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LÜHIDALT

PÄÄSTETEATED

Aprilli kolmas nädal, 
14.–20. aprill on Ees-
tis traditsiooniliselt 
pühendatud südame-
tervisele.

HELJA KAPTEIN
helja.kaptein@hiiuleht.ee

Tänavuse 22. südamenädala 
juhtmõte on “Sinu sammud 
loevad”. Kuna südamehai-
guste, samuti paljude teiste 
krooniliste haiguste riskite-
guriks on vähene liikumine, 
on sel nädalal hea aeg oma 
eluviisidele rohkem tähele-
panu pöörata ja positiivsete 
muudatustega alustada.

“Eesmärk on Eesti inime-
sed saada liikuma ja seeläbi 
tervemaks,” ütles Vilma 
Tikerpuu.

Südamenädalal soovitas ta 
rõõmustada oma keha, liiku-
des värskes õhus. “Võtkem 
hoiukohast välja oma jalgrat-
tad ja rulluisud, et matkata, 
sõita rattaga, uisutada, ja-
lutada või teha kepikõndi ja 

ärgem unustagem kolleegi, 
sõpra või sugulast kaasa 
kutsuda – tundke mõnu liiku-
misest, kevadest ja  värskest 
õhust.”

Tikerpuu on korraldanud 
südamenädalat 1997. aastast, 
seega teeb ta seda 17. aastat 
ja võib rõõmuga tõdeda, et 
meie inimeste teadlikkus on 
tõusnud. “Silmad lähevad 

särama ja tunnen hiidlaste 
üle uhkust, kui näen aasta 
aastalt üha rohkem inimesi 
kehakultuuriga tegelemas, 
liikumas!” ütles Tikerpuu.

Tänavune aasta on Eestis 
kuulutatud liikumisaastaks.

Hiiumaal on juba  kõikides 
lasteaedades, koolides ja 
omavalitsustes liikumisaasta 
sündmused paigas. Täp-

sem teave http://www.ter-
viseinfo.ee/et/sundmused/
details/860-sudamenadal

Südamenädalat viib läbi 
Tervise Arengu instituut 
koostöös SA-ga Eesti Ter-
viserajad ja Liikumisaasta 
2014. Südamenädalat tähis-
tatakse Eestis 1993. aastast 
– tänavu juba 22. korda.

Astu sammhaaval tervise poole!

IRLi Hiiumaa piirkond vahetas juhti
Märtsi keskel astus tagasi IRLi senine piirkonnajuht Hergo 
Tasuja. Uueks esimeheks valiti Tiit Harjak. Tasuja täitis piir-
konnajuhi ülesandeid napilt kolm kuud, möödunud aasta 
detsembrist ja jätkab juhatuse liikmena.

Tasuja ütles, et sai märtsi alguseks aru, et ei jõua kõiki 
võetud ülesandeid piisavalt hästi täita ja peab oma elus 
muudatusi tegema, sh koormust vähendama või ümber 
jagama. “Kuna piirkonnajuhi töö eeldab ka regulaarseid 
sõite mandrile kohtumaks erakonna esimehe ja/või teiste 
piirkonnajuhtidega, mida minul on oma töö tõttu raske 
teha, esitasingi ettepaneku valida Hiiumaal IRLile uus 
piirkonna esimees,” selgitas Tasuja, kes töötab Emmaste 
koolis õpetajana. “Enda prioriteetideks palgatöö kõrval 
seadsin praegu töö vallavolikogus ja komisjonides ning 
jalgpallitreeningu saare noortele,” lisas ta.

IRLi Hiiumaa piirkonna juhatusse kuuluvad: Alar Kää-
ramees, Georg Linkov, Karin Poola, Hergo Tasuja ja Tiit 
Harjak.
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Algas tuleohtlik aeg
Päästeameti peadirektori käskkirjaga määrati tuleohtliku 
aja alguseks kogu Eesti territooriumil reede, 4. aprill.

Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks 
ettenähtud kohtades. Metsas liikujatel on lõkke tegemisel 
ja grillimisel soovitav kasutada riigimetsa majandamise 
keskuse lõkkekohti, nende asukohad leiab internetilehelt 
www.rmk.ee.

Avalike lõkkekohtade ja grillimisplatside asukohti võib 
uurida kohalikust omavalitsusest. Lõkke tegemisel nii 
metsas, maastikul kui ka koduaias tuleb järgida tuleohu-
tusnõudeid. Tuld võib teha vaid vaikse tuulega ja tuleks 
jälgida, et sädemed ei lendaks põlevmaterjalidele.

Lahtist tuld ei tohi jätta kunagi järelevalveta, vaid see 
tuleb lasta lõpuni põleda, kustutada veega või summutada 
näiteks liivaga. Oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks algu-
se kulupõleng. Päästeamet tuletab meelde, et igasugune 
kulupõletamine on Eestis aastaringselt keelatud.

Sel aastal on päästjad kustutanud juba 597 maastiku-
tulekahju.
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Hiiu Leht uuris, mida 
arvavad erakondla-
sed ja noored mõt-
test langetada ko-
halike omavalitsuste 
valimistel valimisiga 
16. eluaastani.

LIINA SINIVEER
liina.siniveer@hiiuleht.ee

Sotsiaaldemokraatide Hiiu-
maa piirkonna esimees Reet 
Kokovkin ütles, et nende era-
kond on toetanud valimisea 
langetamist kohalikel vali-
mistel ja lisas, et algselt oligi 
see noorsotside ettepanek.

Reformierakonna Hiiu-
maa piirkonna juhatuse liige 
Artur Valk lausus, et toetab 
mõtet: “16aastane noor on 
juba piisavalt arukas, et oma 
valikutega kaasa rääkida 
nii kohaliku kui ka riigikogu 
valimistel.”

Ta oletas, et tõenäoliselt 
hakkaks noored sel juhul 
varem mõtlema riigi toimi-
misele. “Kui oled ise osaline, 
siis tekib tõenäoliselt ka huvi 
ja sealt edasi vastutustunne 
oma riigi ees,” märkis Valk. 
“Nooremad valijad tooksid 
ehk fookusesse ka rohkem 
noortele huvi pakkuvaid tee-
masid.”

Keskerakonna Hiiumaa 
piirkonna juhatuse liige Ants 
Vahtras ütles välja isikliku 
seisukoha: “Arvan, et Eesti 
on seni lastega seonduvaid 
küsimusi lahendanud kui 
suur rahvas, keda ei ohusta 
rahvastiku kiire vähenemine. 
Päriselt on aga meie olukord 
vastupidine ja seepärast 
toetan iga ettepanekut, mis 
võiks vähegi meie laste olu-
korda parandada.”

Reformierakonna Hiiumaa 
piirkonna esimees Anton 
Kaljula ütles, et tema enda 
hinnangul tuleks enne vali-
misea langetamist leida vas-
tused mitmetele küsimuste-
le. Kas valimisea langetami-
ne toob ühiskonnaelus kaasa 
rääkima rohkem kodanikke? 
Kas see aitab tasakaalustada 
ühiskonna demograafilist 
vananemist? Kas selle tule-

musel pööratakse rohkem 
tähelepanu noorte jaoks 
olulistele küsimustele? Kui-
das kaasata rohkem noori 
ühiskonna tuleviku üle otsus-
tama? Kas noored on valmis 
ühiskonnaelus osalema? Kas 
noored ise seda soovivad?

Kaljula ütles, et ootaks 
enne seisukoha kujundamist 
ära justiitsministeeriumi 
tellitud valimisea langeta-
mise mõjude analüüsi tule-
mused.

IRLi Hiiumaa piirkonna 
juhatuse esimees Tiit Harjak 
ütles, et kaasamine kogu-
konna juhtimisse on igati 
tervitatav, kuid oli plaanitava 
muudatuse suhtes skeptiline. 
“Kuigi praeguste noorte seas 
on kindlasti palju väga laia 
silmaringiga küpseid isiksu-
si, on noored  oma väiksema 
elukogemuse tõttu kergemi-
ni manipuleeritavad,” sõnas 
Harjak.

Ta pelgab, et gümnaasiu-
mid muutuvad pärast vali-
misea langetamist pinevaks 
kampaaniatandriks. Samuti 
võib suureneda surve kooli-
juhtimise politiseerumiseks, 
mis tema hinnangul ei ole 
kohe kindlasti hea. “Seetõttu 

pean noorte endi ja koolihari-
duse huvides mõistlikumaks 
kasutada muid võimalusi 
noorte kaasamiseks – õpi-
lasomavalitsused, noorte-
volikogud, noorte osalemine 
omavalitsuse komisjonides, 
arengukava töörühmades.” 

Huvi väike, kuid tasub 
jätkata
Hiiumaa noortekogu Ankur 
juhatuse liige Jareli Liivak 
ütles, et praegu oleks vali-
misea langetamine liiga ru-
takas otsus, kuid selle poole 
tasuks püüelda.

Eesti noorteühenduste 
liidu (EML) valimissimu-
latsioon ehk varivalimised, 
kus noored hääletavad üles 
seatud kandidaatide poolt, 
on toimunud paralleelselt 
päris valimistega juba kolm 
korda. Viimase korra tule-
mus, vaid 2529 hääletajat 
Eesti peale kokku, näitab 
Liivaku arvates, et põhisea-
dusesse sellist muudatust on 
vara teha. “Peab nentima, et 
enamik kuueteistaastastest 
ei ole veel piisavalt kursis 
kogu poliitilise süsteemiga 
ega ole valmis kandidaatide 
vahel objektiivselt valima,” 
lausus ta.

Samas leidis ta, et ENL on 
väljas õige asja eest, soovides 
valimisõigust 16aastastele 
just kohalikus omavalitsuses, 
mille toimimisest on noortel 
parem ülevaade kui riigiko-
gust või Euroopa Parlamen-
dist. Liivak avaldas lootust, 
et ENL jätkab varivalimisi 
ning mõne aja pärast on 
ka 16- ja 17aastased valmis 
valimistel hääletama.

ENLi avalike suhete juht 
Karl Hallik selgitas, et suu-
rim muutus, mida valimisea 
langetamisest loodetakse – 
et poliitikud näeks ja paneks 
tähele noori.

Teiseks avaldas ta arva-
must, et 16–17aastaselt ko-
halikel valimistel positiivse 
osaluskogemuse saanud 
noored seovad end tulevikus 
oma kodukohaga.

Hallik selgitas, et vali- 
misiga tahetakse langetada 
16. eluaastani vaid juhul, 
kui sellega tulevad kaasa ka 
ühiskonna- ja ajalooõpetajad, 
kes peaksid tundides noorte-
le selgitama maailmavaate 
kujunemist ja valimistega 
seonduvat.

Mis puutub noorte valijate 
manipuleerimisse, siis tema 
hinnangul on mõjutatavaid 
valijaid  igas vanusegrupis. 
“Tänapäeva noored näe-
vad odavad häälteostmised 
paremini läbi kui paljud va-
nemad inimesed, sest infot 
ja selle otsimise oskust on 
noorte seas palju rohkem,” 
oletas ta.

Hallik tõi näite Austriast, 
kus 16aastased on juba aas-
taid valida saanud: “Karde-
tud katastroofilisi muutusi, 
nagu neonatside partei või-
muletulek, pole järgnenud 
– noorte valimiseelistused 
peegeldavad üpris otse üle-
jäänud ühiskonda.”

16aastaselt valima? Justiitsministeerium, Tallinna 
ülikooli riigiteaduste instituut 
ja Eesti noorteühenduste liit 
korraldavad 28. mail rahvus-
vahelise konverentsi “Vali-
misea langetamise mõjud 
ja võimalused”, kus tutvus-
tatakse justiitsministeeriumi 
tellitud valimisea langeta-
mise mõjude analüüsi ja 
arutletakse valimisõiguse ea 
langetamisega kaasnevate 
probleemide üle.

Kahes kohas põles kulu
Laupäeva, 5. aprilli õhtupoolikul kella kuue paiku anti 
päästjatele teada, et Pühalepa vallas Reikama külas 
põleb mere ääres kahes kohas kulu, kokku paarikümnel 
ruutmeetril. Päästjad kustutasid tulekahju.

Reedel, 4. aprillil kella nelja ajal pärastlõunal said pääst-
jad teate paarikümne ruutmeetri suurusest kulupõlengust 
Kärdla linnas, päästjad kustutasid tulekahju.
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Tuleohutusinspektorid alustavad Hiiu-
maal lõkete kontrollimist
Reedest kehtib Eestis tuleohtlik aeg. Sellega seoses 
hakkavad Lääne päästekeskuse tuleohutusjärelevalve 
inspektorid Hiiumaal kontrollima, kas lõkete tegemisel 
järgitakse ohutusnõudeid. Vajadusel annavad inspektorid 
nõu, kuidas ja millal tohib lõket teha.

Suuremad kontrollreidid on planeeritud aprillikuu nä-
dalavahetustele ja puhkepäevadele.

Tuleohtlik aeg tähendab, et kuluhein ja metsaalused on 
kuivad ning lõke peab olema neist tavapärasest kaugemal. 
Kui muul ajal peab üle ühemeetrise läbimõõduga tule ja 
avaliku lõkke tegemisel lõkkekoht paiknema vähemalt 15 
m kaugusel mistahes hoonest või põlevmaterjali lahtisest 
hoiukohast, siis tuleohtlikul ajal vähemalt 20 m kaugusel 
metsast.

Metsas või taimestikuga kaetud aladel tohib tuleohtlikul 
ajal lõket teha ainult selleks ettevalmistatud kohtadel, näi-
teks riigimetsa majandamise keskuse puhkekohtades.

Järelevalveta lõketest läheb väga tihti põlema kulu. 
Juhul kui inimest pole valvamas, levivad sellised põlengud 
sageli mitmele hektarile ja tuleohtu satuvad ka hooned, sh 
elumajad ja mets.

Lõket planeerides tuleb jälgida, et ei puhuks tugev tuul, 
jälgida tuleks ka tuule suunda, et sädemed ei kanduks hoo-
netele ja suits ei häiriks naabreid. Samuti tuleb lõkkekoht 
ette valmistada, puhastades lõkkeaseme ümbruse poole 
meetri raadiuses kuluheinast ja muust kergestisüttivast 
materjalist. Ka võib tuleaseme ümbrust aegajalt veega 
kasta. Lõkke süütamisel peavad selle juures olema ka 
esmased kustutusvahenditd. Kõige efektiivsem on ämber 
või kaks vett või kastekann. Ka ei tohi lõket jätta järeleval-
veta ja lõkkease tuleb tuletegemise lõppedes üle kasta, et 
sädemed ei saaks levida kulusse ja sealt edasi laieneda 
maastikupõlenguks.

Väljaspool küttekollet tule tegemise ja grillimise tuleo-
hutusnõuete rikkumise eest võib määrata väärteokorras 
karistusena rahatrahvi kuni 800 eurot.

Kulu põletamine on Eestis endiselt aastaringselt 
seadusega keelatud ja ka selle eest saab karistada raha-
trahviga.
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Jareli Liivak leiab, et praegu oleks valimisea langetamine 
liiga rutakas otsus, kuid tuleks tegelda sellega, et noorte 
huvi valimiste vastu kasvaks.

Südamenädala liikumisüritused haaravad kõiki lastest pensionärideni. 
Pildil Ann Getter Tammeveski ujumistreeningul.             h
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