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Hea lu ge ja!
Jalg pall on Ees ti har ras ta tuim spor dia la ja noor te esi me ne va lik. See tä hen dab kõi gi 

jalg pal lis te gut se va te ini mes te jaoks suurt või ma lust, aga veel enam vas tu tust. Olu li sel 

ko hal on mõel da, kui das tree ning- ja võist lus te ge vu se ga mõ ju ta da noo ri po si tiiv ses 

suu nas, sest tih ti võib tree ne ri või jalg pal lik lu bi mõ ju noo re aren gu le ol la võr rel dav 

va ne ma te oma ga.

Käe so lev ma ter jal pa kub klu bi de le ja tree ne ri te le tead mi si, mil le abil las te le tur va li se 

kesk kon na loo mi se ga ise seis valt te ge le da, luua klu bi si se sed süs tee me ja mõel da eri-

ne va te elus et te tu le va te olu kor da de pea le. Olu li ne on just süs teem ne te ge vus, mil le 

osaks en ne tus, mär ka mi ne ja õi ge rea gee ri mi ne.

Sa mas on olu li ne jär gi da, et kir ja pan dud põ hi mõt ted olek sid iga päe va se käi tu mi se 

osa ega jääks vaid pa be ri le. Konfl  ikt se tes olu kor da des tu leb mee les pi da da, et la hen-

du sed pea vad läh tu ma las te heao lust, inim lik ku sest ja ter vest mõis tu sest.

Jul gus tan kõi ki klu bi sid ja tree ne reid las te le tur va li se kesk kon na loo mi se ga jär je pi de-

va lt te ge le ma. Jalg pal li lii dus on ole mas sel le vald kon na as ja tund jad, kel le poo le saab 

ala ti kü si mus te ga ja nõu saa mi seks pöör du da.

 

Soo vin kõi gi le tur va li si tree nin guid ja män ge!

 

Ai var Poh lak

Ees ti Jalg pal li Lii du pre si dent
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EJLi juhendmaterjal lapse heaolu toetamiseks
Sissejuhatus

Ees sõ na

Vi sioon ja pü hen du mus
Eu roo pa jalg pal li lii du (UE FA) vi sioon on, et jalg pall oleks  kõi gi le ohu tu, po si tiiv ne ja 

nau di tav, ole ne ma ta män gi ja va nu sest, soost, sek suaal sest orien tat sioo nist, et ni li sest 

ja sot siaal sest taus tast, re li gioo nist, või me ku sest ja seo tu sest män gu ga. See kõik on 

vä ga olu li ne ka las te pu hul.

UE FA on pü hen du nud las te tur va li su se tu gev da mi se le nii jalg pal lis kui ka spor dis ül-

di selt. Se da rõ hu tas UE FA pre si dent Alek san der Če fe rin oma pöör du mi ses 41. UE FA 

kong res sil Hel sin gis 2017. aas ta veeb rua ris:

„Küm ned mil jo nid lap sed män gi vad meie kon ti nen dil igal nä da la va he tu sel jalg pal li. Meie 

ko hus tus on ta ga da nen de tur va li sus. Pä rast hil ju tist alaea lis te sek suaal se väär koht le mi se 

pal jas tust ei saa me oma sil mi kin ni pi gis ta da. Me ole me lap se va ne mad. Ja ohv rid po le 

liht salt lap sed. Nad on MEIE lap sed.“

Üks meie olu li se maid et te võt mi si seo ses las te tur va li su se ga on kes ken du da las te õi-

gus te kait se le.  (ÜRO lap se õi gus te kon vent sioon 1989 ja Eu roo pa Lii du põ hiõi gus te har ta).
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EJLi juhendmaterjal lapse heaolu toetamiseks
Sissejuhatus

Sis se ju ha tus

Ju hend ma ter jal on loo dud sel leks, et ai da ta klu bi del võt ta tar vi tu se le meet meid, mil le-

ga kaits ta ja hoi da lap si väär koht le mi se eest ning rea gee ri da mis ta hes mu re de le.

Ma ter jal on koos ta tud kon sul tee ri des jalg pal li lii tu de ja eks per ti de ga. See on pi de valt muu-

tuv do ku ment, mi da EJL koos UE FA´ga  re gu laar selt oma liik me te ta ga si si de ja prak ti lis te 

ko ge mus te põh jal uuen dab, juh ti des neid lap se tur va li su se ta ga mi se prot ses si.

UE FA de fi  nee rib lap se tur va li su se ta ga mist kui or ga ni sat sioo ni ko hus tust 

ta ga da, et jalg pall oleks kõi gi las te jaoks ohu tu, po si tiiv ne ja nau di tav ko ge-

mus ning et jalg pal lis hoi taks kõi ki lap si mis ta hes kah ju eest (seal hul gas väär-

koht le mi se), sõl tu ma ta sel lest, mis ta se mel nad män gi vad ning mil li sed on 

nen de os ku sed (UE FA lap se tur va li su se ta ga mi se po lii ti ka, 2019).

(ÜRO 1989. aas ta lap se õi gus te kon vent sioo ni jär gi on laps al la 18-aas ta ne isik. Se da de fi -

nit sioo ni ka su tab ka UE FA.)

Lap se tur va li su se ta ga mi ne hõl mab nii en ne ta vaid te ge vu si, et vä hen da da kah ju tek-

ki mi se või ma lu si kui ka rea gee ri vaid meet meid, et ta ga da prob lee mi de tek ki mi sel 

nen de ga as ja ko ha ne te ge le mi ne. See tõt tu on va ja lik võt ta ar ves se lap se hu ve igas jalg-

pal li ga seo tud te ge vu ses (nt ot su sed, käi tu mi ne, tree ning, tee nu sed ja prog ram mid) 

ning te gut se da koos kõ las rah vus va he lis te stan dar di te ja rii gi si ses te õi gu sak ti de ga, eel-

kõi ge ju hul, kui väär koht le mi se juh tu mid on kri mi naal ku ri teod.

Kui gi jalg pal lis on päe va val ge le tul nud las te sek suaal se väär koht le mi se juh tu mid, ei 

ole see ai nus väär koht le mi se vorm, mis ri kub las te õi gu si.

Roh kem tea vet leia te in fo le helt: väär koht le mi se ja kah ju de fi  nit sioon. Mär ki de ja 

sümp to mi te ära tund mi ne on le he kül jel 15 ja in fo le he: väär koht le mi ne jalg pal lis leiab 

le he kül jelt 19.
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Lä he ne mi ne tur va li su se ta ga mi se le

Tur va li su se ta ga mi ne peab ole ma prak ti li ne

Tur va li su se ta ga mi ne on pal ju ena mat kui prot se duu ri de ja meet me te ka su ta mi ne. See 

on põ hi mõ te, et lap sed on jalg pal li män gi des väl jas pool oh tu ja va bad kõi gist väär-

koht le mi se ja kah ju vor mi dest. 

UE FA (koos liik mes rii ki de ga), Ees ti Jalg pal li Lii du  ja klu bi de en ne ta vad pin gu tu sed  

mit te ai nult ei ri kas ta las te jalg pal li nau din gut ega pa ran da soo ri tust, vaid loo vad ka 

alu se kõi gi män gus osa le ja te tur va li su se le.

Sel le ju hen da ma ter ja li si su töö ta ti väl ja koos töös UE FA jalg pal li lii tu de ja eks per ti de ga 

ning see mää rat leb kõi ge olu li se mad te ge vu sed, et ta ga da las te ja nen de pa ri ma te hu-

vi de pii sav kait se.

Tur va li su se ta ga mi ne peab ole ma jär je pi dev ja ühe selt mõis te tav

Tur va li su se ta ga mi ne on jär je pi dev ja mõ tes ta tud te ge vus – prot se duu rid ja meet med 

pea vad ole ma ko hal da tud kõi ki de le ühe selt aru saa da valt ja mõis te ta valt. Ju hen da-

 ma ter ja li näi dis vor mid ja suu ni sed on klu bi de ja part ne ri te abis ta mi seks va ja li ke meet-

me te, prot se duu ri de ja hea de ta va de väl ja töö ta mi seks. Va ja du sel on olu li ne kon sul tee-

ri da ko ha li ke las te kait seeks per ti de või amet ni ke ga ja mõis ta, mil li sed sea du sed las te ga 

töö ta mi sel keh ti vad ning ke da peab või ma li ke väär koht le mis te juh tu mi te pu hul kaa-

sa ma.

Las te tur va li su se ta ga mi se meet me te väl ja töö ta mi ne võib nõu da ning va ja da koos-

tööd eri ne va te vald kon da de ga, na gu ha ri dus-, ter vis hoiu-, sot siaal tee nus te- või õi-

gus kait se vald kond. Sa mu ti on va ja lik mit me te osa pool te kaa sa mi ne, kel le hul ka võib  

lu ge da koo le ja klu bi sid, pe re sid, ars te, tree ne reid ja õpe ta jaid. Neid tu leb kaa sa ta vas-

ta valt riik li ke le õi gu sak ti de le.

Tur va li su se ta ga mi ne on mees kon na töö

Üks olu li ne mee de lap se tur va li su se ja heao lu ta ga mi sel jalg pal lis on kon tak ti si ku mää-

ra mi ne,  ke da võib ni me ta da näi teks lap se tur va li su se ja heao lu eest vas tu ta vaks amet-

ni kuks, kait sea met ni kuks, tur va li su se amet ni kuks või eest kõ ne le jaks. Lap se tur va li su se 

ta ga mi se kon tak ti sik te gut seb koor di naa to ri na, kuid ei ole vas tu tav kõi gi te ge mis te 

eest! Igal jalg pal li ga seo tud täis kas va nul on ko hus tus seis ta hea sel le eest, et mäng ja 

tree ning oleks las te le ohu tu ja lõ bus.

Lap se tur va li su se ja heao lu ta ga mi se kon tak ti si ku täh tis osa on koos töö võt me täht-

su se ga part ne ri te ga, et väl ja töö ta da ja ra ken da da tur va li su se ta ga mi se prot se duu rid, 

eri ti  väär koht le mis te juh tu mi te le rea gee ri mi se sam mud.

Roh kem ük si kas ju leiab suu nis test: lap se tur va li su se kon tak ti si ku täht sus ja vas tu tus, 

mis asub le he kül jel 41.



8

EJLi juhendmaterjal lapse heaolu toetamiseks
Sissejuhatus

Tur va li su se ta ga mi sel on viis ees mär ki

Lä he ne mi ne tur va li su se ta ga mi se le põ hi neb viiel ees mär gil.

EES MÄRK 1: tur va li su se ta ga mi se le alu se loo mi ne

See hõl mab lap se tur va li su se ta ga mi se ning väär koht le mi se (või kah ju) 

de fi  nit sioo ne ning or ga ni sat sioo ni sel get pü hen du mist tur va li su se ta ga mi seks.

EES MÄRK 2: or ga ni sat sioo ni

val mi so lek ja en ne ta mi se ta ga mi ne väär koht le mi se kor ral

See hõl mab väär koht le mi se olu kor da sid en ne ta va te te ge vus te ja 

ta va de väl ja töö ta mist.

EES MÄRK 3: tead lik ku se tõst mi ne

See hõl mab veen du mist, et tur va li su se ta ga mi se meet meid ra ken da tak se ega 

jäe ta riiu li le tol mu ko gu ma. Pin gu tu sed hõl ma vad tead lik ku se tõst mist, 

väl jaõ pet ja kom mu ni kat sioo ni. Kom mu ni kat sioon ja tead lik kus on olu li sed, et 

ta ga da üht ne aru saam tur va li su se ta ga mi se meet me test ja põ hi mõ te test ning 

sel lest, mi da need jalg pal lis igaü he jaoks tä hen da vad.

EES MÄRK 4: koos töö ja mu re dest/juh tu mi test tea vi ta mi ne

See hõl mab mu re dest/juh tu mi test  tea ta mist nen de ilm ne mi sel ja 

kokkulepet, mil moel vä li sed ins ti tut sioo nid peak sid las te kaits mi se 

pin gu tus tes osa le ma.

EES MÄRK 5: tur va li su se ta ga mi se  te ge vu se mõõt mi ne

See hõl mab te ge vus te jäl gi mist ja hea de ta va de mär ka mist, mi da 

teis te jalg pal li töö ta ja te ga ja ga da.
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Alus ta mi ne

Kas ju hen da ma ter jal on mõel dud vaid las te ga töö ta va te le 
jalg pal lik lu bi de le, koo li de le, jalg pal lia ka dee mia le ja part ne ri te le?

Me pro pa gee ri me kõi gi sihtg rup pi de ja teis te jalg pal li ga seo tud or ga ni sat sioo ni de 

töö ta mist las te tur va li su se ta ga mi se ni mel.

Lap se tur va li su se ta ga mi ne po le va ja lik üks nes sel les võist kon nas, kus on ot se ne kon-

takt las te ga, vaid kõi ki des mees kon da des ja or ga ni sat sioo ni des, mis kas või kaud selt 

las te ga kok ku puu tu vad, näi teks ka su ta vaid üht seid ra ja ti si. Kui gi käe so le vas ju hend-

ma ter ja lis on tur va li su se ta ga mi se pin gu tu sed suu na tud jalg pal li le, ai tab oman da tud 

tea ve mär ga ta ka teis tes olu kor da des toi mu nud väär koht le mi se juh tu meid ja nei le 

rea gee ri da. Et pa re mi ni aru saa da, kel le ga laps eri va nu ses kok ku puu tub, on EJL väl ja 

töö ta nud do ku men di: Lap se öko loo gi li ne-st ruk tuu ri mu del jalg pal lis.

LI SA 1

Lap se öko loo gi li ne-st ruk tuu ri mu del jalg pal li kon teks tis
Ees tis keh tiv Las te kait se sea du se (2014) § 4 sõ nas tab, et lap se heao lu on te ma aren gut 

toe tav sei sund, mil les lap se füü si li sed, ter vis li kud, psüh ho loo gi li sed, emot sio naal sed, 

sot siaal sed, kog ni tiiv sed, ha ri dus li kud ja ma jan dus li kud va ja du sed on ra hul da tud.

Lap se heao lu mõ ju ta vad eri ne vad kesk kon nad, nt pe re, kool, sõb rad, ko gu kond jne. 

Sel leks, et Ees ti Jalg pal li Liit (edas pi di EJL) mõis taks pa re mi ni oma rol li ja või ma lu si 

lap se heao lu toe ta mi seks, on olu li ne saa da ter vik lik üle vaa det last mõ ju ta va test ta-

san di test. Üks viis sel le il lust ree ri mi seks on öko loo gi li se-st ruk tuu ri mu del (BBIC). Sel le 

töö do ku men di ees märk on an da mu de list kok ku võt lik üle vaa de ning tuua väl ja EJL 

paik ne mi ne sel les.

Öko loo gi li se-st ruk tuu ri mu del (BBIC)

Mu de li kesk punk tis on laps oma in di vi duaal se te oma dus te ga pe re kon nast ümb-

rit se tu na. Mi da va ne maks laps saab, se da roh kem hak kab ta kok ku puu tu ma mit me 

kesk kon nast tin gi tud koos mõ ju ga – ea kaas la sed, las teaed ja kool. Sa mu ti või vad lap si 

kaud selt mõ ju ta da kesk kon nad, kus nad ise ei vii bi, näi teks va ne ma te töö koht  võib 

mõ ju ta da te ma heao lu. Va ne ma te le las te le või vad sa ge li ol la suu reks mõ ju ta jaks ea-

kaas la sed või te ge vu sed ko gu kon nas.

Öko loo gi li se-st ruk tuu ri mu del jalg pal li kon teks tis

Joo ni sel 1. on ku ju ta tud öko loo gi li se-st ruk tuu ri mu de lit jalg pal list läh tu valt. Pe re kond 

on lap se le kõi ge lä he mal ehk esi me sel ta san dil. Jalg pal li ga seo tud mõ jud asu vad tei sel 

ja kol man dal ta san dil.



10

EJLi juhendmaterjal lapse heaolu toetamiseks
Sissejuhatus
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Joo nis 1. Öko loo gi li se-
st ruk tuu ri mu del 

jalg pal li kon tekt sis

Tei ne ta sand: tree ner, koh tu ni kud, võist kon na kaas la sed, fü sio te ra peut, ter vis hoiu-

s pet sia lis tid, tei sed lap se va ne mad, psüh ho loog, tei sed lap sed, tei sed töö ta jad.

Kol mas ta sand: EJL amet ni kud, spon so rid, pealt vaa ta jad, va ba taht li kud, koos töö part-

ne rid. Kol man das se ta san dis se kuu lub ka las te kait se. 

Last on või ma lik kõi ge kii re mi ni ja efek tiiv se malt mõ ju ta da ning ai da ta lä bi nen de ta-

san di te, mis on tal le lä hi mad. Mi da lä he mal on ta sand, se da suu rem on sel le mõ ju lap-

se le.

Lap se võr gus tik jalg pal li kon teks tis

Eel ne valt kir jel da tud mu de li ga on 

proo vi tud an da laiem üle vaa de last 

ümb rit se va test kesk kon da dest (ta-

san di test) ja mõ ju ta ja test, mis nen de 

sis se jää vad. Kui se da vaa det kit sen-

da da, siis on jalg pal li kon teks tis lap-

se lä hi maks võr gus ti kuks te ma pe re, 

spor di ga seo tud ini me sed, kool, sõb-

rad ning lap se heao lu toe tav spet sia-

lis ti de tu gi võr gus tik (noor soo töö ta-

jad, las te kait se jne) (vt joo nis 2.).

Sel li se võr gus ti ku koos töö on olu li ne 

ka abi va ja va lap se pu hul. Võr gus ti ku 

ees märk on abi va ja ja ar gie lu prob-

lee mi de la hen da mi ne ning võr gus-

ti ku pu hul on te ge mist ühen da va te 

PERE
(ema, isa,

õed, vennad,
sugulased)

TREENER, TRENNIKAASLASED, 
TEISED LAPSEVANEMAD,
LAAGRID, KOHTUNIKUD

KOOL,
KLASSIKAASLASED,

SÕBRAD,
LASTEKAITSE,

NOORSOOTÖÖTAJAD

Joo nis 2. Lap se lä him võr gus tik jalg pal li kon teks tis
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ja pii rit le va te su he te ga tea tud ini mes te või inimg rup pi de va hel. En ne kõi ke eel dab võr-

gus tik min gi su gu seid suh teid ja kom mu ni kat sioo ni. Võr gus ti ku tööd nä hak se või ma lu-

se na te ha tu le mus lik ku koos tööd sel leks, et pa re mi ni ja ga da oma va hel ole ma so le vat 

in for mat sioo ni ning ai da ta abi va ja jal va lu tu malt la hen da da oma prob lee me (Korp & 

Rääk, 2004, 10). Siin ko hal on olu li ne mee les pi da da, et abi va ja va lap se juh tu mi kor ral-

da ja on ko ha lik oma va lit sus, täp se malt las te kait se töö ta ja.

Ka su ta tud kir jan dus

Korp, E., & Rääk, R. (2004). Las te kait se töö ko ha li kus oma va lit su ses. Tal linn: Ter vi se Aren gu 

Ins ti tuut. 

http://www.eatl.ee/wp/wp-con tent/up loads/Las te kait se toeoe ta ja_20ka si raa mat.pdf

Las te kait se sea dus (2014). RT I, 12.12.2018, 49. Ka su ta tud 15.03.2021, 

https://www.rii gi tea ta ja.ee/akt/112122018049?leia Keh tiv

Me tods töd för BBIC (Barns Be höv i Cent rum), So cials ty rel sen, 2018. 

https://www.so cials ty rel sen.se/glo ba las sets/sha re point-do ku ment/ar ti kel ka ta log/

ov rigt/2018-10-21.pdf

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-10-21.pdf
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EJLi juhendmaterjal lapse heaolu toetamiseks
Sissejuhatus

Tur va li su se ta ga mi se eta pid – te ge vusp laa ni väl ja töö ta mi ne

Soo vi ta me te ge vust alus ta da ene se hin nan gu vor mi täit mi se ga le he kül jel 21.

Sel le täit mi ne näi tab, mi da on ju ba ära teh tud (ja see võib  ol la ül la tav!) ja ai tab võt me-

te ge vu si täht su se jär je kor da sea da.

Tur va li su se ta ga mi se te ge vu sed on ka te go ri see ri tud kol me le ta se me le – pronks, hõ be 

ja kuld. Iga le ta se me le on pi sut eri ne vad nõu ded, sest ar ves se tu leb võt ta väik se ma te 

or ga ni sat sioo ni de pii ra tu maid va hen deid. Ta se me te ja neis nõu ta va te te ge vus te ük si k-

as jad on lei ta vad te ge vusp laani ja ana lüü si vor mis le he kül jel 74.

Ideaa lis peak sid kõik klu bid/lii dud töö ta ma kuld se ta se me saa vu ta mi seks, kui gi mõ nin-

ga tel väik se ma tel or ga ni sat sioo ni del võib see ol la kee ru li ne. Ise gi va hen di te ole ma so lu 

kor ral võib muu da tus te vii vi ta ma tu sis se vii mi ne ras ke ol la. See tõt tu soo vi ta me töö ta-

da etap pi de kau pa – en ne hõ be da ja kul la ta se me le lii ku mist püüd ke saa vu ta da kõik 

pronk si ta se me te ge vu sed.

Pä rast ene se hin nan gu vor mi täit mist saa vad or ga ni sat sioo nid oma tu le mu si te ge vus-

p laa ni ja hin da mi se vor mi ga võr rel da, et sea da täh tu se jär je kor da kõi ge olu li se mad 

sam mud ja väl ja töö ta da plaan, kui das ees märk saa vu ta tak se – ar ves ta da tu leb nii ko-

ha li ku kon teks ti kui ka va hen di te ga. Soo vi ta me te ge vusp laa ni väl ja töö ta mi seks moo-

dus ta da töö rühm, sest tii mis töö ta mi ne võib li saks luua ka muid ideid ja la hen du si.

Aren gu jäl gi mi ne ja saa vu tus te mär ka mi ne

Te ge vusp laa ni väl ja töö ta mi sest ük si ei pii sa – tu leb hin na ta aren gut, et nä ha, kas ees-

mär gid on saa vu ta tud, sa mu ti suu na ta järg ne vaid juh ti mi sot su seid. On olu li ne te ge vus-

p laan re gu laar selt üle vaa da ta, ee lis ta tult vä he malt kor ra kvar ta lis. Kord aas tas tu leb 

hin na ta ka aren gut ja üht la si väl ja töö ta da uus te ge vusp laan järg mis te sam mu de as-

tu mi seks.

Va hen did

Kõik ju hen da ma ter ja li jaoks väl ja töö ta tud ma ter ja lid on seo tud tur va li su se ta ga mi-

se ga ja si sal da vad märk meid ning ju hi seid nen de ka su ta mi se sel gi ta mi seks. Muud 

va hen did, näi teks tur va li su se ta ga mi se väl jaõp pe ja kom mu ni kat sioo ni ma ter ja lid, on 

lei ta vad aad res sil jalg pall.ee või www.ue fa-sa fe guar ding.eu.

https://www.jalgpall.ee
https://www.uefa-safeguarding.eu


13

EES MÄRK

TUR VA LI SU SE TA GA MI SE LE 
ALU SE LOO MI NE

11
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Kõik, kes on jalg pal li ga seo tud, pea vad tead ma, mi da tä hen dab tur va li su se ta ga mi ne, 

miks on see olu li ne ja mi da on va ja las te kaits mi seks ära te ha.

Esi me ne ees märk kes ken dub lap se tur va li su se ta ga mi se olu li su se mõist mi se le jalg pal-

lis. Üht se nä ge mu se saa vu ta mi seks ka su ta tud meet med pea vad ole ma sar na sed jalg-

pal li lii du ja  -klu bi ta san dil. Sa mu ti on olu li sel ko hal mõist mi ne, mi da ka su lik ku jalg pall 

las te el lu toob, kuid sa mal ajal tead vus ta des kaas ne vaid ris ke. 

Tur va li  su se ta ga mi se le pa neb alu se tead lik kus või ma li ku väär koht le mi se mär ki dest ja 

jalg pal li ga seo tud ük si kas ja dest, mis või vad lap sed haa va ta vaks te ha.  
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1.1 In fo leht: väär koht le mi se ja kah ju 
de fi nit sioon. Mär ki de ja sümp to mi te 
ära tund mi ne

Kui gi mäng pa kub las te le suurt rõõ mu, võib spor ti mi sel ol la var ja tud pool, sest lap si või-

dak se nii jalg pal lis kui ka mis ta hes tei sel spor dia lal väär ko hel da või kah jus ta da, sõl tu ma ta 

nen de va nu sest, soost, ras sist, kul tuu rist, usu li sest kuu lu vu sest, või me ku sest või sek suaal-

sest orien tat sioo nist.

Kui gi mee dias ka jas tust leid nud lap se väär koht le mi se skan daa lid jalg pal lis on kes ken du-

nud pea mi selt sek suaal se le väär koht le mi se le, on olu li ne mõis ta, et see po le ai nus väär-

koht le mi se viis, mi da lap sed ko ge da või vad.

See in fo leht toob väl ja eri ne vad väär koht le mi se vii sid ja esi tab näi teid sel lest, kui das 

neid jalg pal lio lus ti kus võiks ära tun da. Sa mu ti kir jel dab see mõ nin gaid mär ke, mis või vad 

vii da ta sel le le, et laps kan na tab väär koht le mi se all.

PI DA GE MEE LES: igal rii gil on lap se väär koht le mi se, seal hul gas sel le de fi  nee-

ri mi se osas omad sea du sed. See ju hend ma ter jal kes ken dub ja an nab suu ni-

s eid väär koht le mi se le vi nu ma te juh tu mi te jaoks. 

Vä lis maal toi mu va te tur nii ri de ja jalg pal li män gu de pu hul on olu li ne kont rol-

li da ko ha lik ke sea du si lap se väär koht le mi se koh ta, ku na mis ta hes tur va li su se 

ta ga mi se te ge vu sed pea vad ole ma koos kõ las sea du se ga rii gis, kus neid ra-

ken da tak se.
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Väär koht le mi se lii gid
Lap se väär koht le mist on pea mi selt nel ja lii ki.

Füü si li ne väär koht le mi ne

Füü si li ne väär koht le mi ne on sa ge li kõi ge ker ge mi ni ära tun tav. Füü si li ne väär koht le mi-

ne võib ol la mis ta hes löö mi ne, ra pu ta mi ne, kõr ve ta mi ne, nä pis ta mi ne, ham mus ta mi-

ne, läm ma ta mi ne, vis ka mi ne, peks mi ne või muu te ge vus, mis põh jus tab füü si li si vi gas-

tu si, jä tab jäl je või te ki tab va lu.

Näi ted jalg pal lis:

lap se le lak su and mi ne, ku na ta on pro vo ka tiiv ne, ei kuu la või se gab 

tree nin gut;

vi gas tu se ga lap se män gi ma sun di mi ne;

lap se taht li kult ag res siiv selt män gi ma õhu ta mi ne, vaa ta ma ta teis te või

en da vi gas ta mi se ris ki le.

Sek suaal ne väär koht le mi ne

Lap se sek suaal ne väär koht le mi ne on mis ta hes tüü pi sek suaal ne kon takt täis kas va nu 

ja al la 18-aas ta se va hel, mär ki mis väär selt va ne ma lap se ja noo re ma lap se va hel või kui 

üks pool test, va nu sest ole ne ma ta, ei ole sek suaal suh te ga nõus. Kui al la 18-aas ta ne isik 

on sek suaal se suh te ga nõus, kä sit le tak se se da ik ka sek suaal se väär koht le mi se na.

Sa mu ti on sek suaal ne väär koht le mi ne las test eba sünd sa te pil ti de te ge mi ne, las te kaa-

sa mi ne sek suaal se te pil ti de või te ge vus te vaa ta mis se või las te jul gus ta mi ne käi tu ma 

sek suaal selt so bi ma tul vii sil. Kom men taa ri de, eri ti sek suaal se si su ga, te ge mi ne on sa-

mu ti sek suaal se väär koht le mi se vorm, mi da ni me ta tak se sek suaal seks ahis ta mi seks. 

Näi ted jalg pal lis:

du ši all ole va te pal jas te las te pil dis ta mi ne;

män gi ja ga sek suaal suh te alus ta mi ne:

tü tar lap se füü si li se aren gu kom men tee ri mi ne;

sel li se füü si li se kon tak ti nõud mi ne, mis ei ole män gi ja heao lu jaoks 

te ge li kult va ja lik 

Emot sio naal ne, p süh ho loo gi li ne või ver baal ne väär koht le mi ne 

Emot sio naal ne väär koht le mi ne toi mub siis, kui lap se jaoks olu li ne täis kas va nu pi de-

valt kri ti see rib, äh var dab või jä tab ta hoo le tus se, mil le ta ga jär jel lap se ene se hin nang 

ja ene se vää ri kus on kah jus ta tud. Ala ta sa kel le gi ku lul nal ja te ge mi ne võib sa mu ti ol la 

väär koht le mi ne.

Ta sub siis ki meel de jät ta, et mõõ du kas krii ti ka on las te õp pi mi se ja pa re maks saa mi se 
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ees mär gil olu li ne. Sa mu ti ai ta vad nal jad ja naer tu gev da da ini mes te va he li si suh teid 

ning luua mees kon na tun de. Siis ki tu leb jäl gi da, et krii ti ka ega nal ja de ga ei liial da taks, 

sest see  võib luua olu kor ra, kus krii ti ka ei ole enam mo ti vee riv ega nal jad nal ja kad. 

Emot sio naal ne väär koht le mi ne teeb hai get ja põh jus tab kah ju sa ma moo di na gu füü-

si li ne väär koht le mi ne.

Näi ted jalg pal lis:

keh va soo ri tu se või pe nal ti möö da löö mi se pä rast lap se pea le kar ju mi ne ja 

pi de valt te da hal ba de ni me de ga kut su mi ne;

lap se üle pi de valt naer mi ne ja teis te män gi ja te naer ma õhu ta mi ne, kui 

laps ei ole vor mis;

soo sin gu väl ja näi ta mi ne mees kon nas nii, et mõ ned lap sed tun ne vad end 

väl ja jäe tu na.

Tä he le pa nu ta jät mi ne

Tä he le pa nu ta jät mi ne on, kui täis kas va nu ei pa ku lap se le pii sa valt emot sio naal set tu ge 

või taht li kult ja pü si valt pöö rab lap se le vä ga vä he tä he le pa nu.

Tä he le pa nu ta jät mi ne on ka see, kui lap se le ei an ta pii sa valt toi tu, elua set, rii deid, ars ti-

a bi või jä re le val vet.

Näi ted jalg pal lis:

lap sed ei tea, ku hu nad su vis tes se jalg pal li laag ri tes se lä he vad; 

las te le ei pa ku ta kuu ma del päe va del tree nin gu ajal vett või ei või mal da ta 

v ee joo mi seks pau si;

las te jalg pal li män gu de le sõi du ta mi ne trans por di va hen di ga, mis po le 

ohu tu ja/või lä bi nud teh noü le vaa tust.

Kiu sa mi ne

Kui gi väär koht le mi sest mõel dak se ena mas ti kui te ge vu sest, mi da täis kas va nu teeb lap-

se le, saa vad ka ea kaas la sed üks teist väär ko hel da ja se da ni me ta tak se kiu sa mi seks.

Kiu sa mi ne võib väl jen du da mit mes vor mis. See võib ol la füü si li ne (näi teks löö mi ne), in-

ter ne ti te ge vus (sot siaal mee dias se pos ti ta tud hal vus ta vad sõ nu mid, kom men taa rid või 

pil did), va ra kah jus ta mi ne või va ras ta mi ne ning nar ri mi ne. Kiu sa mist võib põh jus ta da 

su gu, rah vus, sek suaal sus, eri va ja dus või sport lik või me kus.

Täis kas va nud püüa vad mõ ni kord kiu sa mist ig no ree ri da, pi da des se da vä he täht saks, 

ku na see toi mub las te va hel. Sel le gi poo lest võib kiu sa mi ne te ki ta da ja te ki tab ki suurt 

kah ju, sa mu ti ki pub see ta sa pi si sü ve ne ma. See pä rast on olu li ne sel li ne te ge vus pea ta-

da ju ba al gu ses ja luua õhk kond, kus kõik teak sid, et kiu sa mist ei sal li ta.

On veel tei si gi väär koht le mi se vor me, na gu disk ri mi nee ri mi ne, ära ka su ta mi ne ja vä gi-

vald, kuid need lä he vad väär koht le mi se nel ja pea mi se ka te goo ria al la.
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Väär koht le mi se mär ki de ja sümp to mi te ära tund mi ne
Väär koht le mi se ära tund mi ne po le ala ti ker ge. Mõ ni kord nä hak se väär koht le mist pealt 

või ol lak se tead lik, kui laps ise või tei ne laps/täis kas va nu on sel lest te a vi ta nud. Üs na 

sa ge li on nä ha mär ke, et mi da gi võib va les ti ol la. See ei tä hen da tin gi ma ta, et ON GI va-

les ti, kuid need on mär gid, mil le le tu leks lä he malt tä he le pa nu pöö ra ta.

Tüü pi li sed väär koht le mi se mär gid 

Kui laps:

omab tead ma ta põh jus tel füü si li si 

vi gas tu si, seal hul gas si ni kaid ja haa-

vu (näi teks si ga re ti põ le tu si) või tal 

on ene se vi gas ta mi se mär gid (näi-

teks lõi ke haa va de ar mid) või va lu 

kõn di mi sel;

omab tead ma ta põh jus tel pü si vaid 

hai gu si (näi teks söö mis ras ku sed);

muu dab äki li selt käi tu mist või tu ju,

näi teks muu tub ag res siiv seks, tõm-

bub en das se või muu tub hä be li ku-

maks;

väl dib tea tud olu kor di või ini me si;

muu tub vä ga sa lat se vaks, näi teks

ei ja ga enam oma elus toi mu vat või 

jääb täis kas va nu te ruu mi si se ne mi-

sel äkit selt vait;

teeb en nast pidevalt ma ha,

üt leb, et on väär tu se tu või ka su tu;

pais tab ole vat iso lee ri tud / ei so bi tu

võist kon nas teis te ga;

püüab en dalt elu võt ta;

üt leb, et te da või võist kon na kaas la si

väär ko hel dak se või kah jus ta tak se.

Kui täis kas va nu, näi teks klu bi töö-

ta ja või lap se va nem:

koht leb üht või mi tut last teis test 

eri ne valt, soo sib lem mi ku na või 

ka ris tab;

pais tab hu vi tu vat roh kem tu le mu-

sest kui sel lest, et laps oleks rõõ mus 

ning lõ but seks;

on lap se suh tes ne ga tiiv ne ja 

krii ti li ne;

ka su tab  so bi ma tut kõ nep ruu ki, 

näi teks arut leb tüd ru ku te füü si li se 

väl ja nä ge mi se üle sek suaal sel vii sil;

ei aus ta las te pri vaat sust riie tus-

 ruu mi des;

ei ole las te pä rast mu res, mi da nad

tee vad või kus nad on;

ei pea kin ni suu nis test ja käi tu mis-

 koo dek sist; 

üt leb, et on näi nud lap se väär koht-

 le mist või kah jus ta mist või on lap se 

pä rast mu res.
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1.2 In fo leht: väär koht le mi ne jalg pal lis

Jalg pall ja sport laie malt pa kub või ma lu se vaim seks ja füü si li seks aren guks. Are ne vad 

jõud, vas tu pi da vus ja pain du vus, sa mu ti pa ra neb ene se hin nang, prob lee mi de la hen-

da mi se os kus ja juh ti mi so ma du sed. Jalg pal li ga te ge le des võib oman da da ka mit meid 

väär tu si ja muid eluks va ja lik ke os ku si, mil le hul ka kuu lu vad aus mäng, tii mi töö ja pü-

hen du mi ne. Jalg pal li kau du saa vad lap sed luua sõp rus suh teid, aren da da sot siaal seid 

os ku si, lõ but se da ja pü si da vor mis. Lap se põl ves aren da tud ar mas tus jalg pal li vas tu 

võib ku ju ne da eluaeg seks sport li kuks te ge vu seks.

Aren gu ja po si tiiv se te väär tus hin nan gu te saa vu ta mi seks peab jalg pall ole ma las te le ja 

noor te le po si tiiv ne ja nau di tav ko ge mus. 

Las te väär koht le mi ne ja kah jus ta mi ne võib aset lei da üks kõik kus –  nii pe res kui  ka 

jalg pal lik lu bis või -lii dus ja väl jas pool spor di ring kon da. Ta sub mee les pi da da, et lap-

si või vad väär ko hel da pro fes sio naa lid, va ba taht li kud, hool da jad, pe re kon na liik med ja 

tei sed lap sed.

Lap si või dak se kah jus ta da mit mel moel ja sa ge li või vad nad ko ge da enam kui üht 

tüü pi väär koht le mist. On mõ ned spet sii fi  li sed olu kor rad ja väär koht le mi se lii gid, mis 

jalg pal lis tõe näo li se malt esi ne da või vad. Nen de olu kor da de ära tund mi ne ja en ne ta-

mi ne võib ai da ta, et jalg pall on kõi gi le las te le po si tiiv ne ko ge mus, ole ne ma ta nen de 

va nu sest, soost, ras sist, usu li sest kuu lu vu sest, sek suaal sest orien tat sioo nist, õi gus li kust 

sei sun dist  või või me ku sest.

Vi gas tu sed

Peaae gu igal spor dia lal on mõ nin ga ne füü si li se vi gas tu se oht.  Ent kui ees märk saa da 

pa re maks jalg pal lu riks tä hen dab, et lap si sur ves ta tak se ena maks, kui nen de va nu se le 

ja või me te le on mõist lik või so bi lik või neid jul gus ta tak se män gi ma vi gas ta tult, põh jus-

tab see eda sist kah ju.

Soo ri tu se sur ve

Võit on jalg pal lis olu li ne. Siis ki võib las te sur ves ta mi ne pa re maks soo ri tu seks ol la kah-

ju lik nii psüh ho loo gi li selt kui ka füü si li selt. Mõ ni kord võib sur ve tul la täis kas va nu telt, 

sa mu ti jalg pal li män gi valt lap selt en dalt või te ma kaas las telt. Las te jaoks ei to hiks hea 

soo ri tus tul la ku na gi te ma män gu rõõ mu ar velt.

Füü si li ne väär koht le mi ne

Füü si li ne väär koht le mi ne on ena mas ti ker ge mi ni ära tun tav väär koht le mi se vorm. Füü-

si li ne väär koht le mi ne võib ol la mis ta hes löö mi ne, ra pu ta mi ne, kõr ve ta mi ne, nä pis ta-

mi ne, ham mus ta mi ne, juus test sa ku ta mi ne, läm ma ta mi ne, vis ka mi ne, peks mi ne või 

m uu te ge vus, mis põh jus tab füü si li si vi gas tu si, jä tab jäl je või te ki tab va lu.
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Lap sed või vad sat tu da haa va ta va ma tes se olu kor da des se du ši- ja riie tus ruu mi des ning 

mas saaži- ja fü sio te raa pia jaoks mõel dud ruu mi des. Need pri vaat sed ko had an na vad 

roh kem või ma lu si lap se sek suaal seks väär koht le mi seks. Üld ju hul peab las te pri vaat-

sust aus ta ma, kuid tea tud olu kor da des peab las tel ole ma õi gus va li da tei se lap se või 

täis kas va nu juu re so le kut.

Öö bi mi sed/väl ja sõi du  d

Öö bi mi sed tree ning laag ri tes või vä lis män gu del või vad an da või ma lu si nei le, kes lap si 

sek suaal selt väär ko hel da soo vi vad. Õi ge jä re le val ve ta ga mi seks peab ala ti kaa sas ole-

ma pii sa valt täis kas va nuid.  Et väl ti da las te ära ka du mist või oht li kes se olu kor da des se 

sat tu mist, peab las te ga töö ta des ole ma ala ti ko hal vä he malt kaks täis kas va nut. Ar ves-

ta da  tu leb ka trans por di kor ral du se ohu tu se ga, näi teks peab ole ma sõi du ki tel keh tiv 

teh noü le vaa tus.

Lä he da sed suh ted

Su he lap se ja te ma tree ne ri või muu abi per so na li, näi teks fü sio te ra peu di ja ars ti ga on 

olu li ne ja võib pal ju ka su tuua. Pal ju del las tel on lä he da sed ja usal dus väär sed suh ted 

oma tree ne ri ga, kes võib nen de elus ol la mär ki mis väär ne ini me ne, eri ti kui neil teis te 

täis kas va nu te ga häid suh teid ei ole.

Siis ki või vad lä he da sed suh ted an da või ma lu se te ki ta da las te le kah ju. Laps ta hab täis-

kas va nu le mee le jä re le ol la, ag a te ma usal du si si kuks olev täis kas va nu ka su tab te ma 

suh tes jõu po sit sioo ni.

Las te ohu tu se ta ga mi ne jalg pal lis tä hen dab, et kõi ki ini me si –  lap si, lap se va ne maid ja 

lap se ga kok ku puu tu vaid täis kas va nuid – ko hel dak se ühe su gus te käi tu mis- ja ühis kon-

nas keh ti va te nor mi de jär gi.

Võist kon na kul tuur 

Võist kon na osaks ole mi ne ja sel le ga kaas nev kuu lu vus tun ne või vad las te ene se  hin nan-

gu le ja ene se vää ri ku se le vä ga ka su li kud ol la.

Võist kon na kul tuur on lap se õpi ko ge mu se võ ti. Sel le kul tuu ri loo vad män g   i jad, kuid tu-

ge valt mõ ju tab se da tree ner. Näi teks kui tree ner tea tab, et kõi ki aus ta tak se ega sal li ta 

kiu sa mist, on mees kon na kul tuur pal ju tõe näo li se malt po si tiiv ne. Kui aga tree ner väär-

tus tab või tu roh kem kui osa le mist, või vad män gi jad ha ka ta süü dis ta ma ja iso lee ri ma 

neid lap si, kes neid alt vea vad.

Sa mu ti või vad lap sed mõel da, et mõ ned män gi jad ei so bi mees kon da oma taus ta või 

eri pä ra tõt tu.

Are ne da võib hie rar hia, kus va ne ma tel või tu ge va ma tel las tel on mõ ju võim teis te las te 

üle. See võib ol la po si tiiv ne, kuid võib viia ka kiu sa mi se ni, seal hul gas nn ris ti mis te kor-

ral da mi se ni, sest kiu sa jad eel da vad, et heaks kii du võit mi seks ta lu  vad noo re mad lap sed 

füü si list va lu ja alan dust.
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1.3 Ene se hin nan gu vorm

Se da vor mi saab ka su ta da tur va li su se ta ga mi se prot se duu ri de ka su tu se le võ tu ja prot ses si-

de aren gu hin da mi seks. See ei ole au dit ja ee lis ta tult peaks se da koos teis te klu bi/lii du töö-

ta ja te ga täit ma lap se tur va li su se ta ga mi se kon tak ti  sik. Vor mi saab ka su ta da te ge vusp laa-

ni väl jaa ren da mi seks, tur va li su se ta ga mi se ta va de pa ran da mi seks ja aren gu jäl gi mi seks.

Ene se hin nan gu vorm Vor mi täit mi se kuu päev:      

Te ge vus
Ra ken-
da tud/

täi de tud

Osa li selt 
täi de tud

Ei ole 
täi de tud

Po le 
ko hal -
da tav

Kom men taa rid 
Kui te ge vus po le 

teos ta tav, 
põh jen da

LAP SE TUR VA LI SU SE TA GA MI SE KORD (LTTK)

Or ga ni sat sioo ni pü hen du mi ne 
las te tur va li su se ta ga mi seks 
kõi gis as pek ti des

Lap se tur va li su se ta ga mi se 
kord on all kir jas ta tud ja heaks 
kii de tud or ga ni sat sioo ni 
kõr gei mal ta se mel

Lap se tur va li su se ta ga mi se kord 
si sal dab vii teid sel le alu seks 
ole va te le põ hi mõ te te le, sea du s-
and lu se le ja suu nis te le, näi teks 
väär koht le mi se mää rat le mi ne

Lap se tur va li su se ta ga mi se kord 
on sel gelt kir ju ta tud, liht sas ti 
mõis te tav ja koos ta tud eri ne va tes 
for maa ti des, näi teks las te le, 
tree ne ri te le, lap se va ne ma te le

LAP SE TUR VA LI SU SE TA GA MI SE KON TAK TI SIK 

Teie or ga ni sat sioo ni mää ra tud 
isik on vas tu tav lap se tur va li su se 
ta ga mi se juht po sit sioo ni võt mi se 
eest (lap se tur va li su se ta ga mi se 
kon tak ti sik)

Te da koo li ta tak se
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Te ge vus
Ra ken-
da tud/

täi de tud

Osa li selt 
täi de tud

Ei ole 
täi de tud

Po le 
ko hal -
da tav

Kom men taa rid 
Kui te ge vus po le 

teos ta tav, 
põh jen da

Te ma kon tak tand med on kät te -
saa da vad las te le, noor te le, tree-
ne ri te le ja kõi gi le teis te le, kes 
lap se tur va li su se või heao lu 
pä rast mu ret se des ot si vad käi tu mis-
 suu ni seid va ja li ku te ge vu se koh-
ta  nii or ga ni sat sioo ni sees kui ka 
sel lest väl jas pool

VÄR BA MI NE JA KOO LI TUS; KÄI TU MI NE

Lä bi mõel dud taus ta kont rol li prot-
se duu rid vär ba mi sel/töö le võ tul

Taus ta kont roll  vär ba mi sel/töö le-
võ tul  viiak se lä bi vas ta valt prot-
se duu ri de le

Väl jaõ pe/suu ni sed lap se tur va li-
su se ta ga mi sest ja las te tur va li-
su se ta ga mi se kor ra ole ma so lu 
kõi gi le töö ta ja te le, va ba taht li ke le 
ja teis te le as jas se puu tu va te le 
isi ku te le

Täiend koo li tus, mis on ta ga tud 
kõi gi le töö ta ja te le / va ba taht li ke le 
lap se tur va li su se ta ga mi seks

Kir ja li k käi tu mis koo deks,  mis 
läh tub põ hi mõt test: kõi ki ini me si 
tu leb võrd selt ko hel da, sa mu ti 
suu ni seid ja ju hi seid oo tus test 
las te ja noor te ohu tu se ta ga mi sel, 
mil le ga ko gu töö ta jas kond peab 
end kurs si vii ma ning jär gi ma

LAS TE JA LAP SE VA NE MA TE KAA SA MI NE

Las te le mõel dud suu ni sed lap se 
tur va li su se ta ga mi se väl jaõp pe 
koh ta

Lap se sõb ra li kus for maa dis too de-
tud tead lik kust tõst vad ma ter ja lid 
tur va li su sest

All kir jas ta tud käi tu mis koo deks 
lap se va ne ma te le

Las te väl ja töö ta tud ja all kir jas ta-
tud käi tu mis koo deks

Lap sed ja lap se va ne mad tea vad, 
kui das tur va li su se ta ga mi se kon-
tak ti si ku ga ühen dust võt ta
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Te ge vus
Ra ken-
da tud/

täi de tud

Osa li selt 
täi de tud

Ei ole 
täi de tud

Po le 
ko hal -
da tav

Kom men taa rid 
Kui te ge vus po le 

teos ta tav, 
põh jen da

PART NE RI TE JA VA RUS TA JA TE KAA SA MI NE

Tur va li su se ta ga mi se kord on  
part ner lu se/liik me li su se/va rus ta-
mi se le pin gu la hu ta ma tu osa

Part ne ri te le ja va rus ta ja te le 
mõel dud tead lik ku se tõst mi ne / 
väl jaõ pe

OHU TULT TÖÖ TA MI NE

Koos ta tud te ge vus te ris kia na lüüs

 Täp ne prot sess te ge vus te ära jät-
mi seks ohu tu se puu du mi sel

Lap se va ne ma te  all kir jas ta tud 
nõu so le ku vor mid

Öö bi mi se ga väl ja sõi tu de ja jä re le-
val ve ga seo tud kord

Teh no loo gia ja sot siaal mee dia 
ka su ta mi se ga seo tud ju hi sed

Riie tus ruu mi de, ra vi jmt seo tud 
ju hi sed

Mee dia ga seo tud tegevus

MU RE DE LE REA GEE RI MI NE JA TEIS TE GA KOOS TÖÖ TA MI NE

Kind lad prot se duu rid, mis an na-
vad käi tu mis suu ni seid, kui ol lak-
se lap se tur va li su se või heao lu 
pä rast on mu res, näi teks kui das/
mil lal prob lee mi tõs ta ta da, vt suu-
na mi se ju hi seid

Luuak se riik li kul ja ko ha li kul 
ta san dil kon tak tid vas ta va te 
las te kait se ins ti tut sioo ni de ja 
MTÜ-de ga, kes vas ta valt va ja du-
se le pa ku vad tur va li su se ta ga mi-
sel tu ge ja nõu

Juh tu mi test tea vi ta mi seks on 
kät te saa da vad po lit sei, las te kait se 
ja teis te or ga ni sat sioo ni de ni med 
ja kon tak tand med

Koos kõ las tu sed/kok ku lep ped 
ins ti tut sioo ni de ga tea vi ta mi se 
prot se duu ri de koh ta

Tea vi tu sed mu re dest/juh tu mi test/
kõi gist suu na mis test sal ves ta tak-
se ja hoius ta tak se tur va li selt vas-
ta valt keh ti va le as jaa ja mis kor ra le
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Te ge vus
Ra ken-
da tud/

täi de tud

Osa li selt 
täi de tud

Ei ole 
täi de tud

Po le 
ko hal -
da tav

Kom men taa rid 
Kui te ge vus po le 

teos ta tav, 
põh jen da

Vii da tud juh tu mi te jä rel meet med 
/ pi dev tea be va he tus

TÕ HU SU SE  JÄL GI MI NE

Te ge vusp laan lap se tur va li su se 
ta ga mi se kin nis ta mi seks on väl ja 
töö ta tud ja kok ku le pi tud

Te ge vusp laan lap se tur va li su se 
ta ga mi se pa ren da mi seks on üle 
vaa da tud ja uuen da tud (soo vi ta-
valt 1x aas tas)

Lap se tur va li su se ta ga mi se te-
ge vu sed (ene se hin da mi sed) on 
re gu laar selt üle vaa da tud (soo vi-
ta valt 1x aas tas)

Lap se tur va li su se ta ga mi se juh tu-
mi test saa dud õp pe tun di de ka jas-
ta mi ne ja muu da tus te te ge mi ne

Lap se tur va li su se ta ga mi se te ge-
vus te ja prot ses si de sõl tu ma tu 
hin da mi ne



25

EES MÄRK

OR GA NI SAT SIOO NI GA
SEO TUD VAL MI SO LE KU JA 
EN NE TA MI SE TA GA MI NE

2
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Las te tur va li su se ta ga mi ne al gab en ne ta mi se ga. Lii dud/klu bid pea vad ole ma val mis tu nud 

lap si kaits ma ning pai gas pea vad ole ma taht li ku või ju hus li ku kah ju en ne ta mi seks mõel-

dud prot ses sid ja te ge vu sed.

Tei ne ees märk kes ken dub olu li se ma te te ge vus te ja ta va de tu vas ta mi se le, mis ai ta vad 

vä hen da da las te väär koht le mi se tõe näo sust jalg pal li kesk kon nas. See tä hen dab veen-

du must, et töö ta jad ja va ba taht li kud on usal dus väär sed; kok ku on le pi tud sel ged käi-

tu mis ju hen did, nii et igaüks teab, mil li ne käi tu mi ne on vas tu võe tav. Sa mu ti pea vad 

ole ma kok ku le pi tud prot se duu rid, mis ta ga vad, et öö bi mis te ga väl ja sõi dud ja te ge vu-

sed olek sid häs ti or ga ni see ri tud ja kont rol li tud.

Las te tur va li su se ta ga mi se pin gu tu sed ja en ne ta va te meet me te ra ken da mi ne al gab 

ju ba teh tud pin gu tus te kaar dis ta mi sest, et väl ja töö ta da plaan prot se duu ri de ja te ge-

vus te tut vus ta mi seks. Ene se hin nan gu vorm le he kül jel 21 ai tab ana lüü si da or ga ni sat-

sioo nis keh ti nud ta va sid ja kind lus ta da lap se le tur va li se klu bis ole mi se.
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2.1 Näi dis vorm: lap se tur va  li su se 
ta ga mi se kord klu bi de le/
or ga ni sat sioo ni de le

Lap se tur va li su se ta ga mi se kord
   

    (Klu bi/or ga ni sat sioo ni ni mi)                                                                                (kuu päev)

Sis se ju ha tus

Lap se tur va li su se ta ga mi se kor ra on väl ja töö ta nud [TEIE KLU BI/OR GA NI SAT SIOO NI NI-

MI] soo vi ga ta ga da, et jalg pal list  osa võtt oleks nii lõ bus kui ka tur va li ne kõi gi le las te le, 

ole ne ma ta nen de va nu sest, või me ku sest või seo tu sest.

Kord kes ken dub viie le ees mär gi le või te ge vus vald kon na le, mis peak sid ole ma iga klu-

bi/or ga ni sat sioo ni töö alu seks, et en ne ta da mis ta hes ris ki kah jus ta da lap si ja va ja du sel 

õi ges ti rea gee ri da.

Kui gi lap se tur va li su se ta ga mi se kord  püüab ol la kõi ke hõl mav, män gi tak se jalg pal-

li vä ga eri ne va tes koh ta des ja ta se mel ja see pä rast võib koo sa tud do ku men dis et te 

tul la tin gi mu si, mil le ga po le ar ves ta tud ja kor ra ra ken da mi ne võib te ki ta da kü si mu si. 

Sel lis tes olu kor da des peab võt ma alu seks, et kõik te ge vu sed olek sid las te pa ri ma tes 

hu vi des.

Viis ees mär ki

EES MÄRK 1: tur va li su se ta ga mi se le alu se loo mi ne

EES MÄRK 2: or ga ni sat sioo ni val mi so lek ja en ne ta mi se ta ga mi ne väär koht le mi se kor ral

EES MÄRK 3: tead lik ku se tõst mi ne

EES MÄRK 4: koos töö ja mu re dest tea vi ta mi ne

EES MÄRK 5: tur va li su se ta ga mi se te ge vu se mõõt mi ne
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EES MÄRK 1: tur va li su se ta ga mi se le alu se loo mi ne

1.1 Vas tu tus

1.1.1 Tur va li su se ta ga mi ne on kõi gi vas tu tus.

1.1.2 Igaüks, kes töö tab [TEIE OR GA NI SAT SIOO NI NI MI] ni mel või heak s, peab tead-

 vus ta ma oma ko hus tu si tur va li su se ta ga mi seks ja eden da ma las te heao lu ja hu vi-

sid. Sa mu ti on te ma ko hus tus as tu da vas ta vaid sam me lap se tur va li su  se ta ga mi se 

kor ra ra ken da mi seks. 

1.2 Tur va li su se ta ga mi se de fi nit sioon

1.2.1 Lap se tur va li sust de fi  nee ri tak se kui or ga ni sat sioo ni ko hus tust  ta ga da, et jalg pall

oleks kõi gi las te jaoks ohu tu, po si tiiv ne ja nau di tav har ras tus ning et jalg pal lis 

hoi tak se kõi ki lap si kah ju ja väär koht le mi se eest, hoo li ma ta nen de os kus test ja 

ta se mest.

1.2.2 Lap se tur va li su se ta ga mi ne hõl mab nii en ne tus te ge vust, et vä hen da da kah ju 

tek ki mi se või ma lu si, aga ka rea gee ri vaid meet meid, et ta ga da prob lee mi de tek ki-

mi sel as ja ko ha ne te gut se mi ne. Sel le tin gib va ja dus esin da da las te hu vi sid ja ol la 

vas ta vu ses nii rah vus va he lis te stan dar di te kui ka ko ha li ku sea du sand lu se ga. Eri ti 

olu li ne on see olu kor da des, mis on seo tud po tent siaal se te kri mi naal se te te gu-

de ga.

1.2.3 Lap se tur va li su se ta ga mi se kor ra ja ÜRO 1989. aas ta lap se õi gus te kon vent sioo ni 

jär gi on laps al la 18-aas ta ne ini me ne.

1.3 Mi da mõel dak se kah ju ja väär koht le mi se all?

1.3.1 Igaüks, kes töö tab [TEIE OR GA NI SAT SIOO NI NI MI] ni mel või heaks, peab ole ma

 tead lik, et väär koht le mi se, kah ju ja tur va li su se ta ga mi se prob lee mi de le ei saa 

an da ühest de fi  nit sioo ni või ni me tust. Ena mi kul juh tu del eri ne vad prob lee mid 

kat tu vad.

1.3.2  Kah ju võib ilm ne da mit mel moel ning tä hen dab ül di selt, et lap se tur va li sus ja

 heao lu on oh tu sea tud. Võib juh tu da, et kee gi ot sus tab taht li kult oma au to ri tee-

ti ja usal dus väär sust ku ri tar vi  ta da ja last väär ko hel da. Sa mu ti võib see juh tu da 

hal ba de kom me te tõt tu, mis on tõe näo li selt tin gi tud puu du li kust tead lik ku sest 

ja väl jaõp pest – see võib väl jen du da te ge vu se tu ses ja või me tu ses last õi ges ti val-

va ta.

1.3.3 Väär koht le mi ne on lap se hal vas ti koht le mi ne, mis põh jus tab (või suu re tõe näo su-

 se ga põh jus tab) lap se le kah ju. Isik te ki tab oma käi tu mi se ga lap se le kah ju või ei 

suu da ära hoi da kel le gi tei se põh jus ta ta vat kah ju. Lap si või  vad väär ko hel da ini-

me sed, ke da nad tea vad kas pe re si se selt, ko gu kon nas või muu de te ge vus te ja 

har ras tus te kau du. Tei se, kuid har vem esi ne va või ma lu se na või vad lap si väär ko-

hel da võõ rad, näi teks vee bi teel. Lap si või vad väär ko hel da täis kas va nu, täis kas va-

nud, tei ne laps või lap sed.
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1.3.4 Väär koht le mist võib ko ha ta mit mel ku jul ning see hõl mab kõik või ma lik ku füü si-

 list, emot sio naal set, psüh ho loo gi list ja sek suaal set väär koht le mist, hoo li ma tust 

ja hoo li ma tut koht le mist, vä gi val da ja ära ka su ta mist, ol gu see põh jus ta tud ot se-

selt või vee bi teel. (De fi  nit sioo ne ja eda si si suu ni seid vaa da ke tur va li su se ta ga mi se 

ju hen da ma ter ja list)

1.3.5 Kui gi las te tur v a li sust ohus ta vad ta va li selt last hal vas ti koht le vad täis kas va nud, 

või vad se da te ha ka tei sed lap sed. See juh tub ta va li  selt siis, kui ühel lap sel on 

tei se üle mõ ju võim või roh kem jõu du, sest ta on va nem, au to ri teet sem või ta on 

mees kon na kap ten. Las te pu hul väl jen dub see kiu sa mi ses.

1.3.6 Kiu sa mi se kor ral on va ja lik ai da ta last, ke da kiu sa tak se. Aga sa mas on va ja mõel-

da, kui das oleks kõi ge pa rem te ge le da ka kiu sa ja ga ja te gut se da nii, et kum ba gi 

last ei kah jus ta ta ja mõ le ma lap se hu vi sid ja heao lu on sil mas pee tud.

1.4 Tur va li su se ta ga mi se iseä ra li kud ris kid jalg pal lis

1.4.1 Jalg pal lis on mit meid vä ga spet sii fi  li si olu kor di, mil kah ju ja väär koht le mi ne või-

vad aset lei da.

1.4.2 FÜÜ SI LI SED VI GAS TU SED. Igal spor dia lal on mõ nin ga ne füü si li se vi gas tu se oht 

ning jalg pall po le min gi erand. Soov saa vu ta da edu ja või ta võib viia sel le ni, et 

lap si sur ves ta tak se ena maks, kui nen de va nu se le ja või me te le on mõist lik või so-

bi lik.

1.4.3 SOO RI TU SE SUR VE. Võit mi ne on olu li ne jalg pal li osa. Siis ki võib pa re ma soo ri tu-

se ja edu ni mel las te sur ves ta mi ne  ja äär mus li ku pin ge al la pa ne mi ne tal le ol la 

kah ju lik psüh ho loo gi li selt, emot sio naal selt ja füü si li selt.

1.4.4 FÜÜ SI LI NE KON TAKT. Riie tus- ja du ši ruu mi des, sa mu ti fü sio te raa pias ja ra vil te-

ki vad füü si list kon tak ti si sal da vad olu kor rad, mis või vad pak ku da kiu sa mi se, so-

bi ma tu te fo to de või vi deo  de jääd vus ta mi se ja sek suaal se väär koht le mi se või ma-

lu si.

1.4.5 ÖÖ BI MI SE GA VÄL JA SÕI DUD. Öö bi mi se ga väl ja sõi dud või vad si sal da da  pal ju-

sid või ma lik ke ris ke, seal hul gas pea lis kaud set jä re le val vet, las te ära ka du mist, li gi-

pää su al ko ho li le või so bi ma tu le te le si su le, prob lee me sot siaal mee dia ka su ta mi-

se ga ja või ma lu si väär koht le mi seks, eri ti sek suaal seks väär koht le mi seks.

1.4.6 LÄ HE DA SED SUH TED. Mees kon na suh ted tree ne ri ja abi per so na li ga (näi teks 

fü sio te ra peu ti de ja ars ti de ga) on jalg pal li olu li ne ja ka su lik osa. Pal ju del las tel on  

lä he da sed ja usal dus väär sed suh ted oma tree ne ri te ga, kes on sa ge li nen de elus 

olu li sed ini me sed, eri ti kui lap sel po le teis te täis kas va nu te ga po si tiiv seid, toe ta-

vaid suh teid. Siis ki, sa mal ajal kui pal jud tree ne rid tu gev da vad oma hoo le all ole-

va te las te ga häid suh teid, võib tek ki da või ma lu si au to ri tee di ja usal du se ku ri tar vi-

ta mi seks ja las te le kah ju te ki ta mi seks.

 

1.5 S eo sed riik li ke sea du sand lus te või põ hi mõ te te ga

1.5.1 Ko gu tur va li su se ta ga mi se korra raa mes teh tav te ge vus peab ole ma koos kõ las

keh ti va sea du sand lu se ga, mi da peab täit ma.
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1.6 Jalg pal li vä li sed te ge vu sed

1.6.1 Tur va li su se ta ga mi se kord kes ken dub kon tak ti le las te ga, mil le eest vas tu tab [TEIE

OR GA NI SAT SIOO NI NI MI]  täie li kus ma hus.

1.6.2 So bi ma tu käi tu mi se esi ne mi ne väl jas pool jalg pal li te ge vu si, ol gu siis in d i vi duaal-

selt või kol lek tiiv selt, ri kub sä tes ta tud põ hi mõt teid ja kah jus tab jalg pal li väär tu-

si, näi teks so bi ma tu si su pos ti ta mi ne sot siaal mee dias se või sek suaal ne te ge vus 

las te ga.

1.6.3 Sel lis te prob lee mi de ilm ne mi sel tu leb neid hoo li kalt uu ri da ning ot sus vää ralt käi-

tu nud ini me se ga koos töö jät ka mi se koh ta peaks kes ken du ma sel le le, et ta ga tak-

se las te ohu tus ja pee tak se sil mas nen de hu vi sid. See või b tä hen da da pöör du mist 

ko ha li ku oma va lit su se las te kait se spet sia lis ti või po lit sei poo le.

1.7 Lap se tur va li su se ta ga mi se kor ra alu seks ole vad  täht sa mad põ hi mõt ted

1.7.1 Jalg pall peab kõi gi las te jaoks ole ma ohu tu, po si tiiv ne ja nau di tav ko ge mus.

1.7.2 Kõi gil las tel on võrd ne õi gus kait se le ja tur va li su se le ning sel le le, et nen de heao lu 

ja osa le mist toe ta tak se, ole ne ma ta nen de va nu sest, soost, sek suaal sest orien tat-

sioo nist, rah vu sest, sot siaal sest taus tast, usu li sest kuu lu vu sest, ta se mest, või me-

ku sest ja eri va ja du sest.

1.7.3 Kõik lap se tur va li su se ta ga mi se te ge vu sed tu leb te ha las te pa ri maid hu vi sid sil-

mas pi da des.

1.7.4 Igaü hel on vas tu tus ta ga da las te tur va li sus. Ka las tel on sel les osa, kui gi lõp lik vas-

tu tus tur va li su se ta ga mi se eest jääb täis kas va nu te le.

1.7.5 Tur va li su se ta ga mi se meet med ei to hi ol la disk ri mi nee ri vad ja pea vad ar ves ta ma, 

et mõ ned lap sed (näi teks eri va ja du se ga) või vad ol la väär koht le mi se osas suu re-

mas ohus.

1.7.6 Lap se tur va li su se ta ga mi ses on olu li ne lä bi paist vus ja ava tus. Väär koht le mi ne ja

sel lest tu le nev kah ju saa vad prog res see ru da, kui töö ta jas kond, va ba taht li kud, 

part ne rid, lap sed, pe red ja ko gu kon na liik med tun ne vad, et ei saa oma mu re dest 

rää ki da.

1.7.7 Kõi ki lap se tur va li sust ja kait set puu du ta vaid prob lee me tu leb tõ si selt võt ta. Kus

va ja lik, tu leb te ha vas ta vad sam mud lap se tur va li su se ta ga mi seks ja va ja du sel 

pöör du da õi gus kait se ja ko ha li ku oma va lit su se las te kait se poo le.

1.7.8 Üks ki or ga ni sat sioon ei saa koos tööd te ge ma ta ta ga da las te tur va li sust, see ga on

va ja lik sõl tu valt va ja du sest töö ta da koos teis te or ga ni sat sioo ni de ga (va lit su s-

a su tus te ga, ko ha li ku oma va lit su se las te kait se töö ta ja ga, noor soo po lit sei ga ja mi-

nis tee riu mi ga) ning teis te grup pi de ga, kes oma iga päe va töös puu tu vad kok ku 

las te heao lu ta ga mi se te maa ti ka ga.

1.7.9 Säi li ta da tu leks kon fi  dent siaal sus ja seo tud isi ku te isi kuand meid (seal hul gas 

prob lee mi tõs ta ta nud isi ku, kõ nea lu se lap se ja väi de ta va toi me pa ni ja ni me sid) 

ei to hiks aval da da, väl ja ar va tud ju hul, kui toi me võib ol la pan dud kri mi naal -

ku ri te gu.
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1.7.10 Kõik tur va li su se ta ga mi se te ge vu sed peak sid ole ma vas ta vu ses riik li ke ja rah vus-

va he lis te sea dus te ja põ hi mõ te te ga.

EES MÄRK 2: or ga ni sat sioo ni ga seo tud val mi so le ku ja 
en ne ta mi se ta ga mi ne

2.1  Tur va li su se ta ga mi se kor ra keh tes ta mi ne

2.1.1 [TEIE OR GA NI SAT SIOON NI MI] on ot sus ta nud keh tes ta da lap se tur va li su se ta ga-

mi se kor ra koos va hen di te ja suu nis te ga. Näi dis vorm tur va li su se ta ga mi se kor rast 

te hak se kät te saa da vaks kõi gi le. 

2.1.2 Kõik, kel lel on osa või kes on seo tud Eu roo pa jalg pal li ga, seal hul gas [TEIE OR GA-

NI SAT SIOO NI NI MI] kõik ük su sed, ke da kont rol lib [TEIE OR GA NI SAT SIOO NI NI MI] 

täie li kus ma hus, peab tur va li su se ta ga mi se kor da jär gi ma.

2.1.3 [TEIE OR GA NI SAT SIOO NI NI MI] ai tab oma kon tak ti si kul ko han da da tur va li su se ta ga-

 mi se kor da oma va ja dus te le vas ta vaks ning kõik ko hus tu vad ra ken da ma sel le sät-

teid ja kõi ki sea tud nõu deid.

2.1.4 Lap se tur va li su se ta ga mi se kord on kät te saa dav [KEEL] kee les. Kõik [TEIE OR GA-

 NI SAT SIOO NI NI MI] töö ta jad ja esin da jad saa vad koo pia kok ku le pi tud ka na li te 

kau du.

2.2 Tur va li su se ta ga mi se kon tak ti si ku te mää ra mi ne

2.2.1 [TEIE OR GA NI SAT SIOO NI NI MI] mää rab hal du sük sus te ta san dil tur va li su se ta ga mi-

se kon tak ti si ku, et ta ga da  tur va li su se ta ga mi se kor ra ra ken da mi ne ja jär gi mi ne 

[TEIE OR GA NI SAT SIOO NI NI MI]. See isik teeb koos tööd ka teis te or ga ni sat sioo ni-

de ga.

2.2.2 Kõi ki klu bi sid/or ga ni sat sioo ne jul gus ta tak se mää ra ma tur va li su se ta ga mi se kon-

tak ti si kuks vä he malt üks ini me ne.

2.2.3 Tur va li su se ta ga mi se kon tak ti si ku üle san deks on ol la ühen dus lü liks, an da nõu, 

toe ta da ja abis ta da or ga ni sat sioo ni tur va li su se ta ga mi se kord ra ken da mi sel ja 

sel le ga seo tud prot se duu ri del, seal hul gas mu re de le ja konk reet se te le juh tu mi-

te le rea gee ri mi sel.

2.2.3 Soo vi tav on mää ra ta tur va li su se ta ga mi se ko n ta ki si kuks kee gi, kel on eel ne vaid

 tead mi si las te kait sest või tur va li su se ta ga mi sest. Ko hus tu sed võib an da ka isi ku-

le, kes on pü hen du nud, aus tab mees kon da ja täi dab vas ta vaid üle san deid. (Vaa-

da ke tur va li su se ta ga mi se kon tak ti si ku osa ja vas tu tu se suu ni seid)

2.3 Tark vär ba mi ne

2.3.1 Ka su tu se le võe tak se tar ga vär ba mi se kord, mis ai tab ta ga da las te le või ma lik ku

oh tu ku ju ta va te kan di daa ti de ära tund mist ja en ne ta da nen de töö lea su mist.

2.3.2 Tar ga vär ba mi se kord si sal dab  eel va li ku-, va li ku- ja va li mis järg seid te ge vu si, et 
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ta ga da las te jaoks või ma li kult tur va li se per so na li vär ba mi ne. (Vaa da ke tar ga vär-

ba mi se suu ni seid)

2.3.3 So bi ma tu te ini mes te las te ga töö ta mi se en ne ta mi se ke peab en ne töö lea su mist 

lä bi ma kõik tar ga vär ba mi se prot ses sid, taus ta kont rol li ja tur va li su se ta ga mi se 

koo li tu sed.

2.3.4 Tea tud erand juh tu del võib te ge vu si alus ta da en ne, kui taus ta kont roll on lõ pe ta-

tud. Siis ki tu leb sel li ses olu kor ras ra ken da da li sa meet meid (nt täien dav jä re le val-

ve ja ran ge ük sin da töö ta mi se keeld), et or ga ni sat sioon saaks ol la kin del, et risk 

las te le on vii dud mii ni mu mi ni.

2.3.5 Tar ga vär ba mi se kor ral da mi se ga seo tud and meid (näi teks soo vi tu si) peab säi li ta-

ma ning ar hi vee ri ma. Se da in for mat sioo ni peab hoius ta ma ja hä vi ta ma vas ta valt 

and me kait se sea dus te le.

2.4 Käi tu mis koo dek sid

2.4.1 Or ga ni sat sioo ni [TEIE OR GA NI SAT SIOO NI NI MI] ni mel ja heaks töö ta va te le ini mes-

te le keh ti vad sel ged käi tu mis koo dek sid. Need sä tes ta vad sel ged oo tu sed seo ses 

lap se tur va li su se ta ga mi se ga ja täp sus ta vad oo tus pä rast ja kee la tud käi tu mist. 

(Lap se tur va li su se ta ga mi se ga seo tud vas ta vaid suu ni seid ja käi tu mis koo dek seid 

vaa da ke tur va li su se ta ga mi se ju hen da ma ter ja list)

2.4.2 Mis ta hes osa lus (TEIE OR GA NI SAT SIOO NI NI MI) ja (TEIE OR GA NI SAT SIOO NI NI MI)

poolt kor ral da tud üri tus tel sõl tub kõ nea lu se isi ku val mi du sest nõus tu da töö le-

pin gust läh tu va te käi tu mis ju hi se suu nis te ga ning need omalt poolt all kir jas ta da.

2.4.3 Kõi gi le käi tu mis koo dek si rik ku mis te le rea gee ri tak se vii vi ta ma tult, hoi des in for-

mat sioo n i ran gelt kon fi  dent siaal se na ja tead mis va ja du se põ hi mõt tel, vas ta vu ses 

töö suh te ja õi gus nõue te nõue te ko has te me net lus te ga.

2.4.4 Kui käi tu mis koo dek si rik ku mist kaht lus ta tak se või sel lest tea vi ta tak se, või dak se

[TEIE OR GA NI SAT SIOO NI NI MI] lap se tur va li su se ta ga mi se kon tak ti si ku kau du nõu-

da uu ri mist sõl tu ma tu, neut raal se isi ku poolt, kel lel on va ja li kud tead mi sed tur va-

li su se ta ga mi se vald kon nast ja kes ka su tab meet meid vas ta valt keh ti va le amet li-

ku le kor ra le. Kind las ti tu leb tea vi ta da EJL las te tur va li su se ja heao lu prog ram mi 

eest vas tu ta vat kon tak ti si kut.

2.4.5 Vas tu ka ja ilm ne mi sel võ tab (TEIE OR GA NI SAT SIOO NI NI MI) rik ku ja suh tes ka su tu-

se le va ja li kud meet med seo ses las te õi gus te kah jus ta mi se või (TEIE OR GA NI SAT-

SIOO NI NI MI) keh ti va te reeg li te rik ku mi se ga.

2.4.6 Hin na tes ris ki las te le, tu leb ar ves ta da va ja du se ga rik ku ja või rik ku ja te or ga ni sat-

sioo nist aju ti selt ee mal da mist, tree ne ri/koh tu n i  ke lit sent si te pea ta mist ku ni uu ri-

mis tu le mus te sel gu mi se ni.

2.4.7 Käi tu mis koo deks si sal dab täp seid dist sip li naar meet meid. Need või vad ol la hoia-

tus, aju ti selt töölt kõr val da mi ne koos täien da va koo li tu se ga, val lan da mi ne.  

2.4.8 Käi tu mis koo dek sid keh ti vad võrd selt kõi gi le kõi ki des olu kor da des.
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2.5 Jä re le val ve ja ük sin da töö ta mi ne

2.5.1 Ül di selt tu leks ük sin da töö ta mist väl ti da. Las te ga töö ta des peab ala ti ko hal ole ma

vä he malt kaks täis kas va nut. Ala ti po le see või ma lik, aga täis kas va nud peak sid väl-

ti ma las te ga ük sü he selt töö ta mist ja ee lis ta ma töö ta mist las te grup pi de ga. 

2.5.2 Las te tur va li se jä re le val ve jaoks peab ala ti ko hal ole ma pii sa valt täis kas va nuid, 

 pi da des sil mas konk reet set olu kor da, va nust ja las te või me kust. Jä re le val ve ja ük-

sin da töö ta mi se prob lee mid pea vad ala ti ole ma ar ves ta tud ris kia na lüü si osa na.

2.5.3  [TEIE OR GA NI SAT SIOO NI NI MI] soo vi tab järg mi si täis kas va nu-lap se suh tar ve:

1 täis kas va nu 10 lap se koh ta va nu ses 13 ku ni 18 aas tat

1 täis kas va nu 8 lap se koh ta va nu ses 9 ku ni 12 aas tat

1 täis kas va nu 6 lap se koh ta va nu ses 5 ku ni 8 aas tat

1 täis kas va nu 3 lap se koh ta va nu ses 4 aas tat ja noo re mad

2.5.4 Kui nõu tud jä re le val ve ta se me saa vu ta mi seks ei ole pii sav arv täis kas va nuid, siis 

te ge vus or ga ni see ri tak se üm ber.

2.5.5 Kui pa ku tak se arst lik ku või muud füü si list kon tak ti nõud vat tee nust või te ge vust, 

peab las tel ole ma omal va li kul õi gus tei se lap se või täis kas va nu ko ha lo le kuks.

2.5.6 Ole mas on konk reet sed alaea lis te do pin gup roo vi de võt mi se nõu ded, mi da prot se -

duu ri del peab jär gi ma. Alaea li si sport la si tu leb tea vi ta da või ma lu sest te ha do pin-

gu kont roll täis kas va nu juu re so le kul ning nad või vad ot sus ta da, kas nad soo vi-

vad kaa sa võt ta mees kon na esin da jat ko gu prot se duu ri ajaks. Ju hul kui alaea li ne 

sport la ne mees kon na esin da ja juu re so le kust ära üt leb, peab urii nip roo vi and mi-

se ajal ole ma kont rol la met ni ku jäl gi mi seks ko hal do pin gu kont rol li amet ni ku tun-

nis ta ja.

2.5.7 Klu bid, kes osa le vad [NI MI] tur nii ri del, rah vus va he lis tel  võist lus tel, (v.a EJL poolt

 kor ral da tud meist ri võist lu sed/tur nii rid jne) ko hus tu vad ta ga ma, et iga osa le va 

alaea li se koh ta on nõue te ko ha selt täi de tud ja all kir jas ta tud va ne ma või hool da ja 

kin ni tus või le ping. Klu bid pea vad täi de tud vor me säi li ta ma vas ta valt sea du se le 

ja nõud mi se kor ral esi ta ma need Ees ti Jalg pal li Lii du le.

2.5.8 Lap  si ei to hiks isik li kult hool da da (näi teks pes ta), kui nad on või me li sed se da ise

 te ge ma.

2.5.9 Riie tus ruu mi des, du ši ruu mi des peab ole ma jä re le val ve, kuid moel, mis ta gab las te 

pri vaat su se kait se [vaa da ke tur va li su se ta ga mi se ju hen da ma ter ja li suu ni seid]. 

Las te riie tu mi se ajal pea vad riie tus ruu mis ole ma vaid las te jä re le val ve eest vas-

tu ta vad täis kas va nud. Mit te kee gi tei ne ei to hi las te riie tu mi se ajal riie tus ruu mis 

ol la. Nei le tu leb öel da, mil lal nad si se ne da või vad ja mil lal nad lah ku ma pea vad.

2.5.10 Öö bi mis te ga väl ja sõi tu de ajal (näi teks mu jal toi mu va te jalg pal li män gu de ja 

tree ning laag ri tes) ei to hi lap sed ma ga da ük sin da sa mas ruu mis koos jä re le val vet 

te ge va te täis kas va nu te ga, väl ja ar va tud ju hul, kui laps on täis kas va nu su gu la ne 

või kui täis kas va nu on lap se va ne ma te või hool da ja te mää ra tud ees kost ja.

2.5.11 Keh tes ta da tu leb kin del kord olu kor da deks, mil laps ära ek sib või ka du ma lä heb

või kui lap se va nem või hool da ja ei tu le lap se le jä re le.
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2.5.12 Kui lap sed või vad  tur nii ri de ja laag ri te ajal eri ne va tes se te ge vus tes se lii ku da

ise seis valt, peab va nem või tei ne sel li se õi gu se ga isik (näi teks sea dus lik ees kost ja) 

esi ta ma sel leks kir ja li ku kin ni tu se.

2.6 Kü las ta jad, seal hul gas mee dia esin da jad [TEIE OR GA NI SAT SIOO NI NI MI] 
noor te võistlus tel ja teis tel üri tus tel

2.6.1 [TEIE OR GA NI SAT SIOO NI NI MI] ja kõik, kes täi da vad ko hus tu si [TEIE OR GA NI SAT-

SIOO NI NI MI] noor te võist lus tel, pea vad ta ga ma, et kõik kü las ta jad, kel le eest nad 

vas tu ta vad, on (seal hul gas mee dia esin da jad) on kurs si vii dud ja mõis ta vad lap se 

tur va li su se ta ga mi se põ hi mõt teid ja nõus tu vad sel le tin gi mus te ga en ne kü las tu-

se toi mu mist.

2.6.2 Kü las ta jad (seal hul gas mee dia esin da jad) peak sid ala ti ole ma mit me ke si koos 

ning või vad las te ga ük si jää da ai nult erand juh tu del (näi teks uu rin gut lä bi viies). 

Sel lis tel juh tu del tu leb ka su tu se le võt ta li saa bi nõud kind lus ta miseks, et kü las ta ja 

või vaat le ja las te le oh tu ei ku ju taks.

2.6.3 Las te tur va li sust ja heao lu ei to hi seo ses mee dia ka jas tus te ga oh tu sea da. Mee dia 

esin da ja te le ei to hi an da isik lik ku tea vet, näi teks aad res si.

2.6.4 Mee dia le ja kõr va lis te le isi ku te le pil ti de ja lu gu de ka su ta mi seks an ta vat lu ba tu-

leb sa mu ti kü si da nii lap selt kui ka lapsevanema või te ma eest vas tu ta va isi ku 

käest.

2.6.5 Pil te las test, mis on häi ri vad või sol va vad (näi teks, kus laps po le üle ni rii des) ei to hi 

ka su ta da ega ring lus se las ta.

2.7 Kait se ja tur va li sus vee bis

2.7.1 [TEIE OR GA NI SAT SIOO NI NI MI] an nab soo vi tus lik ke ju hi seid teh no loo gia (in ter net,

 mo biil te le fo nid, sot siaal mee dia jmt) õi ge ka su tu se koh ta seo ses lap se tur va li su se 

ta ga mi se ja tur va li su se ta ga mi se korra ra ken da mi se ga.

2.7.2 Kui saa dak se sol va vat ma ter ja li või soo vi ma tuid sõ nu meid, tu leb tea vi ta da tur va-

li su se ta ga mi se kon tak ti si kut, kes peab prob lee mist tea vi ta ma IT-tur va li su se 

mees kon da, et in ter ne ti tur va li sust pa ran da da, ning sa mu ti tea vi ta ma vas ta vaid 

õi gus kait sea su tu si. Pan ge tä he le, et sal ves ta tud ma ter ja li või sõ nu meid ei to hi 

juh tu mist tea vi ta mi sel saa ta elekt roo ni li selt, ku na see võib riik li ku sea du se jär gi 

tä hen da da rik ku mist.

2.7.3 Klu bis on näh ta val ko hal PPA vee bi kons taab li te kon tak tand med.

2.8 [TEIE OR GA NI SAT SIOO NI NI MI] part ner lus

2.8.1 Lap se tur va li su se ta ga mi se ga seo tud prob lee mi de le peab pü hen da ma mär ki mis-

väär set tä he le pa nu. Part ner lu se kok ku lep ped ja le pin gud peak sid si sal da ma 

konk reet seid vii teid lap se tur va li su se ta ga mi se le ning seal peab ole ma sel gus te-

ge vus te osas, mi da lap se tur va li su se rik ku mi sel et te võe tak se.

2.8.2 Kui seo ses [TEIE OR GA NI SAT SIOO NI NI MI] part ner lu se ga ilm ne vad lap se tur va li su-
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se ta ga mi se prob lee mid, tu leks kaa lu da mit te ai nult se da, kas prob lee mist tu leks 

vas ta va te le asu tus te le tea vi ta da, vaid ka se da, kas part ner lus su he tu leks pea ta da. 

Le pin gus nõus tu tud prot se duu re tu leb jär gi da. Eda si si suu ni seid vaa da ke pea tü-

kis 4.3 juh tu mi test tea vi ta mi ne.

2.8.3 Lap se tur va li su se ta ga mi se prob lee mi tõs ta ta mi ne seo ses part ner lu se ga  ei tä hen-

 da se da, et part ner lus tu leb lõ pe ta da, vaid teh tud ot sus peab sil mas pi da ma part-

ne ri reakt sioo ni ja pü hen du mist olu kor ra la hen da mi seks.

EES MÄRK 3: tead lik ku se tõst mi ne

3.1 Tead lik ku se tõst mi ne ja väl jaõ pe

3.1.1 Kõi ki [TEIE OR GA NI SAT SIOO NI NI MI] ni mel ja heaks töö ta vad isi kuid, sa mu ti ko gu-

 kon da, pe re kon da sid, lap si ja tei si sihtg rup pe tu leb tea vi ta da lap se tur va li su se 

ta ga mi se po lii ti kast ja õpe ta da neid mõist ma, kui das ära tun da lap se väär koht le-

mist ja prob lee mi dest tea ta mi se prot se duu ri.

3.1.2 Eri list tä he le pa nu pöö ra tak se sel le le, kui das tõs ta las te tead lik kust oma heao lust 

ja kui das nad ise saa vad end hoi da väl jas pool oh tu. Koos töös las te ga võiks väl ja 

töö ta da lap se sõb ra li kud tut vus tus ma ter ja lid ja koo li tu sed.

3.1.3 [TEIE OR GA NI SAT SIOO NI NI MI] pa kub või ma lust osa le da EJL poolt kor ral da va tel 

sel le vald kon na täiend koo li tus tel ja se mi na ri del.

3.1.4 Kui [TEIE OR GA NI SAT SIOO NI NI MI] pa kub lap se tur va li su se ta ga mi se tee ma list väl ja-

õ pet, on kõi gil täis kas va nu tel soo vi ta tav seal osa le da. [TEIE OR GA NI SAT SIOO NI NI-

MI] lap se tur va li su se ta ga mi se mees kond või tur va li su se ta ga mi se kon tak ti sik on 

tao lis te pä rin gu te osas es ma ne ühen dus lü li.

3.1.5 Kõi gi lä bi vii dud koo li tus te ja suu nis te ma ter ja lid tu leb säi li ta da, seal hul gas kuu-

päe vad ja osa le ja te ni me kir jad. Neid tu leb säi li ta da koos kõ las vas ta va te and me-

hal dusp rot ses si de ga.

 

3.2 Ris kia na lüüs
3.2.1 Ris kia na lüüs on iga tur va li su se ta ga mi se prot ses si olu li ne osa. See an nab alu se 

en ne tus te ge vu se le ja ai tab veen du da te ge vus te tur va li su ses ja sel les, et kõik ris-

kid olek sid kõr val da tud või vii dud mii ni mu mi ni. Ris kia na lüüs mää rab ka täp se te-

ge vu se, mi da eri ne va te tur va li su se ta ga mi se prob lee mi de kor ral ra ken da da tu leb.

3.2.2 Te ge vu si or ga ni see ri des (näi teks tur nii re, laag reid, väl ja sõi te) tu leb te ha ris kia na-

lüüs, et en ne ta da kõik po tent siaal sed ohud ja koos ta da plaan ris ki de vä hen da-

mi seks. Ris kia na lüü si te ge mi se eest vas tu tab sa ma isik, kes vas tu tab konk reet se 

te ge vu se or ga ni see ri mi se eest. (Vaa da ke ris kia na lüü si näi dis vor mi tur va li su se ta-

ga mi se ju hen da ma ter ja list)

3.2.3 En ne las te osa le mist füü si lis tes te ge vus tes tu leb kir ja li kult võt ta arst lik tea ve ja  

kon tak ti si ku and med. See tea ve peab ole ma kät te saa dav kõi gi le nei le, kel on ko-

hus tus las te eest sel lel üri tu sel hoo lit se da.
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3.2.4 Ris ki juh ti mis meet meid vaa da tak se re gu laar selt üle (soo vi ta valt 1 kord aas tas en ne

hooa ja al gust), et saa dud õp pe tun nid an nak sid ko ge mu si, kui das tu le vi kus väl ti-

da või ma lik ke ris ke ning saaks te ha va ja lik ke ko han du si.

3.3 Juh tu mi te tea vi ta mi seks tur va li se ka na li loo mi ne
3.3.1 Väl ja tu leb töö ta da täp ne juh tu mi test tea vi ta mi se kord ning edas ta da see kõi gi le

or ga ni sat sioo ni töö ta ja te le, seal hul gas las te le, pe re kon da de le ja ühen dus te le.

3.3.2 Tea vi ta mi se ju hend sel gi tab, kui das juh tu mi te ga te ge le tak se, seal juu res on kõi ge 

täht sam ühen dus lü li tur va li su se ta ga mi se kon tak ti sik. (Vaa da ke tur va li su se ta ga-

mi se ju hen da ma ter ja li)

3.3.3 Tea vi ta mi se ju hend ja sel le ga seo tud prot se duu rid arut le tak se lä bi vas ta va te las te-

 kait se- või õi gus kait sea su tus te ga, et veen du da prot ses si de koos kõ las (vaa da ke 

ka all pool ees märk 4).

3.3.4 [TEIE OR GA NI SAT SIOO NI NI MI] on õi gus juh tu mist tea ta da, (seal hul gas ano nüüm selt).

Kir ja li kud kae bu sed saab saa ta ka [NI MI] või juh tu mid edas ta da ot se [TEIE OR GA-

NI SAT SIOO NI NI MI] usal du si si ku le.

3.3.5 [TEIE OR GA NI SAT SIOO NI NI MI] ga ran tee rib täie li ku prot ses si ja do ku men ti de kon fi  -

dent siaal su se.

3.3.6 Kui juh tu mist tea vi ta tak se ning see po le põh jen da tud, ei võe ta tea vi ta nud ini me se

vas tu ka ris tus meet meid ka su tu se le, eel du sel, et te gu pol nud pa ha taht lik.

3.3.7 Kir ja lik ke and meid kõi gi saa dud tea vi tus te koh ta (ise gi eba mää ra sed tea vi tu sed) 

peab tur va li su se ta ga mi se kon tak ti sik hoid ma kind las kon fi  dent siaal ses asu ko-

has. (Vaa da ke tur va li su se ta ga mi se ju hen da ma ter ja li)

3.3.8 Kõi ki üles ker ki nud juh tu meid võe tak se tõ si selt ja nei le vas ta tak se vas ta valt tur va-

li su se ta ga mi se kor ra le. Vaa da ke ka all poo le ees märk 4.

EES MÄRK 4: koos töö ja abi va ja vast lap sest tea vi ta mi ne

4.1 Las te kait se ins ti tut sioo ni de ga si de me te loo mi ne

4.1.1 Luua tu leb si de med po lit sei ja las te kait sea su tus te ga, et hõl bus ta da nen de poo le 

pöör du mist ja va ja du sel ot si da spet sia lis ti nõu ja toe tust. See on va ja lik ka sel leks, 

et po lit sei ja vas ta vad asu tu sed saak sid juh tu mi te tea vi ta mi se ga seo tud toi min-

guid lõ pe ta da.

4.1.2 Pöör du mi se hõl bus ta mi seks tu leks eel ne valt väl ja sel gi ta da ko ha li ku oma va lit-

su se las te kait se ja õi gus kait sea su tus te kon tak tid, et juh tum saaks või ma lik kii res ti 

ja tõ hu salt eda si suu na tud.

4.1.3 Tur va li su se ta ga mi se kon tak ti si kuid ja tei si töö ta jaid jul gus ta tak se osa le ma eri-

ne va te or ga ni sat sioo ni de pa ku ta va tes lap se tur va li su se ta ga mi se ja las te kait se 

koo li tus tel.
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4.2 Ava tud töö kesk kon na loo mi ne

4.2.1 Kui seo ses lap se tur va li su se ta ga mi se ga ot si tak se tu ge või nõu, tu leb se da tõ si selt 

võt ta. Nõu või toe tu se ot si mis se ei to hiks ku na gi suh tu da pea lis kaud selt ja ar va ta, 

et kel lel gi puu dub või me kus või tead mi sed või ta le vi tab kuu lu jut te.

4.2.2 Kui ini me sed, kes töö ta vad [TEIE OR GA NI SAT SIOO NI NI MI] heaks või ni mel sa tu-

vad las te kait se ga seo tud juh tu mi tes se – ol gu siis uu ri mi sa lu se na või tun nis ta ja na –

tu leb nei le pak ku da so bi vat tu ge. See võib tä hen da da täien da vat jä re le val vet või 

nõus ta mist.

4.3 Juh tu mi test tea vi ta mi ne ja jä rel meet med  

4.3.1 Kõik tea vi ta mi sed, uu ri mi sed ja tur va li su se ta ga mi se juh tu mi te hal da mi ne pea-

vad ole ma koos kõ las riik li ku sea du sand lu se ga. Ala ti tu leb ar ves se võt ta juh tu mi 

toi mu mis ko haks ol nud rii gi sea du sand lust ja lap se pa ri maid hu vi sid ja soo ve.

4.3.2 See tõt tu või vad as ja ga seo tud ol la vaid ini me sed, kel le osa le mi ne on va ja lik juh tu -

mi te uu ri mi seks või lap se toe ta mi seks, ol gu see siis arst li kult või psüh ho loo gi li-

selt. Koos ta da tu leb iga sek ku mi se koh ta kir ja lik sel gi tus, mil le le on al la kir ju ta-

nud kõik as ja ga seo tud ini me sed, ning saa ta see [TEIE OR GA NI SAT SIOO NI NI MI] 

lap se tur va li su se ta ga mi se mees kon na le.

4.3.3 Pöör du mi sed ko ha lik ku las te kait se- ja õi gus kait sea su tus se tu leb te ha asu tu se kir-

jel da tud vii sil; näi teks või vad asu tus tel ol la kind lad tea vi ta mis te vor min gud. Kui 

pöör du mi ne te hak se suu li selt, peab see ole ma kin ni ta tud ka kir ja li kult.

4.3.4 Kui käi tu mis koo dek si rik ku mist kaht lus ta tak se või sel lest tea vi ta tak se, või dak se 

[TEIE OR GA NI SAT SIOO NI NI MI] lap se tur va li su se ta ga mi se kon tak ti si ku kau du nõu-

da uu ri mist sõl tu ma tu, neut raal se isi ku poolt, kel lel on va ja li kud tead mi sed tur va-

li su se ta ga mi se vald kon nast ja kes ka su tab meet meid vas ta valt keh ti va le amet li-

ku le kor ra le. Kind las ti tu leb tea vi ta da EJL las te tur va li su se ja heao lu prog ram mi 

eest vas tu ta vat kon ta ti si kut. 

EES MÄRK 5: tur va li su se ta ga mi se edu ku se mõõt mi ne

5.1.1 Lõp lik vas tu tus lap se tur va li su se ta ga mi se po lii ti ka ra ken da mi se eest la sub [TEIE

OR GA NI SAT SIOO NI NI MI] lap se tur va li su se ta ga mi se mees kon nal.

5.1.2 Vä he malt kor ra aas tas hin dab [TEIE OR GA NI SAT SIOO NI NI MI] tur va li su se ta ga mi se

te ge vust ja tur va li su se ta ga mi se kor ra ra ken da mist. (Vaa da ke näi dis vor mi tur va li-

su se taga mi se ju hen da ma ter ja list)

5.1.3 Hin da mi se alu sel peab väl ja töö ta ma aas ta se te ge vus ka va, et te ge le da puu du jää ki -

de ga ja vä hen da da kõik tu vas ta tud ris kid. (Näi dis vor mi vaa da ke tur va li su se ta ga-

mi se ju hen da ma ter ja list)

5.1.4 Vä he malt iga kol me aas ta ta gant pa lub EJL [TEIE OR GA NI SAT SIOO NI NI MI] oma or ga-

 ni sat sioo nis ole vat olu kor da hin na ta, et an da üle vaa de tur va li su se ta ga mi se kor-

ral du sest ala lii dus.
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5.1.5 Lap se tur va li su se ta ga mi se kord on pi de valt muu tuv do ku ment ning se da vaa da-

tak se uues ti lä bi iga kol me aas ta ta gant.

5.1.6 Aeg-ajalt võib [TEIE OR GA NI SAT SIOO NI NI MI] ot si da vä list hin da mist oma tur va li-

su se ta ga mi se kor ra ra ken da mi se le ja so bi vu se le.

Lõpp sät ted

[TEIE OR GA NI SAT SIOO NI NI MI] võt tis vas tu lap se tur va li su se ja heao lu ta ga mi se kor ra  

[KUU PÄEV] ning see jõus tub sa mal kuu päe val.

[TEIE OR GA NI SAT SIOO NI NI MI] vo li tab [TEIE OR GA NI SAT SIOO NI NI MI] juht kon da vas tu 

võt ma kõi ki suu ni seid või muid do ku men te, mis on va ja li kud kor ra ra ken da mi seks.

Kor ra koh ta tek ki nud kü si mus te ga pöör du ge [TEIE OR GA NI SAT SIOO NI NI MI] tur va li su se 

ta ga mi se isi ku poo le.
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2.2 Näi dis vorm: ül di ne ris kia na lüüs

Ül di ne ris kia na lüüs tu leb te ha igal aas tal. Sel le ees märk on tu vas ta da ris ke ning nen de vä-

hen da mi seks või kõr val da mi seks va ja lik ke te ge vu si. Re gu laar ne ris kia na lüü si te ge mi ne 

ai tab ka lap se tur va li su se ta ga mi se kor ra ra ken da mist – sõl tu valt te ge vus test saab need 

ühen da da lap se tur va li su se ta ga mi se te ge vusp laa ni.

Näi dis vor mis ole vad ük su sed on vaid soo vi tu sed ning need tu leb igal klu bil ise so bi vaks 

ko han da da. Pä rast oh tu de tu vas ta mist tu leb kind laks te ha täp sed ris kid las te le. Näi teks 

tree ne ri kva li fi  kat sioo ni puu du mi ne võib kaa sa tuua las te vi gas tu si või jä re le val ve ta jät-

mi se. Iga risk/mu re tu leb sõl tu valt konk reet sest juh tu mist hin na ta kas kõr geks, kesk mi seks 

või ma da laks. Iga ris ki jaoks tu leb va li da va ja lik te ge vus, mil le ga ris ki hal la ta/vä hen da da.

Või ma lik oht / mu re põh jus

Juh tu mi se 
tõe näo sus: 

ma dal/ 
kesk mi ne/

kõr ge 
(M/K/KÕ)

Konk reet ne 
risk/mu re, 
nt mis võib 

juh tu da

Va ja lik 
te ge vus

  Te ge vus 
mil lal/

kel le poolt

KLU BI JA TREE NING 

Kva li fi t see ri tud tree ne ri te puu dus

Jä re le val ve puu du mi ne

Suu nis te puu du mi ne rei si del jne

Ea le so bi ma tud tree nin gud ja koor-
mu sed

So bi ma tu dist sip liin

PER SO NAL

Va he tult las te ga töö ta va te so bi ma-
tu te ini mes te pal ka mi ne

Tree ne ri te le tur va li su se ta ga mi se
koo li tu se  puu du mi ne

Te ge vu ses on eba kom pe tent sed 
või koo li ta ma ta ini me sed

Klu bi ga seo tud per so na lil, seal-
hul gas va ba taht li kel,  puu dub 
tead mi ne ja väl jaõ pe tur va li su se 
ta ga mi sest

Tei sed las te ga kok ku puu ta vad 
täis kas va nud (klu bi amet ni kud ja 
kü la li sed/va ba taht li kud)

KAE BU SED JA DIST SIP LIIN

Mõ ne de täis kas va nu te ja ea kaas-
las te mu ret te ki tav käi tu mi ne



EJLi juhendmaterjal lapse heaolu toetamiseks
Eesmärk 2: organisatsiooniga seotud valmisoleku ja ennetamise tagamine

40

Või ma lik oht / mu re põh jus

Juh tu mi se 
tõe näo sus: 

ma dal/ 
kesk mi ne/

kõr ge 
(M/K/KÕ)

Konk reet ne 
risk/mu re, 
nt mis võib 

juh tu da

Va ja lik 
te ge vus

  Te ge vus 
mil lal/

kel le poolt

Or ga ni sat sioo ni si se ses te kae bus te 
ja dist sip li naar meet me te puu du-
mi ne

Kae bus te ga ei te ge le ta tõ si selt

TEA VI TA MI SE  KORD

Tead lik ku se puu du mi ne tur va li su se 
ta ga mi se suu nis te/ju his te koh ta

Puu dub po lit sei le, las te kait se töö ta-
ja le tea vi ta mi se kord

Sel ge te põ hi mõ te te ja prot se duu ri-
de puu du mi ne

Laps/täis kas va nud po le tead li kud, 
kui das juh tu mi test tea vi ta da ja 
kel le ga rää ki da

RA JA TI SED

Va rus tus hal vas sei su kor ras/oht lik

Kont rol li ma tu juur de pääs las te 
riie tus ruu mi de le, tua let ti de le.

Fo to de te ge mi ne, fi l mi mi ne või 
sal ves ta mi ne kee la tud ala del

Las te ja täis kas va nu te ühis ka su-
ta ta vad ruu mid, nt riie tus ruu mid, 
du ši ruu mid

TRANS PORT JA REI SI MI NE

Trans port te ge vus pai ka de/ tree nin-
gu te va hel po le ohu tu

Taus ta kont rol li po le sõi du ki juh ti-
de le teh tud

Puu du vad suu ni sed rei si mi seks ja 
väl ja sõi tu deks (ars tia bi, öö bi mi sed, 
au to ja ga mi ne)

ÜL DI SED PROB LEE MID

Te ge vus te loa ta pil dis ta mi ne ja 
sal ves ta mi ne

So bi ma tu sot siaal mee dia ka su-
ta mi ne ja so bi ma tu suht lus al la 
18-aas tas te ja täis kas va nu te või 
ea kaas las te va hel

Füü si li se vä gi val la ja vi gas tus te 
to le ree ri mi ne

Ül di sed käi tu misp rob lee mid
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2.3 Suu ni sed: lap se tur va li su se ta ga mi se 
kon tak ti si ku täht sus ja vas tu tus

Lap se tur va li su se ta ga mi se kon tak ti si ku roll on vä ga olu li ne, et igas va nu ses ja või me-

ku se ga lap sed saak sid tur va li selt osa le da jalg pal lis ja se da nau ti da. Siis ki ei tä hen-

da see, et kon tak ti si kul la sub or ga ni sat sioo ni si se selt las te tur va li su se ta ga mi se 

ai nu vas tu tus. Kon tak ti si ku täht sus on ol la es ma ne ühen dus lü li ning an da nõu, 

toe ta da ja abis ta da or ga ni sat sioo ni lap se tur va li su se ta ga mi se kor ra ra ken da mi sel ja 

sel le ga seo tud toi min gu tes, seal hul gas juh tu mi te le rea gee ri mi sel. Sel leks va jab kon-

tak ti sik juht kon na toe tust ja koos tööd kõi gi or ga ni sat sioo nis ja sel le heaks töö ta va te 

ini mes te ga.

Ol gu gi et lap se tur va li su se ta ga mi se kon tak ti si ku roll on olu li ne, ei to hi see tal le ol la 

lii ga koor mav. Juh tu mi ilm ne mi sel te kib tal le li sa tööd, kuid ena mas ti on te ma üle san-

deks ol la  toe tu seks ja nõuan deks kät te saa dav. Ee lis ta tult peaks or ga ni sat sioon mää ra-

ma kon tak ti si ku teks vä he malt kaks ini mest, nii et töö koor must saaks ja ga da ja kui üks 

neist puu dub, on tei ne ole mas.

Or ga ni sat sioon peab ta ga ma, et kon tak ti si ku ni mi ja kon tak tand med on kõi gi le or ga-

ni sat sioo ni  heaks töö ta va te le ini mes te le, sa mu ti lap se va ne ma te le ja las te le, tea ta vaks 

teh tud.

Lap se tur va li su se ta ga mi se kon tak ti si ku vas tu tus

 Te gut se da kon tak ti si ku na ja ol la esi me ne ühen dus lü li lap se tur va li su se ta ga mi ses ja 

võt ta or ga ni sat sioo nis juht po sit sioon.

 Ta ga da, et töö ta ja te le, va ba taht li ke le ja teis te le kor ral da tak se tur va li su se ta ga mi se

väl jaõ pe.

 Ta ga da, et töö ta jad, va ba taht li kud ja part ne rid olek sid tead li kud lap se tur va li su se 

ta ga mi se po lii ti kast ning sel le ga kaas ne va test ko hus tus test.

 Nõus ta da ja toe ta da töö ta jaid, va ba taht lik ke ja part ne reid lap se tur va li su se ta ga mi se 

kor ra ra ken da mi sel.

 Viia lä bi ris kia na lüü se või va ja du sel toe ta da tei si nen de lä bi vii mi sel.

 Ta ga da, et jalg pal lip rog ram mi des, tree nin gu tel ja te ge vus tes võe tak se re gu laar selt 

ar ves se tur va li su se ta ga mi se meet meid.

 Kaar dis ta da ja luua part ner lu si/kon tak te ko ha li ke asu tus te ja ko da ni kuü his kon na 

or ga ni sat sioo ni de ga, kes on as ja tund li kud lap se heao lu, ter vi se ja õi gus kait se ta ga-

mi ses, nii et tea ve oleks kät te saa dav ju huks, kui te kib va ja dus vä li se nõuan de jä re le

 Ta ga da, et töö ta jad, tree ne rid, va ba taht li kud ja kõik sihtg ru pid, sa mu ti lap sed ja lap se -

va ne mad olek sid lap se tur va li su se ta ga mi se kor ra ga tut ta vad ning et see oleks kät te-

 saa dav.
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 Te gut se da es ma se ühen dus lü li na juh tu del, kui ilm neb väär koht le mi ne, ning edas-

ta da juh tu mid ju ha tus se ja ko ha li ku oma va lit su se las te kait se töö ta ja le ning va ja du se 

kor ral õi gus kait sea su tus se.

  Osa le da vas ta valt va ja du se le lap se tur va li su se ta ga mi se väl jaõp pel.

  Pi da da juh tu mi te koh ta täp set ar ves tust.

 Säi li ta da tur va li su se ta ga mi se ra ken da misp laan ja vas ta valt nõud mi se le te ha iga

aas ta ne aren gua ruan ne.

  Esin da da ja nõus ta da or ga ni sat sioo ni tur va li su se ta ga mi se ga seo tud kü si mus tes.

Soo vi tus li kud os ku sed ja ise loo muo ma du sed

  On val mis ole ma lap se tur va li su se ta ga mi se kon tak ti sik

  Ee lis ta tult tur va li su se või las te kait se tead mis te ja ko ge mus te ga

  On val mis osa le ma lap se tur va li su se ta ga mi se väl jaõp pel

  On oma or ga ni sat sioo nis aus ta tud ja au to ri teet ne, te ma ar va mu si väär tus ta tak se

  Hea suht le mi sos ku se ga nii täis kas va nu te kui ka las te ga

  Või me säi li ta da ra hu, eri ti kui laps va jab abi

  Või me lap si mõis ta ja ta ga da, et nen de va ja du sed ja hu vid on kõi gi te ge vus te ja ot-

sus te kesk punk tis (lap se kesk ne lä he ne mi ne)

 Os kus te ha koos tööd, et ta ga da lap se tur va li su se ta ga mi se kor ra ra ken da mi ne, 

sa mu ti olu kor da des, kui ilm neb tur va li su se rik ku mi se juh tum

  Pü hen du mi ne ala lii du väär tus te le, las te tur va li su se ta ga mi se le ja nen de õi gus te eest

seis mi se le

  Või me pi da da ar ves tust, nt väl jaõp pe, juh tu mi te koh ta

  Või me töö ta da pro fes sio naal selt, kon fi  dent siaal selt ja pü si valt alal, kus või vad ilm ne-

da emot sio naal selt rõ hu vad ja tund li kud prob lee mid ja juh tu mid
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2.4 Suu ni sed: tark vär ba mi ne

Las te le mõel dud jalg pal lip rog ram mi de maht ja kva li t eet ei ek sis tee riks il ma töö ta ja te ja 

va ba taht li ke aja, os kus te ja pü hen du mi se ta.

Õi ge te ini mes te töö ta mi ne jalg pal lior ga ni sat sioo nis on las te le nau di ta va ja nen de tur va-

li su se ta ga mist tõ si selt võt va kesk kon na loo mi sel võt me täht su se ga. Täp selt nii, na gu võe-

tak se töö le vaid va ja li ku kva li fi  kat sioo ni ga tree ner, peaks veen du ma, et ini me sed, kes töö-

ta vad or ga ni sat sioo nis ja sel le heaks, so bi vad tööks las te ga.

Las te väär koht le jad või vad mõ ni kord si hi ku le võt ta sel li sed or ga ni sat sioo nid, kus nad 

pää se vad las te le ker ges ti li gi. Ise gi kui ini me ne ei te ki ta nei le kah ju, ei pruu gi ta so bi da 

las te ga töö ta ma va le tem pe ra men di ja kan nat lik ku se puu du mi se tõt tu.

Meet me te ra ken da mi ne, et nii pal ga lis te töö ta ja te kui ka va ba taht li ke vär ba mi ne oleks 

las te le ohu tu, edas tab olu li se sõ nu mi tur va li su se ta ga mi sel. Sa mu ti an nab nen de ini-

mes te, kes või vad ot si da või ma lust las te väär koht le mi seks, väl ja sõe lu mi ne mär ku, et 

or  ga ni sat sioon on sel lest ris kist tead lik. See võib pan na neid töö ko ha le kan di dee ri mi-

sest loo bu ma. Vär ba mi ne po le siis ki pin gu tus te le vaa ta ma ta ku na gi täies ti ris ki va ba.

Tar ga vär ba mi se ees märk on võt ta ka su tu se le meet meid, mis ühes koos vä hen dak sid 

va le ini me se pal ka mi se või ma lu si.

Tar ga vär ba mi se kor ra tut vus ta mi ne võib mõ ni kord ol la äre vust te ki tav ning mõ ned 

ini me sed või vad tun da pa ha meelt, et or ga ni sat sioon soo vib te ha kont rol le. Kõi ge pa-

rem on se da sel gi ta da kui toi min gut, mi da kõik or ga ni sat sioo ni ga seo tud ini me sed 

pea vad jär gi ma, ning et sel les po le mi da gi isik lik ku. Aru kas ini me ne mõis tab, et vää ri-

kas or ga ni sat sioon va jab kin ni tust, et nen de heaks töö ta vad ini me sed on las te le ohu-

tud. Kan di daa ti de le võib ka kin ni ta da, et las te tur va li su se ta ga mist võe tak se tõ si selt.

All pool ole vas ta be lis on ideid, kui das töö ta jaid ja va ba taht lik ke tar galt vär va ta. Kõi ge 

olu li sem on ka su ta da mi tut eri ne vat lä he ne mis vii si, mit te loo ta vaid ühe le.

Kõi ki sea du ses sä tes ta tud vär ba mi se ja töö le võ tu reeg leid tu leb jär gi da. 

VÄR BA MI SE JA VA LI KU PROT SESS

Kan di daa di kir jel dus Kaa lu ge, mil li seid os ku si ja tead mi si on las te ga ohu tult töö ta mi-
seks va ja, ning li sa ge need kir jel dus se. See sõl tub ame ti ko hast 
– ilm sel gelt puu tub tree ner las te ga kok ku roh kem ja va jab pa-
re maid las te ga töö ta mi se os ku si kui ad mi nist ra tiiv ne töö ta ja.

Rek laam Li sa ge sel ge sei su koht or ga ni sat sioo ni pü hen du mu sest las te 
tur va li su se ta ga mi sest igas se ame ti ko ha rek laa mi.

In terv juu kü si mu sed Li sa ge vä he malt üks lap se tur va li su se ta ga mist puu du tav kü si-
mus. Näi dis kü si mu si vaa da ke li sa I.



EJLi juhendmaterjal lapse heaolu toetamiseks
Eesmärk 2: organisatsiooniga seotud valmisoleku ja ennetamise tagamine

44

KOH TU MI SE-EEL NE ETAPP

Ene sea na lüüs Kan di daa did pea vad täit ma ja all kir jas ta ma so bi va te oma dus te 
hea tah te aval du se ja seal hul gas li sad, mil le ga kin ni ta vad, et on 
las te ga töö ta mi seks so bi vad, ning an na vad loa kont rol li mi seks. 
Vaa da ke hea tah te aval du se näi dis vor mi li sa II.

Soo vi tus kir ja de kont rol Esi ta da tu leks kaks ame tia last soo vi tust. Sõl tu valt ame ti ko hast, 
mil le le kan di dee ri tak se, võib nen de hul gas ol la ka eel mi ne 
tööand ja.
Soo vi tus kir ju tu leb kont rol li da  ot se soo vi ta jalt, ka su ta des mei-
liaad res si või te le fo ni. Näi dis kü si mu si vaa da ke li sa I.

Iden ti fi t see ri mi se tõend Kan di daa di isik tu leb kind laks te ha, kont rol li des nen de pas si 
või isi ku tun nis tust, ku na sek suaal kur ja te gi jad või vad esi ta da 
va lein for mat sioo ni ning va le iden ti tee di, et töö ko ha saa mist 
kind lus ta da.

Kva li fi  kat sioo ni ja re gist-
ree ri mis te kont roll

Aval dus se kir ja pan dud kva li fi  kat sioon ja ame tia la sed re gist ree-
ri mi sed tu leb kind laks te ha, pa lu des ori gi naal ser ti fi  kaa te.

Taus ta kont roll / ka ris tus-
 re gist ri jä re le pä ring

Ot sus nõu da ka ris tus re gist ri jä rel pä rin gut tu leb te ha ar ves tu se-
ga, kas ame ti koht eel dab kok ku puu det las te ga. Kui taus ta kont-
roll on va ja lik, tu leks se da taot le da isi ku elu ko ha rii gist ning kui 
isik on töö ta nud vä lis maal, siis ka neist rii ki dest. Mõ ne del rii ki-
del on and me baas kur ja te gi ja test/ini mes test, kes ei so bi las te ga 
töö ta ma. Kui and me baas on ole mas, tu leb se da kont rol li da. 
Süü di mõis tev ot sus ei tä hen da ilm tin gi ma ta, et ini mest ei to-
hiks pal ga ta – see sõl tub ku ri teost, kuid süü di mõis tev ot sus 
lap se väär koht le mi ses on pii sav põh jus, et te da ei pal ga ta.

KOH TU MI SE-JÄRG SED MEET MED

Käi tu mis koo deks Ko gu töö kol lek tiiv: tree ne rid, koh tu ni kud ja va ba taht li kud ning 
kõik, kes on seo tud jalg pal lip rog ram mi de või -te ge vus te ga, 
pea vad all kir jas ta ma käi tu mis koo dek si. Sel le si su tu leb sel gi ta-
da, et nad se da täie li kult mõis tak sid. Käi tu mis koo dek si te näi dis-
vor mi vaa da ke lap se tur va li su se ta ga mi se töö komp lek tist.

Vas tu võt mi ne Pä rast uue töö ta ja ame ti ko ha le asu mist tu leb ta või ma li kult 
rut tu viia kurs si lap se tur va li su se ta ga mi se kor ra ga ja tal le edas-
ta ma lap se tur va li su se ta ga mi se kon tak ti si ku ni me ja kon tak-
tand med.

Kat seaeg Ame ti ko ha le so bi vu se hin da mi seks saab ka su ta da kat seae ga, 
mil le tin gi mu sed sõl tu vad rii gi sea du sand lu sest, kuid kat seaeg 
peaks ole ma vä he malt kolm kuud.

LISA 2

Näi dis kü si mu sed 

Lap se tur va li su se ta ga mi se koh ta käi vad näi dis kü si mu sed in terv juu jaoks

In terv juu del tu leb kü si da vä he malt üks lap se tur va li su se ta ga mi se kü si mus. Al lo le vad 

kü si mu sed on näi di sed. Pi da ge mee les, et kui kan di daat ei ole tut tav or ga ni sat sioo nis 

keh ti va lap se tur va li su se ta ga mi se kor ra ja käi tu mis koo dek si ga, ei pruu gi ta vas tus te-
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le n-ö õi ges ti vas ta ta. See ei ole gi olu li ne; tes ti tak se te ma suh tu mist las te tur va li su se 

ta ga mis se.

 Kas ole te va rem töö ta nud or ga ni sat sioo nis, kus on keh tes ta tud käi tu mis koo deks? Kui 

jah, siis mil moel mõ ju tas see teie ja ko gu mees kon na tööd?

 Kas saak si te tuua mõ ne näi te oht li kust või vas tu võe ta ma tust käi tu mi sest las te ga jalg-

pal li te ge vus te ajal?

 Või te oma töö ajal las te ga kok ku puu tu da. Mis tun deid see teis te ki tab? Kas on mõ ni 

va nu seg rupp, kel le ga koos ol les end roh kem või vä hem mu ga valt tun ne te? 

Kui kü si da kan di daa ti delt tu ge va te ee lis tus te koh ta jä rel kü si mu si, ai tab see teil väl ja 

sel gi ta da, kas on põh just mu ret se mi seks.

 Kas ole te va rem töö ta nud / ol nud va ba taht lik sel li ses ame tis, kus teil oli kok ku puu de 

las te ga? Mis tei le sel le juu res meel dis? Mis oli teie jaoks kee ru li ne?

 Kui olek si te mu res tei se täis kas va nu te gu de või käi tu mi se pä rast las te ga, kui das 

käi tuk si te?

 Mi da ole te tei nud, kui kol leeg või sõ ber on ek si nud reeg li, kor ra või käi tu mis koo dek si 

vas tu?

 Kui näek si te lap se va ne mat või mees kon na lii get lap se pea le kar ju mas, mi da teek si te?

 Mil li seid imet lus väär seid oma du si ole te näi nud teis tel, eri ti seo ses las te ga töö ta mi sel või 

las te eest hoo lit se mi sel?

 Mil li ne on teie ar va tes las te ja noor te jaoks hea ees ku ju jalg pal lis?

 Kui kuu le te, et grupp lap si on teis test las test riie tu mi se ajal riie tus ruu mis pil te tei nud ja 

need in ter net ti pos ti ta nud, siis kui das rea gee rik si te? Mi da teek si te?

Näi dis kü si mu sed, mi da taus ta kont rol li ajal kü si da

Ku na mõ ni kord on kee la tud dist sip li naar kü si mu si or ga ni sat sioo ni vä lis te ini mes te ga 

aru ta da ning esi ta da ük si kas ju, mis töö ta jat ne ga tiiv ses val gu ses näi ta vad, võib ol la 

kee ru li ne kü si da soo vi ta jalt ot se ko he seid kü si mu si ja saa da ka sel li seid vas tu seid. See-

tõt tu tu leb tä he le pa nu pöö ra ta sel le le, kui das kü si mus te le vas ta tak se (nt kõhk lus, vas-

tu meel sus vas ta ta).

Olu li ne on sel gi ta da, et ame tis võib kan di dee ri ja kok ku puu tu da las te ga.

Soo vi tus li kud kü si mu sed

 Kas tea te üh te gi põh just, miks peak si me ole ma mu res sel le kan di daa di käi tu mi se pä rast 

las te ga?

 Kui das kir jel dak si te kan di daa di ise loo mu?

 Kas sel le aja jook sul, mil kan di daa ti tun ne te, on mis ki pan nud teid ar va ma, et ta ei so bi

tööks las te ga?

 Kas rõõ mus tak si te sel le üle, kui kan di daat taas töö taks teie or ga ni sat sioo nis/las te ga?
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LI SA 3 

Kan di daa di kin ni tu se vorm
Kõik va he tult las te ga töö ta vad kan di daa did pea vad täit ma sel le vor mi. 

[Or ga ni sat sioo ni ni mi]

Kan di daa di ni mi

Ame ti koht, mil le le kan di dee ri tak se

1. Kas teie üle on ku na gi pee tud kri mi naal- või muu koh tu me net lust seo ses las te tur va-

li su se ja heao lu ga? See hõl mab süü di mõist mist koh tus ja po lit sei noo mi tu si või hoia-

tu si? JAH / EI

Kui jah, pa lun täp sus ta ge:

2. On teil ku na gi pa lu tud or ga ni sat sioo nist lah ku da või lõ pe ta tud töö le ping las te ga 

käi tu mi se või nen des se suh tu mi se pä rast? See hõl mab dist sip li naar me net lust, las te ga 

töö ta mi se õi gu se ära võt mist ja muid sankt sioo ne. JAH / EI

Kui jah, pa lun täp sus ta ge:

3. Kas on põh jus mu ret se da, et te ei so bi tööks las te ga? JAH / EI

Kui jah, pa lun täp sus ta ge:

Aval dus

Kin ni tan, et esi ta tud in for mat sioon on õi ge ja täie lik. Olen so bi va te oma dus te ga ning 

ei tea üh te gi põh just, miks ma al la 18-aas tas te las te ga töö ta mi seks ei so bi. 

Kin ni tan, et an nan oma nõu so le ku [or ga ni sat sioo ni ni mi] taus ta kont rol li te ge mi seks ja 

soo vi tus te han ki mi seks, mis või vad ta ga da, et olen so bi lik tööks las te ga.

All ki ri:                                                                                   Kuu päev:



47

2.5 Näi dis vorm: käi tu mis koo deks 
klu bi amet ni ke le, va rus ta ja te le, 
koos töö part ne ri te le, va ba taht li ke le

Käi tu mis koo deksid on olu li sed, ku na need sä tes ta vad oo tus pä ra se käi tu mi se. Need on 

ena mat kui ni me ki ri sel lest, mi da võib te ha ja mi da mit te; need on ühi se nõu so le ku ga vas-

tu võe ta vad käi tu mis must rid, mis ai ta vad luua ja säi li ta da las te le po si tiiv se, lõ bu sa, nau di-

ta va ja tur va li se kesk kon na.

Käi tu mis koo dek si näi dis vorm on an tud soo vi tu se na. Või te vas ta valt oma kon teks ti le kaa-

sa ta tei si tee ma sid, mi da va ja li kuks pea te.

Käi tu mis koo deks
Käi tun ala ti spor di me he li kult ning olen las te le ees ku juks järg mi selt:

  aus tan ala ti kõi gi män gus osa le ja te õi gu si, vää ri kust ja väär tust, ole ne ma ta nen de

va nu sest, ras sist, na ha vär vist, rah vu sest, rah vus li kust või sot siaal sest pä ri to lust, jõu-

ku sest, sün ni- või mis ta hes muust staa tu sest, sek suaal sest orien tat sioo nist või mis-

ta hes muust põh ju sest;

  pean kin ni reeg li test ja hoian au sees sport lik ku män gu vai mu.

  eden dan au sat män gu ja hin dan kõr geid käi tu miss tan dar deid;

  ei ka su ta ega lu ba mit te ku na gi haa va vat, sol va vat või väär koht le vat käi tu mist või 

kõ nep ruu ki;

  olen ala ti las te pin gu tus te osas toe tav ja väär tus tan ena mat kui vaid võit mist.

Töö ta des al la 18-aas tas te las te ga, ma:

  jär gin lap se tur va li su se ta ga mi se kor da ning sean las te heao lu, tur va li su se ja ra hu lo lu 

esip laa ni le;

  ta kis tan mis ta hes kiu sa mist las te seas;

  pa kun kõi ki de le las te le võrd seid või ma lu si;

  ei alan da ega hal vus ta lap si või nen de pin gu tu si jalg pal li män gus ega -tree nin gu tel;

  ei pei bu ta ega ka su ta last ära isik li ku või ra ha li se ka su saa mi seks;

 ei as tu sek suaal suh tes se ühe gi al la 18-aas ta se män gi ja ga ega tee tal le sek suaal se 

ala too ni ga mär kust;

  ei lu ba üh te gi ver baal set, füü si list või sek suaal selt pro vo ka tiiv set män gu või so bi ma-

tut puu du ta mist las te ga ega võ ta neist osa;
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  ta gan, et kõik te ge vu sed so bi vad las te või me te ja va nu se ga;

  töö tan koos teis te ga (nt ars tid, fü sio te ra peu did) iga män gi ja pa ri ma te hu vi de ni mel;

  ei ka su ta iial füü si list väär koht le mist ega ka ris ta mist;

  ta gan ala ti las te le nõue te ko ha se jä re le val ve ning tur va li se tur nii ri de ja väl ja sõi tu de 

kor ral du se, see tä hen dab ka, et täis kas va nud ei ja ga las te ga tu ba sid;

  aus tan las te pri vaat sust, näi teks ei si se ne il ma loa ta du ši- ja riie tus ruu mi des se ning ei 

pa ku las te le abi isik li ku hool du se ga, mi da nad on või me li sed ise te ge ma;

  ta gan, et mis ta hes hool dus, nt fü sio te raa pia, toi mub pi gem val va tud kesk kon nas kui 

pri vaat selt;

  väl din koos las te ga va ba aja veet mist teis test ee mal ol les;  

  ei ka su ta sot siaal mee diat so bi ma tult las te ga suht le mi sel - ei pri vaat sõ nu mi tes ega

kom men tee ri või ja ga pil te, mis võik sid nen de heao lu ohus ta da või nei le kah ju põh-

jus ta da;

  ei pos ti ta pil te või muud tea vet las test ega nen de pe re dest en da ega klu bi/lii du sot-

siaal mee dia kon to del il ma as jas se puu tu va te las te ja nen de va ne ma te loa ta;

  ja gan iga mu ret las te tur va li su se ja heao lu pä rast lap se tur va li su se ta ga mi se kon tak t-

i si ku ga või kui te da po le mää ra tud, siis ju ha tu se ga.

Mõis tan, et koo dek si mit te jär gi mi ne võib kaa sa tuua meet meid, mil le hul ka kuu lu vad 

töölt ee mal da mi ne, lit sent si kao ta mi ne, val lan da mi ne ja pöör du mi ne las te kait sea su-

tus tes se või po lit seis se. Koo dek si all kir jas ta mi se ga kin ni tan, et mi nu so bi mi ses las te ga 

ja jalg pal lis töö ta mi ses po le põh just ka hel da, mul puu du vad  süü di mõist mi sed ja süü-

dis tu sed las te väär koht le mi ses.

Nimi:                                                                                     Kuu päev:

All ki ri:                                                                                    
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2.6 Näi dis vorm: käi tu mis koo deks 
lap se va ne ma te le

Käi tu mis koo deksid on olu li sed, ku na need sä tes ta vad oo tus pä ra se käi tu mi se. See on ena-

mat kui ni me ki ri sel lest, mi da võib te ha ja mi da mit te; see on ühi se nõu so le ku ga vas tu võe-

tav käi tu mis mus ter, mis ai tab luua ja säi li ta da las te le po si tiiv se, lõ bu sa ja tur va li se kesk-

kon na.

Käi tu mis koo dek si näi dis vorm on an tud soo vi tu se na. Klu bid ja or ga ni sat sioo nid või vad 

kaa sa ta tei si tee ma sid, mi da nad vas ta valt oma kon teks ti le olu li seks pea vad.

Käi tu mis koo deks lap se va ne ma te le
Lap se va ne ma na pa nus tan las te le jalg pal li män guks tur va li se ja lõ bu sa at mos fää ri 

loo mis se järg mi selt:

  teen koos tööd ja aus tan kõi ki män gu ga seo tud isi kuid;

  eden dan au sat män gu ja kõr geid käi tu miss tan dar deid;

  nõus tun kõi gi jalg pal li koh tu ni ke teh tud ot sus te ga;

  ei ka su ta ega sal li mit te ku na gi haa va vat, sol va vat või väär koht le vat käi tu mist või 

kõ nep ruu ki ühe gi män gi ja või koh tu ni ku suh tes;

  kii dan pin gu tus te ja osa le mi se eest, mit te ei kes ken du vaid soo ri tu se le ja tu le mus-

te le;

  pöö ran tä he le pa nu lap se ter vis li ku le ja ta sa kaa lus ta tud toi tu mi se le ning pii sa va le 

puh ke- ja unea ja le;

  ei sal li ega jul gus ta mis ta hes kiu sa mist;

 ei alan da ega hal vus ta lap si või nen de pin gu tu si jalg pal li män gus või tree ning -

sessioo nil ega süü dis ta last män gu kao ta mi se pä rast;

  ei ka ris ta füü si li selt üh te gi last;

  aus tan las te pri vaat sust, näi teks ei si se ne riie tus ruu mi des se il ma tee ne ri ga kok ku 

lep pi ma ta;

  pöö ran tä he le pa nu lap se ter vis li ku le ja ta sa kaa lus ta tud toi tu mi se le ning pii sa va le

 puh ke- ja unea ja le;

  hoi dun oma sot siaal mee dia kon to del so bi ma tu test pos ti tus test, mis puu du ta vad 

las te ja nen de pe re de pil ti de ja kom men taa ri de pos ti ta mist, il ma as jas se puu tu va te 

las te ja nen de va ne ma te loa ta

  väl jen dan iga mu ret oma või mõ ne tei se lap se tur va li su se ja heao lu koh ta tree ne ri le 
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ja/või lap se tur va li su se ta ga mi se kon tak ti si ku le või kui te da po le mää ra tud, siis ju-

ha tu se le;

  hoian end kur sis mi nu lap se ga seo tud kõi gi prob lee mi de või mu re de ga, sa mas on

mul  õi gus eel da da, et mi nu mu re de ga te ge le tak se as ja ko ha selt.

Nimi:                                                                                      Kuu päev:

All ki ri:                                                                                    

2.7 Näi dis vorm: käi tu mis koo deks  
noor män gi ja le

Noor män gi ja te käi tu mis koo deks on mõel dud suu ni seks. Ee lis ta tult  peaks ka las te ga lä bi 

arut le ma, mil li ne on vas tu võe tav käi tu mi ne, sest nad jär gi vad reeg leid suu re ma tõe näo su-

se ga siis, kui  nen de loo mi ses on ise osa le nud. Ees kir ja saab ka su ta da nii öö bi mis te ga kui 

ka päe vas tel väl ja sõi tu del. On soo vi tus lik te ha ka käi tu mis koo deks noor män gi ja le iga päe-

va seks te gut se mi seks klu bis. 

LI SA 4

Käi tu mis ju hi sed noor män gi ja le

  Suh tu tree ne ri tes se, klu bi- ja mees kon na kaas las tes se, vas tas män gi ja tes se, koh tu ni-

kes se, klu bi töö ta ja tes se ja abi lis tes se, las te va ne ma tes se ning kõi ki des se jalg pal li- 

pe re liik me tes se aus tu se ja vii sa ku se ga. Koh tu des ter vi ta neid ala ti esi me se na!

  Hoia oma mees kon na ja klu bi mai net ning head ni me. Rää gi ja käi tu ala ti vii sa kalt. 

  Kuu la ala ti oma tree ne rit ning te ma ju hi seid, täi da need täp selt ja sõ na kuu le li kult.

  Kes ken du tree nin gu te ajal täie li kult oma te ge vu se le. Pin gu ta igas olu kor ras mak si-

maal selt ning an na en dast ala ti pa rim.

  Jalg pall on mees kon na mäng! Jul gus ta ja toe ta oma mees kon na kaas la si.

  An na en dast igas olu kor ras pa rim, et mees kon nal lä heks häs ti!.

  Tu le tree nin gu le ja män gu le ala ti õi geaeg selt. Ju hul kui Sul po le või ma lik tree nin gul 

või män gul osa le da, siis tea vi ta aeg sas ti oma tree ne rit.

  Suh tu staa dio nis se kui oma tei se ko dus se, hoia puh tust ja kor da. Ära sõi da jalg pal li-

väl ja kul ru la, jalg rat ta, tõu ke rat ta ega ta sa kaa lu lii ku ri ga. Suh tu lu gu pi da valt mu ru-

väl ja kus se ning hoia se da.
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  Tree nin gu le min nes või sealt tul les ka su ta ala ti kõn ni teid või lii gu möö da väl ja ku

äärt. Ära ku na gi ja lu ta üle jalg pal li väl ja ku.

  Kan na tree nin gu te, män gu de ja klu bi üri tus te ajal ala ti uh ku se ga (KLU BI NI MI) va rus-

tust. Hoia oma jalg pal li va rus tus pu has ning lait ma tus kor ras. Tree nin gu le või män gu-

le tul les võ ta kõik va ja li kud as jad kaa sa ning ko ju min nes ära unus ta oma va rus tust 

staa dio ni le.

  Osa le ak tiiv selt mas ko ti lap se, pal li lap se, kan de raa mi kand ja või va ba taht li ku abi li-

se na klu bi te ge mis tes. Suh tu sel les se kui või ma lus se va he tult suu re jalg pal li sees ol-

la, tipp män ge lä he dalt nä ha ning oma ala meist ri telt õp pi da.

  Män gi ala ti au salt ja Au sa Män gu vai mus! Aus kao tus on pa rem kui vää ri tu võit!

  Pöö ra tä he le pa nu ter vis li ku le toi tu mi se le ning pii sa va le puh ke- ja unea ja le. Ka su ta 

nu ti te le fo ni ja män gu kon soo le mõõ du kalt.

  Ju hul kui Sul te kib oma tree ne ri või mõ ne mees kon na kaas la se ga tu gev vas tuo lu, 

Sind kiu sa tak se tren nis või Sul on mõ ni mu re, mi da tree ne ri ga ei saa ja ga da, siis 

pöör du jul gelt  klu bi  tu gii si ku te poo le, nen de kon tak tid leiad klu bi ko du le helt. Pea 

mee les, et va ja du sel on Sul ala ti või ma lik oma mu re ga pöör du da Ees ti Jalg pal li Lii tu, 

las te kait se@jalg pall.ee või www.las tea bi.ee

  Pea mee les, et JALG PALL ON AI NULT MÄNG! 

Käi tu mis koo deks rei si del/vä lis tur nii ri del
Väl jas pool ko duk lu bi toi mu va te le män gu de le ja tur nii ri de le rei si mi ne peaks las te ja 

noor te jaoks ole ma nii tur va li ne kui ka nau di tav. 

Osa len [SI SES TA GE ÜRI TU SE/REI SI NI MI] ning mõis tan ja nõus tun järg ne va ga: 

  Mi nu tur va li su se ja heao lu eest vas tu ta vad täis kas va nu test saat jad aja va he mi kul,  mil 

oma va ne ma te hoo le alt lah kun ku ni ko ju ta ga si jõud mi se ni. 

  Jär gin ko gu väl ja sõi du ajal täis kas va nud saat ja te ju hi seid ja nõuan deid.

  Kui ma min gil põh ju sel ei saa mees kon na le või gru pi le järg ne da, kü sin täis kas va nud

saat ja telt lu ba ning an nan oma asu ko hast tea da.

  Ma ju tus on eel ne valt kok ku le pi tud ja toad ja ga tud. Ma ei ma ga il ma loa ta mit te

ühes ki tei ses toas.

  Olen õi geaeg selt ko hal kõi gil koo so le ku tel ja te ge vus tes.

  Jär gin oma heao lu hu vi des keh tes ta tud reeg leid, seal hul gas

 - ei tar bi al ko ho li,

 - ei tar bi ui mas teid,

 - ei suit se ta.
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  Üt len täis kas va nud saat ja te le, kui mind mi da gi häi rib või kui mul on mu re en da või 

tei se lap se tur va li su se pä rast.

  Üt len täis kas va nud saat ja te le, kui va jan mi da gi, et üri tu sest osa võt ta.

  Aus tan teis te las te osa le mist, ai tan neid ja käi tun spor di me he li kult. Näi tan head ees-

ku ju: ei joo al ko ho li, ei tar vi ta ui mas teid, ei ka su ta ro pen da vat, ras sist li ku, ho mo-

foob set või muul moel disk ri mi nee ri vat kõ nep ruu ki.

  Aus tan iga osa le ja ja teis te seo tud isi ku te õi gu si, vää ri kust ja väär tus hin nan guid ega

ka su ta ver baal set, füü si list või sek suaal selt pro vo ka tiiv seid žes te eg a kõ nep ruu ki. Ma 

ei löö ega rün da füü si li selt üh te gi üri tu ses osa le jat ega käi tu min gil vii sil, mis võiks 

tei si lap si hä bis ta da, alan da da, hal vus ta da või alan da da või mi da võib pi da da kiu sa-

mi seks.

Mi na,                                                                        , olen lu ge nud ja saan aru kok ku le pi tud käi-

tu mis koo dek sist. Jär gin seal kir ja pan dud reeg leid [SI SES TA GE ÜRI TU SE/REI SI NI MI] ning 

mõis tan, et kui reeg leid ri kun, tea vi ta tak se sel lest mu va ne maid ning mul või dak se pa-

lu da üri tu selt va rem lah ku da.

All ki ri:                                                                                   Kuu päev:

Nõus tun/ei nõus tu osa le ma üri tu se ga seo tud mee dia ka jas tus tes, seal hul gas oma pil di 

aja leh te des ja vee bis aval da mi se ga. Mõis tan, et ise gi kui ma ei nõus tu, saan siis ki te ge-

vu sest osa võt ta.

All ki ri:                                                                                   Kuu päev:

Olen tut vu nud ja nõus tun

Lap se va nem või sea dus lik hool da ja 

All ki ri:                                                                                   Kuu päev:
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2.8 Näi dis vorm: va ne ma te nõu so le ku vorm

See on näi dis vorm, et saa da lap se va ne ma telt nõu so lek oma las te osa le mi seks te ge vus tes 

ja rei si del või mee dia ka jas tus tes.

Va ne ma te nõu so le ku vorm
[KLU BI-OR GA NI SAT SIOO NI NI MI] or ga ni see rib [SI SES TA GE ÜRI TU SE NI MI] ja teie laps on 

kut su tud seal osa le ma. Va ja me teie nõu so le kut ning olu list in for mat sioo ni, et ta ga da, 

et teie laps saaks osa le da tur va li selt ja te ma heao lu oleks kaits tud. Ko gu in for mat sioo ni 

hoi tak se kon fi  dent siaal se na ja se da ja ga tak se vaid nen de täis kas va nu te ga, kes ta ga vad 

teie lap se eest õi ge hoo lit se mi se.

Üks või mi tu täis kas va nut saa da vad teie last ala tes teie hoo le alt lah ku mi sest ku ni ko ju 

jõud mi se ni ning nad vas tu ta vad teie lap se tur va li su se ja heao lu eest. Teie lap selt oo da-

tak se sa mu ti kok ku le pi tud käi tu mis koo dek si jär gi mist, et ta ga da te ma tur va li sus. Kui ta 

se da ei tee, või dak se teie ga ühen dust võt ta ning pa lu da lap se le jä re le tul la. 

Pa lun mär ki ge ja täit ke vas ta valt

Mi na/meie, (lap se va ne ma(te) ni mi)                                                              an nan/an na me 

nõu so le ku mi nu/meie lap se (lap se ni mi)                                                           rei si mi seks ja 

osa le mi seks [ÜRI TU SE NI MI JA KUU PÄE VAD].

Mi na/meie an nan/an na me loa, et (täis kas va nud saat ja ni mi)                                                                  

vas tu tab rei si ajal mi nu/meie lap se eest ning võ tab vas tu ot su seid, kui te kib hä dao lu-

kord või laps va jab ars tia bi ku ni aja ni, kui meie ga ühen dust saa dak se.

Pa lun mär ki ge vas ta valt

Mi na/meie an nan/an na me oma nõu so le ku oma lap se osa le mi seks mee dia ka jas-

tu ses, mis või vad si sal da da pil dis ta mist, fi l mi mist, vi deo- ning he li sal ves tu si ja tei si sal-

ves ta mi se vor me ning või vad il mu da trü ki mee dias või vee bis.

Mi na/meie EI AN NA oma nõu so le kut meie lap se osa le mi seks mee dia ka jas tus tes.

LAP SE VA NE MA TE KON TAK TAND MED 

Ni mi:

Te le fo ni num ber:

Aad ress:

Mõ ni tei ne kon tak ti sik:

Ni mi:

Te le fo ni num ber:

Kui ole te mu res oma lap se tur va li su se või kait se pä rast, võt ke ühen dust [SI SES TA GE 

NI MI JA KON TAKT NUM BER]
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2.9 Näi dis vorm: me dit sii ni li ne vorm

See in for mat sioon tu leb ära täi ta en ne, kui laps lä heb rei si le või öö bi mi se ga üri tu se le. 

Se da peab hä dao lu kor ra tar beks hoid ma täis kas va nud saat ja käes kon fi  dent siaal selt.

Mõ nes rii gis ei to hi las te le ra vi meid an da kee gi pea le me dit sii ni töö ta ja ja sel li sel ju hul 

tu leb se da vor mi ka su ta da kon tak tand me te ja põ hi tea be edas ta mi seks,  mil le saab hä-

dao lu kor ra pu hul edas ta da haig la le.

Klu bid/or ga ni sat sioo nid pea vad kont rol li ma siht ko ha rii gis ars tia bi and mi se ga seo tud 

sea du sand lust ning se da, kas täis kas va nud saat jad või vad an da lap se le kä si müü gi -

ra vi meid.

Me dit sii ni li ne vorm

LAP SE NI MI:

Sün ni kuu päev: Isi ku kood:

Tea dao le vad al ler giad (nt toi dud, pu tu ka ham mus tu sed, ra vi mid):

Tar bib het kel ra vi meid:               Ei              Jah

Kui jah, siis mär ki ge mil list tüü pi ja mil li ses doo sis:

Pa lun esi ta ge ret sep ti de koo piad ning pii sa valt ra vi meid ko gu rei si le ku lu vaks ajaks.

Kõik prae gu sed hai gu sed, nt ast ma, epi lep sia, eri va ja du sed, ma dal ve re rõhk, dia beet, 
soo du mus mig ree ni/mi nes ta mi se/pea ring lu se tek keks, dep res sioon/äre vus:

Kõik va ra se mad ope rat sioo nid ja haig la ra vid:

Kind lus tus fi r ma ni mi:
Kind lus tus le pin gu num ber:

Kas on veel mi da gi, mi da täis kas va nud saat ja ja üri tu se kor ral da jad peak sid tead ma, et ta ga da 
teie lap se ohu tus, kait se, heao lu ja või ma lus täie li kult osa le da:
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Lap se va ne ma nõu so lek

Pa lun mär ki ge all pool, kui an na te või ei an na nõu so le kut lap se le kä si müü gi ra vi mi te 

and mi seks ker ge me te ter vi se häi re te ra viks, näi teks pea- ja kõ hu va lud. Tõ si se ma te hai-

gus te pu hul viiak se teie laps kva li fi t see ri tud ars ti juur de.

Mi na/meie an nan/an na me oma nõu so le ku, et laps võib va ja du sel võt ta kä si müü gi-

 ra vi meid, näi teks ibup ro fee ni, pa rat se ta moo li, as pi rii ni. 

 Mi na/meie EI AN NA oma nõu so le kut, et võiks võt ta mis ta hes ra vi meid üks kõik 

mil lis te ter vi se häi re te ra viks.

Kuu päev:    

Lap se va ne ma/sea dus li ku hool da ja ni mi

Pe re kon na ni mi ja ees ni mi:     

All ki ri:                                                                        Sün ni kuu päev:    

Pe re kon na ni mi ja ees ni mi:     

All ki ri:                                                                        Sün ni kuu päev:    
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2.10 Suu ni sed: riie tus ruu mi de 
pri vaat sus ja ohu tu ka su ta mi ne

Ee lis ta tult peak sid klu bid/or ga ni sat sioo nid väl ja töö ta ma riie tus tuu mi de ja du ši de ka su-

ta mi se kor ra, et vä hen da da nii las te oma va he li si kui ka täis kas va nu te-pool set vää ri ti käi-

tu mist või väär koht le mist. Neil ala del on lap sed eri ti haa va ta vad, ku na nad on poo la las ti 

ning võr rel des üle jää nud aja ga val va tak se neid vä hem.

Ül di sed suu ni sed
1. Kont rol li ge, mil li sed ruu mid on saa da val ning kas need on mõel dud ai nult las te le

ka su ta mi seks või ja ga mi seks ava lik ku se ja täis kas va nu te ga.

2. Kui ruu me ka su ta vad sa maaeg selt nii täis kas va nud kui ka lap sed, peab seal ole ma

li gi pääs eral di riie tu mis-, du ši- ja tua le tia la le. Kui se da po le, on nõu tud täien dav jä re le -

val ve või pa lu tak se las tel riie tu da en ne saa bu mist.

3. Pois te le ja tüd ru ku te le pea vad ole ma eral di riie tus ruu mid.

4. Kui laps tun neb ava li kult riie te va he ta mi sel või pe se mi sel eba mu ga vust, ei to hi te da 

sur ves ta da, et ta se da siis ki teeks. 

5. Täis kas va nud töö ta jad ja va ba taht li kud ei to hi sa ma des ruu mi des riie tu da ega pes ta 

sa mal ajal kui lap sed ega to hi mit te min gil ju hul ol la las te ees alas ti.

6. Va ba taht li ke ja töö ta ja te mo biil te le fo ni de või vi deo sal ves tu se või me ku se ga va rus tu-

se ka su ta mi ne peab riie tus ruu mi des ole ma kee la tud. Lap si peaks in nus ta ma te le fo-

ne mit te ka su ta ma ja sel les saab kok ku lep pi da käi tu mis koo dek sis. Kui las tel on lu-

ba tud te le fo ne ka su ta da, tu leb neid in for mee ri da sel le tur va li sest ja vas tu võe ta vast 

ka su tu sest.

7. Lap se va ne maid tu leks veen da riie tus ruu mi des se mit te si se ne ma, ju hul kui see po le

ilm tin gi ma ta va ja lik. Sel li sel ju hul võib riie tus ruu mi si se ne da vaid lap se ga sa mast 

soost va nem ning eel ne valt peab ta tree ne rit sel lest tea vi ta ma. Vä he malt üks lap se-

ga sa mast soost tree ning mees kon na lii ge peab lap se va ne mat saat ma.

8. Täis kas va nud töö ta jad ja va ba taht li kud, eri ti vas tas soost, ei to hi vii bi da riie tus ruu mi-

des, kui lap sed on alas ti.

Olu kor da des, kus lap sed pea vad ja ga ma ruu me täis kas va nu te ga, saab ris ke vä-

hen da da järg mi selt:

  kok ku lep pi da las te jaoks eral di aeg või koht;

  or ga ni see ri da n-ö võist kon na ala, kus sel le liik med koos rii deid va he ta vad;
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Jä re le val ve
Kui las te ja täis kas va nu te riie tus ruu mi ühi ne ka su ta mi ne on väl ti ma tu, peab vä he malt 

kaks las te ga sa mast soost töö ta jat või va ba taht lik ku rüh ma val va ma. On olu li ne, et 

töö ta jad ja va ba taht li kud püüak sid hoi da ta sa kaa lu täis kas va nu jä re le val ve ja las te pri-

vaat su se va hel. Näi teks po le va ja lap si du ši all jäl gi da.

Jä re le vaa ta jad peak sid ole ma tead li kud mis ta hes kiu sa mi sest ja sel lest, kui lap sed ka-

su ta vad riie tus ruu mis pil ti de te ge mi seks mo biil te le fo ne. Mõ le ma rik ku mi se pu hul tu-

leb las te ga rää ki da ja tea vi ta da tree ne rit või lap se tur va li su se ta ga mi se kon tak ti si kut, 

et tõs ta nen de tead lik kust.

Lap se va ne mad või vad ol la jä re le vaa ta ja teks nii oma kui ka klu bi/lii du nõu so le kul teis-

te le las te le. Teis te lap si val va tes on olu li ne, et lapsevanemad olek sid all kir jas ta nud ning 

mõist nud kõi gi töö ta ja te ja va ba taht li ke ül dist käi tu mis koo dek sit.

2.11 Suu ni sed: jä re le val ve te ge vus tel ja 
rei si del, seal hul gas öö bi mis tel

Väl jas pool ko duk lu bi toi mu va te le män gu de le ja tur nii ri de le rei si mi ne peaks las te jaoks ole-

ma nii tur va li ne kui ka lõ bus.

Lap se va ne mad ja hool da jad mu ret se vad sa ge li, kui lap sed on ära, kuid hoo li kas pla nee ri-

mi ne ja et te val mis tus peaks ai ta ma neid mu re sid lee ven da da ja näi ta ma, et las te va ja dus-

te ning väl ja sõi du või ma li ke oh tu de ga on ar ve sa tud.

Järg mi sed ju hi sed ai ta vad ra ken da da õi geid tur va li su se ta ga mi se meet meid.

Jä re le val ve nõu ded
Vas ta valt las te va nu se le ja ar vu le ot sus ta ge va ja lik jä re le val ve va ja dus. Reeg li te ga on 

pai ka pan dud mi ni maal ne täis kas va nu te arv las te koh ta.

Mi da noo re mad lap sed, ak tiiv sem te ge vus või kau gem toi mu mis paik, se da suu re mat 

ar vu täis kas va nuid on ta va li selt va ja, et lap si tur va li selt val va ta. Eri va ja dus te ga las te 

pu hul võib va ja ol la täien da vat jä re le val vet.

Üld reeg li na keh ti vad jä re le val ve suh tar vud järg ne valt:

  lap sed va nu ses 4–8 aas tat – üks täis kas va nu iga kuue lap se koh ta

  lap sed va nu ses 9–12 aas tat – üks täis kas va nu iga ka hek sa lap se koh ta

  lap sed va nu ses 13–18 aas tat – üks täis kas va nu iga küm ne lap se koh ta
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Öö bi mis te ga rei si del peaks ole ma kaa sas vä he malt kaks täis kas va nut. Ju hul kui mi da gi 

tões ti juh tub, näi teks laps tu leb viia haig las se, saab tei ne täis kas va nu üle jää nud lap si 

val va ta. Kui ole mas on mees- ja nais soost jä re le vaa ta jad, on olu li ne mõ le ma vas tu tus 

kok ku lep pi da, nt jä re le val ve riie tus ruu mi des ja ma ga mis tu ba des.

Ris kia na lüüs
Las te ära vii mi sel oma ta va pä ra sest kesk kon nast väl jas pool ko duk lu bi toi mu va te le jalg-

pal li män gu de le ja teis te le sel le ga seo tud te ge vus te le, eri ti kui reis si sal dab ka öö bi mist, 

on va ja lik täien dav hool ja toe tus. Ris kia na lüüs on soo vi tus lik lä bi viia iga kord, kui 

lap sed oma klu bist väl jas pool toi mu va te le võist lus te le või tree ning laag ri tes se viiak se. 

Ris kia na lüü si näi dis vor mi leiab lap se tur va li su se ta ga mi se ju hen da ma ter ja list.

Ris kia na lüü si ees märk ei ole lei da põh ju seid rei si ära jät mi seks! Ees märk on või ma lik ke 

ris ke et te nä ha ja nen de väl ti mi seks va ja lik ke sam me te ha. Näi teks ei pruu gi ho tel li 

asu koht ol la las te jaoks tur va li ne ning kui see on et te tea da, võib ol la või ma lik ho tel li 

va he ta da. See ai tab ta ga da, et reis oleks tur va li ne ja lõ bus. Olu li ne on mee les pi da da, 

et kui reis või te ge vus ei saa toi mu da tur va li selt, tu leks see ära jät ta.

Rei sid ja öö bi mi sed  
Suu nis tes ka su ta tak se ter mi nit „täis kas va nud saat ja“. Nad või vad ol la klu bi/lii du töö ta-

jad,  kuid nen de hul gas võib ol la ka lap se va ne maid ja tei si va ba taht lik ke. Täis kas va nud 

saat ja ei rei si isik li kes hu vi des, vaid on võt nud vas tu tu se tur va li se ja las te le rõõ mu pak-

ku va rei si ta ga mi se eest.

Olu li sem kõi gis olu kor da des on see, et lap sed on kaits tud. Täis kas va nud saat jad pea-

vad las te ja noor te eest hoo lit se mi sel ar ves ta ma nen de va nu se ja küp su se ga.

Täis kas va nud saat ja tel on es ma ne vas tu tus las te tur va li su se ja hoo lit se mi se eest ko gu 

rei si ajal. See al gab siis, kui laps lah kub oma va ne ma/hool da ja juu rest, ning lõ peb al-

les siis, kui ta on tur va li selt oma va ne ma le/hool da ja le üle an tud. Se ga du se väl ti mi seks 

peab lap se va ne ma te le ole ma täp selt sel gi ta tud, mil li sel het kel lõ peb vas tu tus nen de 

lap se eest hoo lit se mi sel. Näi teks võib kok ku lep pi da, et lap se va ne mad tu le vad las te le 

klu bi juur de jä re le või tuuak se lap sed klu bis se, kust nad ise eda si ko ju lä he vad.

Pa rim la hen dus on see, kui lap se va ne mad saa da vad oma lap si rei si del ise. See ai-

tab lap se va ne ma tel tun da end osa li se na klu bist/lii dust. Sa mu ti vä hen dab see klu bi de/

or ga ni sat sioo ni de vas tu tus koor mat ning liht sus tab rei si kor ral da mist. 

Kõi ge pa rem oleks, kui en ne öö bi mis te ga rei se toi muks koos lap se va ne ma te ja las te-

ga koo so lek, et sõl mi da kok ku lep peid. Kui kok ku saa mi ne ei ole või ma lik, tu leks in for-

mat sioon edas ta da kir ja li kult. Lap se va ne ma te le tu leb an da saat ja te kon takt numb rid. 

Sa mu ti võib pa lu da las tel all kir jas ta da käi tu mis koo deks, et nad teak sid, mis neilt rei sil 

ol les oo da tak se.

Lap se va ne mad pea vad ala ti and ma nõu so le ku oma lap se osa le mi seks ja edas ta-

ma oma ja va ja du se kor ral ars ti kon takt numb rid. Nõu so le ku ja arst li ku in fo näi dis-

vor mid on li sa tud sel les se do ku men ti. Mõ nes rii gis võib ol la sea du se vas ta ne, et kee gi 
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pea le ars ti või ter vis hoiu töö ta ja las te le ra vi meid ma nus taks. Klu bid/or ga ni sat sioo nid 

pea vad väl ja sel gi ta ma, mil li sed reeg lid konk reet ses asu ko has keh ti vad.

Täis kas va nud saat ja te täht sus 
Li saks käi tu mis koo dek sis sä tes ta tu le, vas tu ta vad täis kas va nud saat jad ka järg ne va 

eest:

  Las te tur va li su se ja heao lu ta ga mi ne. See tä hen dab eel ne valt ris kia na lüü si täit mist, 

mis hõl mab ka trans por ti ja ma ju tust.

  Lap se va ne ma te ga suht le mi ne en ne rei si ja va ja du sel ka rei si ajal. And ma va ne ma te le

saat ja te te le fo ni numb rid.

  Kõi gi va ja li ke ük si kas ja de or ga ni see ri mi ne ja kin ni ta mi ne, na gu näi teks ma ju tus, siht-

koht, prog ramm, võist lu se ük si kas jad, komp lek ti de ja va rus tus te ni me ki ri ja trans-

port, seal hul gas veen du mi ne, et sõi du kid on ohu tud ja keh ti va teh noü le vaa tu se ga. 

  Kont rol li mi ne, et lap se va ne mad ja lap sed olek sid all kir jas ta nud nõu so le ku.

  Ole ma tead lik las te eri va ja dus test ja arst li kest nõue test. 

  Kont rol li mi ne, et las tel olek sid kaa sas isi kut tõen da vad do ku men did ja rei siks va ja-

li kud load.

  Las te ga koos ole mi ne ja nen de käi ku de ga kur sis ole mi ne ko gu rei si aja. Lap si ei to hi

jät ta jä re le val ve ta ise gi mit te lü hi ke seks ajaks. See tä hen dab, et täis kas va nud saat jad 

ei to hi jät ta lap si õh tul ük sin da ho tel li.

  Lap sed ei to  hi täis kas va nu te ga, sh pe re liik me te ga, gru pi juu rest lah ku da, väl ja ar va-

tud ju hul, kui sel les on eel ne valt kok ku le pi tud ning va ne mad on sel leks loa and nud.

  Las te füü si lis test ja emot sio naal se test va ja dus test tead lik ole mi ne ja va ja du sel nen de

ai ta mi ne ja kon sul tee ri mi ne.

  Veen du mi ne, et lap sed ja noo red saak sid su hel da teis te las teg rup pi de ga, näi teks

ai da tes tõl ki da, kui lap sed rää gi vad vaid ko ha lik ku keelt või esi neb ras ku si suht le-

mi sel.

  Lap se va ne ma te tea vi ta mi ne hä dao lu kor ra tek ki mi sel.

  Lap se tur va li su se ta ga mi se kon tak ti si ku või ju ha tu se tea vi ta mi ne mu rest las te tur va-

li su se, kait se ja heao lu pä rast või kui laps ära kaob.

  Las te le õi ge ra vi mi ja sel le doo si ma nus ta mi ne, kui see on siht ko ha rii gis lu ba tud ning

kui eel ne valt on an tud lap se va ne ma te/hool da ja te nõu so lek.

  Las tel mit te lu ba mi ne öö seks ühe gi täis kas va nu (väl ja ar va tud pe re liik me te) tup pa

ega ma ga mi ne ühe gi täis kas va nu ga sa mas voo dis.

Hä dao lu kor rad ja arst li kud hä dao lu kor rad

  Hä dao lu kor ras tu leb esi me sel või ma lu sel võt ta ühen dust lap se va ne ma te ga.

  Arst li ku hä dao lu kor ra kor ral tu leb ot si da vii vi ta ma tut abi.
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2.12 Näi dis vorm: konk reet sed 
ris kia na lüü sid (te ge vu sed)

Kui gi ül dist ris kia na lüü si tu leb lä bi viia igal aas tal, on ka su lik see lä bi viia en ne 

iga öö bi mi se ga rei si või tur nii ri, et ar ves ta da tek ki da või va te  prob lee mi de ga.

Näi dis vor mis ole vad ük su sed on vaid soo vi tus li kud ning need tu leks üri tu se si su ar ves-

ta des klu bi le/lii du le so bi vaks ko han da da. Ül di se ris kia na lüü si pu hul tu leb pä rast oh tu-

de hin da mist kind laks te ha konk reet sed ris kid las te le, näi teks et ei te kiks olu kor da, kus 

laps saab rei sil osa le da il ma va ne ma te loa ta. Iga risk/mu re tu leb sõl tu valt sel le tõe näo-

su sest hin na ta kas kõr geks, kesk mi seks või ma da laks ja kok ku lep pi da va ja lik te ge vus, 

mil le ga ris ki hal la ta või vä hen da da. Kui ris ke ei saa en ne ta da ning need pü si vad kõr-

ged, peak si te kaa lu ma üri tu se ära jät mist.

Pä rast üri tu se toi mu mist on ka su lik ris kia na lüüs üle vaa da ta, et kaar dis ta da või ma li kud 

õp pe tun nid, mi da saaks eda sis te üri tus te plaa ni mis se kaa sa ta.

Mu re ja ohud Risk las te le

Ris ki ta se: 
ma dal/

kesk mi ne/
kõr ge 

(M/K/KÕ)

Va ja lik 
te ge vus/
la hen dus

Te ge vus 
mil lal/kel le 

poolt

Te ge vu se-
 järg ne 

üle vaa de / 
saa dud 

õp pe tun nid

Nõu so le ku vor mid on 
all kir jas ta tud ja kät te 
saa dud

Pii sa vad jä re le val ve 
ta se med (jä rel vaa ta ja-
lap se suh tar vud)

Käi tu mis koo dek sid

Rei si kor ral du sed

Riie tus ruu mid/tua le tid

Ho tel li ja ma ju tu se 
asu koht, seal hul gas 
tu ba de jao tus

Pii riü le tus ja te ge vus-
ko ha le si se ne mi se 
kont roll

Tur va li su se ta ga mi se 
kord, tead mi ne, kel le-
ga ühen dust võt ta

Kon tak tand med ja 
arst lik in for mat sioon

Ko ha li kud me dit sii ni-
a su tu sed



61

Suht lus lap se va ne ma-
te ga nõu so le ku te ja 
kor ral dus te osas

Mee dia ka jas tus te nõu-
so le kud ja heaks kii dud

Üri tu se spet siaal sed 
suu ni sed

2.13 Suu ni sed: kait se ja tur va li sus vee bis

Fo tod, fi l mid, vi deok li pid ja sot siaal mee dia on suu re pä ra ne viis (jalg pal li)te ge vus te pro-

pa gee ri mi seks - neid saab ka su ta da saa vu tus te tä his ta mi seks, te ge vus te eden da mi seks ja 

ini mes te kur sis hoid mi seks. Fil mi ma ter ja li või dak se sal ves ta da ka soo ri tu se aren da mi se ja 

ana lüü si jaoks.

Ül di sed põ hi mõt ted
Mõel ge hoo li kalt, mi da te sot siaal mee dias pos ti ta te. Kind las ti ei to hiks sot siaal mee dia 

leh te del te ha pos ti tu si ega kir ju ta da kom men taa re, mis või vad ohus ta da lap se heao lu, 

tal le kah ju põh jus ta da või tuua lii du le/klu bi le kaa sa hal va mai ne.

Tree ne rid ja va ba taht li kud ei to hiks ol la vee bis „sõb rad“ oma mees kon na las te ga, ka su-

ta des oma isik lik ku sot siaal mee dia kon tot. Las te va ne ma te le in fo edas ta mi seks mõel-

dud gru pi sõ nu meid ega kir ju ei to hiks saa ta oma isik li kult kon tolt, vaid  lä bi klu bi/lii du 

vee bi le he või ju tu toa. See hoiab in for mat sioo ni tur va li se ja lä bi paist va na ning on vä-

hem tõe näo li ne, et kir ju ta tud teks tist va les ti aru saa dak se.

Vee bi ei to hi ku na gi pos ti ta da sõ nu meid, pil te või vi deo sid, mis on väär koht le vad, disk-

ri mi nee ri vad või ühe mõt te li selt sek suaal sed. Ko gu suht lus las te ga peaks või ma lu sel 

käi ma lap se va ne ma te või hool da ja te kau du, väl ja ar va tud ju hul, kui po le tei si ti kok ku 

le pi tud.

Kui on tea da, et kee gi las test on saa nud väär koht le vaid, disk ri mi nee ri vaid või ühe mõt-

te li selt sek suaal seid sõ nu meid või pos ti tu si, tu leb neist tea vi ta da lap se tur va li su se ta-

ga mi se kon tak ti si kut. Kui üks kõik mis seik seo ses las te fi l mi mi se või pil dis ta mi se ga või 

sot siaal mee dia ka su tu se ga tun dub so bi ma tu, tu leb sel lest tea da an da. Mee les tu leb 

pi da da, et kaht lust ära ta nud  ma ter ja li EI TO HI saa ta kon tak ti si ku le, ku na se da või dak se 

rah vus va he li se õi gu se jär gi kä sit le da ku ri teo na. Sel le ase mel tu leb kon tak ti si kut tea-

vi ta da sel lest, et sel li ne ma ter jal on saa dud.

Sa mu ti är ge kus tu ta ge sõ nu meid või muid ma ter ja le, ku ni kon tak ti si kut on tea vi ta tud, 

ku na need või vad ol la va ja li kud tõen dus ma ter ja lid.
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Mee dia
Mee dia ka jas tust jalg pal li koh ta võib ol la kee ru li ne jäl gi da ja kont rol li da, se da eri ti juh-

tu del, kus klu bid/or ga ni sat sioo nid po le neid kut su nud. Kui mee dia on siis ki ko ha le kut-

su tud, saab edas ta da mõ nin gad suu ni sed, kui das las te tur va li sust  ta ga da.

Ju hi sed si sal da vad:

  veen du mist, et lap se va ne mad ja lap sed an na vad nõu so le ku ka su ta da en dast teh tud

fo to sid/vi deo sid ning ju ba eel ne valt mee dia le tea da an da igast lap sest, kes oma 

nõu so le kut and nud ei ole;

  tead vus ta mist, et or ga ni sat sioo ni ees märk on luua kõi gi las te jaoks tur va li ne ja lõ bus 

kesk kond;

  sel gi ta mist, et mee dia ei teeks las test pil te, mis on häi ri vad või sol va vad, nt fo tod/

vi deod las test, kes po le rii des;

  sel gi ta mist, et mee dia ei näi taks si se ne mis kee lu ga ala sid;

  sel gi ta mist, et mee dia ei si se neks min gil ju hul riie tus ruu mi des se;

  sel gi ta mist, et ei to hi aval da da las te isik lik ku in for mat sioo ni, näi teks aad res se.
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EES MÄRK

TEAD LIK KU SE 
TÕST MI NE

3
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Tur va li su se ta ga mi se kor ra ole ma so lust las te kaits mi seks ei pii sa – se da tu leb iga päe va selt 

ra ken da da, et see saak s or ga ni sat sioo ni kul tuu ri osaks.

Tead lik ku se tõst mi sel las te tur va li su se ta ga mi sel on olu li ne kom mu ni kat sioon.

See hõl mab väl jaõ pet ja kõi gi jalg pal li ga seo tud ini mes te üht set aru saa ma tur va li su se 

ta ga mi se meet me test ja põ hi mõ te test ning sel lest, mi da need nen de klu bi/lii du jaoks 

tä hen da vad.

Suht lus ja tead lik ku se tõst mi ne on olu li ne nei le, kes töö ta vad jalg pal lis va ba taht li ke ja 

töö ta ja te na, kuid ka las te le ja lap se va ne ma te le. Lap sed, lap se va ne mad ja ko gu kon na-

liik med pea vad ole ma tead li kud ala lii du pin gu tus test las te tur va li su se ta ga mi sel ja ole-

ma kind lad, et prob lee me võe tak se tõ si selt. Lap sed ja lap se va ne mad pea vad tead ma, 

mil lal mu re dest tea da an da.
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3.1 In for mat sioon (UE FA ja EJL) e-õp pe, 
kur sus te ja men tor lu se koh ta 

Tur va li su se ta ga mi seks ei pii sa, kui or ga ni sat sioo nis on ole mas lap se tur va li su se ta ga-

mi se  kord ja tut vus ta tud en ne ta vaid meet meid. Sa mu ti on väär koht le mi se juh tu mi 

kor ral vä he ka su te ge vusp laa ni väl ja töö ta mi sest, kui kee gi ei tea, kui das väär koht le-

mist ära tun da või kui das oma mu re dest rää ki da.

Sel leks, et lap se tur va li sust ta ga da, on olu li ne, et kõik jalg pal li ga seo tud isi kud olek sid 

tee ma olu li su sest tead li kud ning et neil olek sid va ja li kud tead mi sed ning os ku sed.

Ees mär gi saa vu ta mi seks on olu li sed in fo le hed, pla ka tid ja suu ni sed, kuid kõi ge efek tiiv-

sem on väl jaõ pe. Ees ti Jalg pal li Liit kor ral dab igal aas tal tur va li su se tee mal se mi na re ja 

koo li tu si tree ne ri te le, koh tu ni ke le, töö ta ja te le, klu bi de esin da ja te le ja kõi gi le jalg pal li-

ga seo tud hu vi lis te le.

Et ai da ta lii tu del/klu bi del või mal da da väl jaõ pet, on UE FA väl ja töö ta nud vee bi kur sus-

te sar ja, mis vas tab UE FA tur va li su se ta ga mi se ju hend ma ter ja li le. E-õp pe koo li tu sed 

on ing li se, prant su se, sak sa ja ve ne kee les ning ka jas ta vad va ja lik ku in for mat sioo ni iga 

tee ma koh ta in te rak tiiv ses vor mis, ana lüü si des juh tu mi te st se naa riu me koos li sain for-

mat sioo ni lin ki de ga.
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UE FA poolt prae gu kät te saa da vad E- õp pe kur su sed 

Tead lik ku se tõst mi ne – kir jel dab tur va li su se ta ga mi se kont sept sioo ni, sel le olu li sust 

ning UE FA pü hen du mist tur va li su se ta ga mi se le. Ku na te ge mist on et te val mis tus kur su-

se ga, on soo vi tus lik en ne teis te e-õp pe kur sus te ga alus ta mist just sel le ga alus ta da. See 

so bib kõi gi le, kes on jalg pal li ga seo tud, seal hul gas ka lap se va ne ma te le.

Kät te saa dav aad res sil www.ue fa-sa fe guar ding.eu/elear ning-awa re ness

Tur va li su se ta ga mi ne tree ne ri te le – on mõel dud spet siaal selt tree ne ri te le. Tead vus-

ta des, et neil on las te tur va li su se ta ga mi ses kesk ne osa, hõl mab see kur sus tee ma sid, 

na gu näi teks väär koht le mi se mär ki de ära tund mi ne, konk reet sed jalg pal li kesk kon na 

ris kio lu kor rad las te le ning kui das tur va li su se ta ga mi se mu re de le rea gee ri da. 

Kät te saa dav aad res sil www.ue fa-sa fe guar ding.eu/elear ning-coach

Tur va li su se ta ga mi ne töö ta ja te le – so bib kõi gi le töö ta ja te le ja va ba taht li ke le, väl-

ja ar va tud tree ne ri te le, kes peak sid lä bi ma eria la kur su se. See hõl mab tee ma sid, na gu 

näi teks konk reet sed ris kio lu kor rad jalg pal li ga seo tud las te le ning kui das tur va li su se ta-

ga mi se juh tu mi te le rea gee ri da. 

Kät te saa dav aad res sil www.ue fa-sa fe guar ding.eu/elear ning-staff 

Tur va li su se ta ga mi ne kon tak ti si ku le – on mõel dud nei le, kes on mää ra tud lap se 

tur va li su se ta ga mi se kon tak ti si kuks. Tu gi ne des tree ne ri või töö ta ja te e-õp pe kur su se 

kau du oman da tud tead mis te le, ka jas tab koo li tus kon tak ti si ku vas tu tu se ga seo tud võt-

me tee ma sid, näi teks mil lal on va ja lik suu na ta juh tum vä lis tes se asu tus tes se (sot siaal-

tee nu ses, po lit sei) ning kui das kä sit le da olu kor da, kus lap sed aval da vad, et neid on 

väär ko hel dud. 

Kät te saa dav aad res sil www.ue fa-sa fe guar ding.eu/elear ning-csfp

https://www.uefa-safeguarding.eu/elearning-awareness
https://www.uefa-safeguarding.eu/elearning-coach
https://www.uefa-safeguarding.eu/elearning-staff
https://www.uefa-safeguarding.eu/elearning-csfp
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EES MÄRK

KOOS TÖÖ JA JUH TU MI TEST 
TEA VI TA MI NE

4
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4.1 Näi dis vorm: juh tu mi te suu na mi ne

See on suu na mi se näi dis vorm, et tea vi ta da vä li seid or ga ni sat sioo ne, näi teks po lit seid või 

las te kait se tee nu seid tur va li su se ta ga mi se juh tu mist. Kui suu na mi ne te hak se te le fo ni teel, 

tu leb ala ti järg ne valt täi ta ja saa ta suu na mi se vorm, et jääks ka kir ja lik mär ge.

Pan ge tä he le, et mõ ned asu tu sed nõua vad suu na mis te te ge mi sel kind la vor mi ka su ta-

mist. Klu bid/or ga ni sat sioo nid pea vad te ge ma koos tööd oma piir kon na las te kait se töö-

ta ja te ga, po lit sei ja sot siaal tee nus te ga, et väl ja sel gi ta da, kas suu na mi sed tu leb te ha 

mõ nes kind las vor mis. Se da tu leb te ha tur va li su se ta ga mi se kor ra väl ja töö ta mi se ajal 

– sel le ga ei to hi oo da ta ku ni suu na mi se va ja du se ni.

Kui gi en ne ta vad te ge vu sed (ees märk 2) vä hen da vad lap se kah jus ta mi se tõe näo sust jalg-

pal li kesk kon nas, võib siis ki tek ki da mu ret te ki ta vaid olu kor di. Sel li sel ju hul on olu li ne, et or-

ga ni sat sioon teaks, kui das õi ges ti rea gee ri da, ning ta ga da, et laps saaks õi get abi.

Nel jas ees märk kes ken dub tur va li su se ta ga mi se mu re de le vas ta mi se le ning jalg pal li-

 vä lis te ins ti tut sioo ni de kaa sa mis e le. Nen deks on sõl tu valt olu kor rast po lit sei, las te kait-

se töö ta jad, sot siaal tee nu sed. Riik li kest ja ko ha li kest sea dus test sõl tub, ku hu juh tu mi-

te ga te ge le mi ne suu na ta ning mil lal ja kui das peab kaa sa ma las te kait seas tu tu si.

Olu li ne on tea da, kui das juh tu mi test tea vi ta da ning see hõl mab ka vas ta va te ju his te 

ole ma so lu klu bi/lii ga sees ning va ja du sel suu na mist vä lis te le asu tus te le. Sa mu ti on va-

ja dus ta ga da, et in for mat sioo ni hoi tak se kon fi  dent siaal se na ning and med säi li ta tak se 

nii, et suu na mi si saab jä rel kont rol li da, et veen du da, kas ka su tu se le on võe tud õi ged 

meet med.
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Suu na mi se vorm: lap se tur va li su se ta ga mi se mu red

Suu na mi ne puu du tab:

või ma lik ku väär koht le mist või mu ret lap se tur va li su se ja heao lu pä rast: 

JAH                 EI 

kaht lus tus täis kas va nu suh tes:      JAH                 EI

Ris ki ta se:

Vii vi ta ma tu    Kõr ge    Kesk mi ne    Ma dal

Lap se/as jas se puu tu va isi ku and med: 
Ni mi:
Va nus:
Kon tak tand med:

Kas lap sel/as jas se puu tu val isi kul 
on mõ ni eri va ja dus?

Lap se va ne ma te / sea dus li ke hool da ja te ni med ja kon tak tand med:

Se da suu na mi se vor mi täit va isi ku ja 
or ga ni sat sioo ni ni mi:

Suu na mi se kuu päev:

Ini me se ja asu tu se ni mi ja 
kon tak tand med, kel le le suu na mi ne 
on teh tud:

Mis juh tus / mu re põh jus:

Kes veel juh tu mist/mu rest tead lik on? Kas oli pealt nä gi jaid või oli veel kee gi 
as jas se se ga tud – kui jah, esi ta ge kon tak tand med

Mil list toe tust või te ge vust siia ni on ra ken da tud?

Kui see suu na mi ne on teh tud lap se koh ta, siis kas se da on aru ta tud lap se ja 
lap se va ne ma te ga? Kui jah, siis mil li ne on nen de nä ge mus? Kui ei, siis miks 
po le lap se va ne ma le tea vi ta tud?
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Üle vaa de saa dud 
õp pe tun di dest, 

mi da ette võtta tur va li su se 
ta ga mi seks ning 

kir je te lõ pe ta mi seks

Mu re lap se pä rast või 
kaht lus täis kas va nu 

kohatu käi tu mi se pärast

Kas olu kord on eluoht lik?

EI

JAH Võt ke ühen dust 
po lit sei ga ja 

las te kait se töö ta ja ga

Tea vi ta ge lap se tur va li su se 
ta ga mi se kon tak ti si kut Tea vi ta ge lap se 

tur va li su se ta ga mi se 
kon tak ti si kut

Esialg se te fak ti de tu vas ta mi ne – 
ei ole juurd lus

Mu re põh jen da tud
Kas eda sist te ge vust va ja-

takse? Saa dud õp pe tun nid /
jä rel meet me te rakendamine

Kui asi puu du tab last, han ki ge 
suu na mi seks lap selt /

lap se va ne malt nõu so lek, 
ju hul kui see on tur va li ne

Kui asi puu du tab täis kas va nut, 
siis kas olu kord hõl mab lap se 
väär koht le mist või käi tu mis-

koo dek si rik ku mist?

Suu na mi ne 
LAS TE KAIT SE TÖÖ TA JA LE

Ai nult käi tu mis koo dek si 
prob leem? Nõus tu mi ne
 va ja li ke meet me te ga, 

nt töölt ee mal da mi ne / 
väl jaõ pe / hoia tus

4.2 Näi dis vorm: suu na mi se ju hend

Suu na mi se ju hend on va ja lik sel leks, et juh tu mi te kä sit le mi ne oleks sel ge. See tu leks ko han-

da da vas ta valt klu bi de le/or ga ni sat sioo ni de va ja du se le ja viia rii gis keh ti va te sea dus te ga 

koos kõl la.
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EES MÄRK

TUR VA LI SU SE TA GA MI SE 
TE GE VU SE MÕÕT MI NE

5
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Lap se tur va li su se ta ga mi ne on prot sess. Kõi ke kor ra ga te ha po le või ma lik ja ise gi kui ka su-

tu se le on võe tud kõik en ne ta vad tur va li su se ta ga mi se meet med, peab neid täius ta ma, et 

võt ta ar ves se muu tu si jalg pal li kesk kon nas.

Viies ees märk kes ken dub va ja du se le re gu laar selt üle vaa da ta tur va li su se ta ga mi se 

meet me te ra ken da mi ne. Et oleks liht sam, jär jes tab UE FA põ hi mõt te jär gi koos ta tud EJL 

ju hend ma ter jal põ hi li sed sam mud, mil le ga jõu da pronk si, hõ be da ja kul la ta se me le 

(vaa da ke ene se hin nan gu vor mi le he kül jel 21).

Re gu laar ne üle vaa ta mi ne an nab ka või ma lu se ana lüü si da teh tut ja väl ja tuua näi teid 

hea dest ta va dest, mi da saab teis te klu bi de/or ga ni sat sioo ni de ga ja ga da.
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5.1  Te ge vusp laan ja ana lüüs

Te ge vusp laan ja sel le ana lüüs ai ta vad pla nee ri da va ja lik ke te ge vu si, et oleks ta ga tud väik-

se mad ki lap se tur va li su se ta ga mi se nõu ded ning et tur va li su se ta ga mi se kor da veel gi roh-

kem aren da da. Se da tu leb täi ta igal aas tal, kuid üle vaa da ta re gu laar selt (soo vi tus li kult 

iga kuue kuu ta gant). Te ge vus te ana lüü si ene se hin nan gu vor mis peaks tea vi ta ma  nõu tud 

te ge vus test.

Te ge vusp laan põ hi neb kol mel ta se mel

  PRONKS – nõu tud on MII NI MUM

  HÕ BE – kesk mi ne

  KULD – ula tus lik tur va li su se ta ga mi ne

Või ma lus te väl ja sel gi ta mi seks on all pool ku ju ta tud eri ne vaid nõu deid suu re ma te le klu bi-

de le/ or ga ni sat sioo ni de le ja ro hu juu re ta san di or ga ni sat sioo ni de le.  Ilm sel gelt ei ole või-

ma lik täi ta kõi ki nõud mi si kor ra ga, see ga peak sid klu bid ja or ga ni sat sioo nid esi ko ha le 

sead ma need, mis või mal da vad täi ta ühe ta se me kor ra ga, alus ta des pronk si ga ja lõ pe ta-

des kul la ga.

Te ge vusp laa ni võib juur de li sa da ka tei si te ge vu si.
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TE GE VUS JA ARENG
Plaa ni/üle vaa te täit mi se kuu päev:
Plaa ni väl ja töö ta mi ses osa le sid:

Te ge vus
Ro hu juu re ta san di 
or ga ni sat sioo nid

Tei sed klu bid Plaa nid tu le vaks pe rioo diks

Pronks Hõ be Kuld Pronks Hõ be Kuld
Va ja lik 

te ge vus
Pla nee ri tud 

te ge vus
Kel le poolt/

mil lal

LAP SE TUR VA LI SU SE TA GA MI SE KORD (LTTK)

LTTK täit mi se 
ko hus tus

LTTK on all kir jas ta tud ja 
heaks kii de tud

LTTK on koos kõ las rii gi 
sea dus te ga 

LTTK on too de tud 
eri ne va tes for maa ti des, 
nt las te le, lap se va ne-
ma te le

LTTK on väl ja töö ta tud / 
üle vaa da tud koos töös 
lap se va ne ma te, las te ja 
töö ta ja te ga

LAP SE TUR VA LI SU SE TA GA MI SE KON TAK TI SIK 

Kon tak ti sik on mää ra tud

Kon tak ti sik on koo li ta tud

Kon tak ti si ku kon tak t-
and meid ja ga tud

Kon tak ti si ku le on
ta ga tud täiend koo li tus

TÖÖ TA MI NE/VA BA TAHT LIK KUS

Tar ga vär ba mi se kord

Taus ta kont roll viiak se 
lä bi kõi gi le töö ta ja te le 
vas ta valt kor ra le

Väl jaõ pe/suu ni sed lap se 
tur va li su se ta ga mi sest ja 
LTTK ole ma so lu kõi gi le 
töö ta ja te le ja va ba taht-
li ke le

Täiend koo li tus on ta ga-
tud kõi gi le töö ta ja te le/
va ba taht li ke le lap se 
tur va li su se ta ga mi se ja 
LTTK osas
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Te ge vus
Ro hu juu re ta san di 
or ga ni sat sioo nid

Tei sed klu bid Plaa nid tu le vaks pe rioo diks

Pronks Hõ be Kuld Pronks Hõ be Kuld
Va ja lik 

te ge vus
Pla nee ri tud 

te ge vus
Kel le poolt/

mil lal

Käi tu mis koo dek si on 
all kir jas ta nud töö ta jad/
va ba taht li kud

Käi tu mis koo dek si on 
väl ja töö ta nud töö ta jad/
va ba taht li kud/ lap sed

Konk reet sed käi tu mis-
koo dek sid las te le ja lap se-
 va ne ma te le

LAS TE JA LAP SE VA NE MA TE KAA SA MI NE

Las te le mõel dud suu ni-
sed/väl jaõp pe lap se tur-
va li su se ta ga mi se koh ta

Lap se va ne ma te le mõel-
dud suu ni sed/väl jaõp pe 
lap se tur va li su se ta ga mi-
se koh ta

Lap se sõb ra li kus for maa-
dis too de tud lap se tur va-
li su se ta ga mi se osas tead-
lik kust tõst vad ma ter ja lid

Lap se va ne ma te all kir jas-
ta tud käi tu mis koo deks 
lap se va ne ma te le

Las te väl ja töö ta tud ja 
all kir jas ta tud käi tu mis-
koo deks

Lap sed ja lap se va ne mad 
tea vad, kui das kon tak t-
i si ku ga ühen dust võt ta / 
mu re sid tõs ta ta da

PART NE RI TE JA VA RUS TA JA TE KAA SA MI NE

LTTK on hõl ma tud 
part ner lu se su he tes se ja 
va rus ta ja te le pin gu tes se

Part ne ri te le ja va rus ta ja-
te le mõel dud tead lik ku se 
tõst mi ne/väl jaõ pe

OHU TULT TÖÖ TA MI NE

Teh tud ül di ne 
ris kia na lüüs
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Te ge vus
Ro hu juu re ta san di 
or ga ni sat sioo nid

Tei sed klu bid Plaa nid tu le vaks pe rioo diks

Pronks Hõ be Kuld Pronks Hõ be Kuld
Va ja lik 

te ge vus
Pla nee ri tud 

te ge vus
Kel le poolt/

mil lal

Teh tud te ge vus te 
ris kia na lüüs

Sel ge prot sess te ge vus te 
ära jät mi seks ohu tu se 
puu du mi sel

Lap se va ne ma te ja las te 
all kir jas ta tud nõu so le ku 
vor mid

Öö bi mi se ga väl ja sõi tu de 
ja jä re leval ve ga seo tud 
kord

Teh no loo gia ja sot siaal-
mee dia ka su ta mi se ga 
seo tud kord

Riie tus- ja du ši ruu mi de 
ohu tu ka su ta mi se suu-
ni sed

Me dit sii ni li se vor mi 
ole ma so lu

Mee dia ka jas tu se ga 
seo tud toi ming

Kord on väl ja töö ta tud 
koos töös lap se va ne ma te 
ja las te ga

MU RE DE LE REA GEE RI MI NE JA TEIS TE GA KOOS TÖÖ TA MI NE

Suu na mi se ju hen di 
ole ma so lu

Asu tus te ni med ja 
kon tak tand med, kel le le 
juh tu meid suu na ta, on 
kaus tas/saa da val lei ta vad

Koos kõ las tu sed/kok ku-
lep ped ins ti tut sioo ni de-
ga tea vi ta mi se prot se-
duu ri de koh ta

On ole mas ni me ki ri 
asu tus test, et saa da nõu 
tur va li su se ta ga mi sel

Mu re de/suu na mis te 
kir jed on sal ves ta tud  ja 
hoius ta tud tur va li selt/
kon fi  dent siaal selt
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Te ge vus
Ro hu juu re ta san di 
or ga ni sat sioo nid

Tei sed klu bid Plaa nid tu le vaks pe rioo diks

Pronks Hõ be Kuld Pronks Hõ be Kuld
Va ja lik 

te ge vus
Pla nee ri tud 

te ge vus
Kel le poolt/

mil lal

Vii da tud juh tu mi te 
jä rel meet med / pi dev 
tea be va he tus

AREN GU JÄL GI MI NE

Te ge vusp laan lap se 
tur va li su se ta ga mi se 
pa ran da mi seks on 
väl ja töö ta tud ja heaks 
kii de tud

Te ge vusp laa ni lap se 
tur va li su se ta ga mi se 
pa ran da mi seks vaa da-
tak se re gu laar selt üle ja 
uuen da tak se

Lap se tur va li su se ta ga mi-
se te ge vu sed (ene se hin-
da mi sed) on re gu laar selt 
üle vaa da tud

Lap se tur va li su se ta ga mi-
se juh tu mi test õpi tu 
ka jas ta mi ne on muu de-
tud prot se duu ri des ja 
prot ses si des

LTTK kor ra ja prot ses si de 
vä li mi ne/sõl tu ma tu 
hin da mi ne
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