
Kuidas käituda, kui koolis on toimunud e-sigareti 
tarvitamine (nt õpetaja tunneb veidrat lõhna klassis, 

lapsed jagavad klassis e-sigarette ja arutavad nende üle, 
lapsed müüvad teistele lastele tooteid)?

Kes meie koolis 
tegeleb tarvitanud 
lapse ja tema perega?

N I M I / R O L L

Kes koolis arutleb 
juhtunu üle lapse 
eakaaslastega?

N I M I / R O L L

juhtunus osalev laps

lapsevanem

sama klassi lapsed

sama kooliastme lapsed

Keelatud 
uimasti noore 
käest hoiule 
võtmine

Vestle noorega 
hoolivalt ja piire 
seadvalt, et mõista 
tarvitamise põhjuseid. 
Vajadusel kaasa 
koolipsühholoog.

Helista lapsevanemale ja räägi talle hoolivalt, mis juhtus. 
Leppige kokku aeg, millal saad seadme vanemale 
tagastada ja pikemalt arutada, mis võivad olla 
tarvitamise põhjused ning mida nii kool kui vanem 
nende vältimiseks teha saab.

Iga õpetaja saab arutada õpilastega näiteks järgmistel 
teemadel:
• Milline on e-sigarettide mõju arenevale ajule?
• Millised on tubakatööstuse noortele suunatud 

turundusstrateegiad?
• Kuidas toetada sõpra, kellel on vaimse tervise mure ja 

kes vajab abi?

Pange vanemaga ühiselt kokku edasine 
tegevusplaan, kuidas kodus piire seada, 
kuidas kool saab vanemat toetada ja kust 
vanem vajadusel veel abi saab.

Kui tundub, et õpilane vajab rohkem
abi, kaasa koolipsühholoog või KOV-i 
lastekaitsespetsialist, kes saab aidata 
noorel sobivale teenusele, nt
psühholoogi juurde jõudmist. 

Kui vestluse käigus lapse või vanemaga 
selgub, et koolis õpilased müüvad üksteisele 
e-sigarette või muid uimasteid, kaasa kohalik 
politseiametnik, kes teab juba täpsemalt, 
kuidas selles olukorras edasi toimetada. 

Kui tunned, et üksi on keeru- 
line, kaasa inimeseõpetuse 
õpetaja või koolipsühholoog 
või -sotsiaalpedagoog ja 
arutlege ühiselt õpilastega 
nendel teemadel. 

Kes koolis arutleb 
juhtunu üle 
lastevanematega?

N I M I / R O L L

Kes analüüsib e-sigarettide ja 
muude uimastite tarvitamise 
põhjuseid, vaatab üle kodukorra, 
kehtivad kokkulepped ning teeb 
ettepanekud muudatusteks, et 
edaspidi selliseid olukordi 
vähendada?

N I M I / R O L L

Mida saavad teha õpetajad, et e-sigarettide ja muude uimastite 
tarvitamist ennetada ja vähendada?

sama klassi
lastevanemad

ülejäänud laste 
vanemad koolis

Organiseeri sama klassi vanematega arutelu, et koos 
kokku leppida, kuidas nii koolis kui kodus piire seada ja 
selgitada, mida koolis tehakse edasiste juhtumite 
vältimiseks. Hea oleks kaasata nt koolipsühholoog või 
pereterapeut, kes saab ebamugavat teemat hoolivalt ja 
toetavalt käsitleda. 

Organiseeri kooli vanematega ühine arutelu (nt kooliastme kaupa), et koos kokku leppida, 
kuidas nii koolis kui kodus piire seada ja selgitada, mida koolis tehakse uimastitega seotud 
juhtumite vältimiseks ning kuidas käitutakse juhtumite korral. Hea oleks kaasata nt kooli- 
psühholoog või pereterapeut, kes saab ebamugavat teemat hoolivalt ja toetavalt käsitelda. 

Millised on universaalsed turvalist 
ja hoolivat koolikeskkonda 
toetavad tegevused? (Nt kiusu- 
ennetus, kehtivad kokkulepped 
klassides ja koolis laiemalt, 
toetavad tegevused vahetunnis, 
võimalus koolipsühholoogi või 
sotsiaalpedagoogiga vestlemiseks 
jms)

Noortele sotsiaalsete ja 
eluoskuste õpetamine  (nt 
surve ja stressiga toimetulek, 
probleemilahendamine, 
enesekehtestamine, 
sõprussuhete loomine jm) 
Vt Uimastiennetuse 
õpetajaraamat

Toetava ja hooliva 
klassiruumi 
hoidmine ning 
klassikokku-
lepete sõlmimine

Riskikäitumise ja 
uimastitega 
seotud teemade 
käsitlemine tunnis 
eakohaselt, 
järjepidevalt ja igal 
õppeaastal

Kuidas saab kohalik omavalitsus kooli ja lastevanemaid 
toetada, et ennetada ja vähendada e-sigarettide ja muude 

uimastite tarvitamist?

Kohalikul tasandil 
on erinevas vanuses 
lastele ja noortele 
alternatiivsed 
täiskasvanu juhitud 
tegevused

Toimivate 
ennetustegevuste 
stabiilse rahastuse 
tagamine

Tugispetsialistide ja 
tugiteenuste rahasta- 
mine noortele ja 
nende peredele, sh 
koolipsühholoog, 
pereterapeut jms

Kõik koolipere liikmed 
peavad teadma, milline on 
nende roll tegevuskavas. 
Leidke ühine aeg ja 
arutage koos läbi, kas kõik 
oluline on kirja saanud 
ning kuidas viiakse 
vajadusel kurssi ka uusi 
koolipere liikmeid.  

Selge tegevusplaani koostamine 
uimastite ja riskikäitumise juhtumite 
lahendamiseks, sh kes mis sammude 
eest vastutab.

Selge tegevusplaani koostamine 
uimastite ja riskikäitumise juhtumite 
ennetamiseks, et tulevikus oleks 
selliseid olukordi meie koolis vähem.

Info jagamine 
lastevanematele:
• kuidas kodus piire 

seada
• kust leida lisainfot 

(tarkvanem.ee) 
• kuidas teha koostööd 

teiste lastevanemate-
ga

• nõu küsimise 
võimalus 
tarkvanem.ee lehel

Toimiva koostöö toetamine kohalikul tasandil:
• noortekeskuse töötajad
• treenerid ja huviringide juhendajad
• tervisedendajad
• haridusasutuste spetsialistid
• lastekaitsespetsialist 
• kohalik politseiametnik

https://intra.tai.ee/images/prints/documents/144248000590_Uimastiennetuse_opetajaraamat.pdf

