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Käsitletavad teemad 
• Mida on Kuressaares varem tehtud? 

• Mida on Kuressaares tehtud kohaliku 
alkoholipoliitika pilootprogrammi raames 2015. 
aastal? 

• Millised on järeldused? 



Alkoholipoliitika kujundamine õigusaktide kaudu 

• Alkoholi jaemüügi piirangute kehtestamine 

• Alkoholi välireklaami keelupiirkondade 
määratlemine (sh ehitiste loetelu kinnitamine, mille 
territooriumite vahetus läheduses on keelatud 
alkoholi välireklaam)  

• Kuressaare linna avaliku ürituse korraldamise 
eeskiri   





Vajaduspõhised tegevused 
• Linnavalitsuse tulemuslik koostöö politseiga 

(lisapatrull reede ja laupäeva öösel Kuressaare 
kesklinnas)  

• Sissesõidu- ja parkimiskeeld (v.a taksod) Kuressaare 
kesklinnas lõbustusasutuste vahetus läheduses 
asuvas parklas keskööst kuni kella kuueni hommikul 

• Kontrollreidid alkoholi jaemüügiga tegelevatesse 
kauplustesse, rikkumiste fikseerimine ja 
märgukirjade saatmine ning järelkontroll   



Õppetunnid 
• Nurjunud läbirääkimised lõbustusasutuste 

esindajatega varasema sulgemisaja üle (2012–2014): 
ööklubide ja baaride lahtiolekuaegade piiramine on 
keeruline 



Kohaliku alkoholipoliitika pilootprogramm 

• Kohaliku alkoholipoliitika töörühma moodustamine 
(linnavalitsuse ja politseijaoskonna esindajad)  

• Töörühma liikmete koolitus 

• Tegevuskava koostamine, et vähendada Kuressaares 
alkoholi kättesaadavust, alaealiste 
alkoholitarvitamist ja sellega seotud kahjusid  

• Tegevuste elluviimine 
Pilootprogramm on osa projektist “Rahvatervisealase pädevuse suurendamine 
Eesti paikkondades”, mida rahastatakse Norra toetustest 2009–2014 
rahvatervise programmi raames 



Tegevuste planeerimine 

• Koolitusel said töörühma liikmed ülevaate, mida 
tasub kohalikul omavalitsusel teha ja mida mitte           
(sh mida omavalitsus saab/tohib teha) 

Mõjuvad: kättesaadavuse piiramine, reklaami 
piiramine, kogukonna hoiakute kujundamine 

Ei ole loodetud mõju: negatiivsed/positiivsed näited, 
loengud, kampaaniad 



Uuringud olukorra kaardistamiseks 

• Esmalt oli vaja Kuressaare noorte näitel tõestada, et 
olukord on hull siin ja praegu. 

• Tulemused olid suuresti etteaimatavad, aga 
uuringud tuli läbi viia, et panna inimesed mõtlema: 
nüüd käis jutt meie lastest ja meie linnast. 

• Uuringu tulemused näitasid, et täiskasvanud 
kuressaarlased ootavad linnavalitsuselt jõulisi 
samme. 



Uuringu tulemused 

• Viimase aasta jooksul on alkohoolseid jooke tarbinud                    
82% 9. klassi ja 94% 11. klassi õpilastest ning purjus 
on olnud 46% 9. klassi ja 64% 11. klassi õpilastest. 

• Keskmine vanus esmakordsel alkoholi tarvitamisel on 
9. klassi õpilaste puhul 12,3 aastat ja 11. klassi 
õpilaste puhul 13,6 aastat. 

NÜÜD OLI JUBA LIHTSAM EDASI MINNA... 



Kättesaadavuse piiramine 

• Müügikohtade kontrollimine 

• Alkoholimüüjate koolitused 

• Testostlemised / vaatlused 

 

 



Testostlemise 
tulemused 2014: 

 

 

 

2015. aastal on 
tulemused paranenud. 



Alaealistele alkoholi müügi ja tarvitamise 
järelevalve korraldamine 
• Kuressaare alkoholimüüjate koolituse korraldamine 

• Kuressaare lõbustusasutuste omanike ja töötajate 
arutelu korraldamine  

• Kuressaare linna avaliku ürituse korraldamise 
eeskirja ülevaatamine ning sellega kaasneva arutelu 
korraldamine avalike ürituste korraldajatega 



Kogukonna hoiakute kujundamine  

• Kohalike elanike kaasamine ja teavitustöö (meedia, 
linnavolikogu ja teiste kanalite kaudu) 

• Müügikohtade (Kuressaares 120) esindajatega 
suhtlemine 

• Koolide kaasamine (lapsevanemad, õpetajad, õpilased)   

• Kogukonna liidrite sõnavõtud, kirjutised ja koolitused 
(omavalitsusjuhid, volikogu liikmed jt) 



Kohalike elanike kaasamine ja teavitustöö 
• Pilootprogrammi ning tegevuste tutvustamine linnavolikogu ja 

volikogu komisjonide liikmetele 

• Pilootprogrammi, tegevuste ja uuringutulemuste 
tutvustamine koolide hoolekogude liikmetele 

• Loengu/seminari korraldamine lapsevanematele 

• Kohtumine Kuressaare ja Saaremaa noortekogu esindajatega 
noorte arvamuse ning ettepanekute väljaselgitamiseks 

• Kohtumised erinevate huvigruppide esindajatega ning nende 
teavitamine võimalustest aidata kaasa alkoholi kättesaadavuse 
vähendamisele 



Osaluskohviku arutelu “Pinda on v?” Kuressaares  

Foto: Irina Mägi / 
saarlane.ee 



Järeldused senisest tegevusest Kuressaares 
• Teemaga tuleb tegeleda pidevalt: pigem pikaajaliselt mõistlikus 

mahus kui lühiajaliselt suures mahus. 

• Endiselt kardetakse kodanikuna sekkuda (nt helistada häirivate 
kodanike puhul 112 või viidata dokumendi küsimise vajadusele). 

• Isiklikud positiivsed näited ning aju arengu tutvustamine 
mõjuvad väga hästi lastevanematele, õpetajatele ja teistele 
täiskasvanutele, kuid mis/kes kõnetab noori?  

• Huvitegevuse võimalusi on palju ehk selles ei ole küsimus. 
Mured ka erinevates huviringides/treeningutel käivate lastega. 



Lõpetuseks 
• Eestkõnelejad pildile pääsemiseks ja teema päevakorras 

hoidmiseks. 

• Uuringud, mis kajastavad olukorda konkreetses omavalitsuses 
(sinu, minu, meie laste näited). 

• Reaalselt mõjuvad sammud: politsei aktiivne tegevus, ostude 
kontroll, müügikohtade kontroll. 

• Probleemi ei tohi pisendada; alkoholi põhjustatud 

probleemidega n-ö linnukese pärast tegelemine ei anna 
tulemusi. 



Tänan! Tänan! 


