• Aeg: 1 kord nädalas 2-2,5 tundi, 18-16 sessiooni (4 - 4,5 kuud) 

 

• Lisateenused koolituste ajal: 

• lastehoid 

• toitlustus 

• transport koolitustele 
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Vanemlusprogrammi sihtgrupp ja rakendamine  

• Programmi sihtgrupp: 

• Kõik vanemad, kellel on 3 – 8 aastased lapsed. Jätkuprogramm kuni 12 a. 

laste vanematele. 

• Käitumisprobleemide ja tähelepanuhäiretega 3 – 8-aastaste laste 

vanemad (kuni 12 a.) 

• Vanemad, kelle puhul risk lapsi halvasti kohelda või hooletusse jätta 

• Kasuvanemad 

 

• Gruppide komplekteerimine:  

• KOV lastekaitse töötaja koos IA  

   grupijuhtidega 

 

Tänaseks on tehtud koostööd ligi 30 erineva KOV-iga. 

Koolituse on läbinud 520 lapsevanemat 
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Vanemlusprogrammi tutvustav videoklipp 
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https://www.youtube.com/watch?v=q-BFK3BOomE&feature=youtu.be


VEPA Käitumisoskuste Mäng 
Kai Klandorf 

 

www.terviseinfo.ee/vepa 

www.facebook.com/vepamang  

http://www.terviseinfo.ee/vepa
http://www.facebook.com/vepamang


Käitumisoskuste Mängu metoodika ajalugu 

• Käitumisoskuste Mäng loodi aitamaks õpetajal 

tulla toime klassi kui tervikuga ilma, et peaks 

igale korrarikkumisele eraldi reageerima. Muriel 

Saunders - 1967 aastal 

 

• Metoodikat on põhjalikult uuritud ja täiendatud. 

Mäng on nimetatud üheks maailma parimaks 

universaalseks ennetusprogrammiks. Dennis D. 

Embry PhD. 

 

• VEPA Käitumisoskuste Mängu nimelist metoodikat 

hakati Eesti koolides kasutama 2014 aastal.  
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82  170   3500  32  

kooli  õpetajat õpilast            mentorit 



Käitumisoskuste Mängu metoodika eesmärk 

• VEPA Käitumisoskuste Mäng on tõenduspõhine sekkumisprogramm, 

mis ennetab käitumisprobleemide teket ja süvenemist.  

 

• Metoodika eesmärk on õpilaste enesekontrolli suurendamine ning 

positiivse ja toetava õpikeskkonna loomine.  

 
Meetodi kasutamine 
aitab luua turvalist 

keskkonda, kus saab 
mõjusamalt 

arendada laste 
sotsiaalseid, 

emotsionaalseid ja 
enesekohaseid 

oskusi.  
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 Kuidas VEPA metoodika töötab? 

• Käitumisoskuste Mäng on kogum meetoditest, mille järjepidev 

kasutamine  lihtsustavad rakendava õpetaja tööd ja parendavad 

õpilaste igapäevaelu. 

• Metoodikat kasutatakse õpitegevuste ajal.  

• Olulisel kohal meeskonnatöö, õpilaste kaasamine ja järjepidev 

positiivne kinnistamine. 

 
Psühholoogilise paindlikuse ja 

turvatunde suurendamine 

VEPA visioon 

VEPA liider 

Sobib/ei sobi lauakaardid 

planeeri, jälgi, analüüsi 

 

Negatiivse, segava mõju vähendamine 

VEPA vaikus 

VEPA käed, jalad 

VEPA pulgad 

 

 

VEPA rollid 

VEPA minutid 

Memme vigurid 

Kiidud 

Prosotsiaalsuse kinnistamine 

 

VEPA vaikus 

VEPA käed, jalad 

VEPA rollid 

VEPA hääled 

Spleemide jälgimine, analüüs 

Probleemse käitumise vähendamine 34 
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Tänan kuulamast! 
 

 


