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Hea Professorite Küla elanik!

Hoiad enda käes esimest numbrit Professorite Küla teatajast. Selle lehe mõte on jagada
Professorite Külas ja lähiümbruses toimuvaid olulisi tegemisi, sündmuseid ning arutleda
tulevaste plaanide üle. Lehe ilmumise sagedusega on nii, et leht ilmub siis kui vaja.
Loe, mõtle kaasa ja suhtle naabritega 

Turvalisus on igaühe enda kätes
16. veebruaril seisis Professorite Küla Seltsi
koosolekul klassi ees noored ja enesekindlad
Kopli piirkonna politseinikud Mailis Palm ja
Andrus Sepa, kes rääkisid Professorite Küla
rahvale turvalisusest ja kuidas igaüks saab
sellele kaasa aidata.
Talletasime sellest kasulikust kohtumisest
õpetussõnu,
millest
annamegi
allpool
ülevaate.

Pangaautomaatidest sularaha võtmine
Viimasel ajal on suurenenud kuritegevus
eakamate inimeste vastu pangaautomaatidest
raha väljavõtmisel. Kurjategijad võivad seista
inimeste selja taga ning jälgida, kas ja kui
palju sularaha automaadist välja võetakse
ning kuhu see pannakse. Kui inimesel on raha
välja võetud ja näiteks kotti pandud, asuvad
kurjategijad teda jälitama. Sobivas asukohas
röövitakse kott koos rahaga.
Eakatel inimestel on sageli komme hakata
väljavõetud raha pangaautomaadi juures
avalikult üle lugema. Seda ei tohiks kindlasti
teha, sest see annab kurjategijatele võimaluse
raha inimese käest lihtsalt ära võtta ning
sellega minema joosta.
Kuidas käituda? Pangaautomaadist raha
väljavõtmisel jälgi alati, et keegi ei seisaks
samal ajal selja taga. Vaata ka, et keegi ei
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jälitaks sind peale raha väljavõtmist. Kui see
nii on, siis ärge liikuge edasi kõrvalistesse
kohtadesse, vaid jääge inimeste keskele. Kui
näete, et mõni noorem mees jälitab eakamat
inimest ja liigub tema taga, siis minge eakale
julgelt ligi ja küsige, kas ta tunneb temaga
koos liikuvat inimest. Kui ei tunne, siis püüa
võimalikult täpselt meelde jätta jälitaja
tundemärgid ning helista politseisse 110.
Tundemärkide puhul püüa vaadata näiteks,
kas riietusel on mõni eristuv või silmapaistev
detail, sest reeglina on röövijad üleni musta
riietatud.
Üldine soovitus on see, et ära kanna sularaha
kaasas rohkem kui parasjagu vaja. Asjatult
suurte summade kaasaskandmine suurendab
riski, et keegi selle ühe korraga ära röövib.
Kottide kandmine
Ära pane raha ega väärtuslikke asju (näiteks
mobiiltelefoni) kunagi kotti, mida kannad käe
otsas. Eriti kehtib see kilekottide kohta. Käes
hoitavat kotti on röövijal väga kerge käest ära
tõmmata või kotisangu läbi lõigata. Ära kanna
kotte kunagi sõidutee poolsel küljel, sest
autoga kurjategija võib selle mööda sõites
röövida.
Raha ja väärtuslikud asjad on soovitatav
panna näiteks jope või mantli sisetaskusse –
võimalikult oma keha lähedale. Kui kannad
seljakotti, siis ära pane väärtuslikke asju
kunagi seljakoti välimistesse taskutesse.
Kõige kindlam on kotte kanda enda kõhu peal,
nii on koti üle kõige suurem kontroll.
Kaupluses ära aseta kotte ostukorvi, sest seda
on lihtne varastada, samuti kotis olevaid asju.
Liikumine tänaval
Väldi pimedas liikumist. Kui kojuminekuks on
valida valgustamata otsetee ja valgustatud
pikem tee, siis vali alati valgustatud tee, kuigi
see võib olla pikem. Tänaval liigu alati
valgemas kohas. Kui üks tänavapool on
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valgustatud ja teine ei ole, siis mine alati
valgustatud poolele.
Käitumine kallaletungi korral
Igasuguse avalikus kohas toimuva kuriteo
puhul aitab kõvasti karjumine. Üldjuhul
kurjategija ehmatab karjumise peale ning
kuritegu võib jääda sooritamata. Kui
karjumine siiski ei aita, anna ära asjad, mida
kurjategija tahab. Inimelu on tähtsam kui
asjad.
Tänavatel on raha ja asjade röövimiseks
levinud ka sellised viisid:
Tähelepanu kõrvale juhtimiseks küsitakse
suitsu ning suitsu otsimise ajal varastatakse
midagi. Või palutakse raha vahetada, mis
lõpeb selle varastamisega. Kui keegi palub
tänaval korraks telefoni kasutada, ära anna.
Üldiselt ei peaks pimedal tänaval ühegi
võõraga kontakteeruma.
Lapsed ei peaks ühistranspordi peatustes ja
ühistranspordis mängima oma telefonidega ja
muude elektrooniliste seadmetega, sest need
võidakse hõlpsasti varastada. Ühistransporti
kasutades tuleks alati jälgida, kellega koos sa
parasjagu ühes vagunis oled. Võimalusel ära
istu kunagi üksinda vagunisse, sest nii oled
kurjategijatele kerge saak, sest keegi ei näe
ega kuule sind.

Perevägivald ja turvalisus majades
Kui kuuled oma majas tülisid, siis ära jää
ükskõikseks. Kui tülid tunduvad olevat
vägivaldsed, siis helista politseisse. Eriti
pööra tähelepanu sellele, et laste kallal ei
tarvitataks vägivalda.
Esimesel korrusel elades ära jäta kodust ära
minnes või ööseks kunagi aknaid lahti.
Varastel on lihtne läbi avatud akna sisse
tungida. Akendele ei tohiks jätta isegi mitte
tuulutusvahesid. Kui vargus on siiski
toimunud, siis teata sellest igal juhul
politseile - ka varguse puhul, mille kahju on
väga väike. Iga teatatud vargus võib aidata
politseid varga tabamisel. Enne varguse
toimepanemist jälgitakse kurjategijate poolt
tavaliselt sihikule võetud korterit. Seega ära
lase vargal aimata oma liikumisrütmi. Kodunt
pikemal äraminekul jäta mulje, et kodu ei ole
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järelevalveta.
Näiteks
palu
naabril
tühjendada postkasti. Pööra tähelepanu ka
keldritele, et need oleksid korralikult
lukustatud. Ole ettevaatlik, kui keegi tuleb
sinu kodu ukse taha ja palub anda juua või
helistamise
võimalust.
See
võib
olla
„suitsukate“ varastamiseks.
Majade koridorides ei tohi suitsetada, see on
keelatud tubakaseadusega. Kui teil on
majanaabreid, kes sellest keelust ei hooli, siis
võite pöörduda politseisse.
Narkomüük jm salakaubandus
Koplis võib tihti tulla ette olukordi, kui satud
peale millegi ebaseadusliku müügile. Kogu see
tegevus toimub nii kiiresti, et politsei
kutsumisel on kõik asjaosalised juba ammu
laiali läinud. Selleks, et politseid aidata
tasuks püüda võimalikult täpselt fikseerida
inimeste kirjeldused ning edastada see
politseisse. Hea oleks kui jõuaks olukorda
näiteks pildistada. Seejuures ära unusta enda
turvalisust.
Kuidas tunda ära politseid
Võib esineda juhtumeid, kus kurjategijad
esitlevad ennast politseinikena ning nõuavad
näiteks korterisse sisselaskmist. Politseinikud
võivad liikuda ka erariietes, kuid õigel
politseinikul on alati töötõend ning lisaks
politseižetoon, millel on peal number. Seega
vaadake hoolega, millised tõendid teile
esitatakse.
Kokkuvõtteks
Kui näed, kuuled või koged midagi
kuritegelikku või ebaseaduslikku, siis helista
kindlasti politseisse numbril 110. Sinu jaoks
võib mõni asi tunduda väike ja tähtsusetu,
kuid politsei jaoks võib see olla oluline
juhtlõng kurikaelte kinnivõtmiseks või kuriteo
avastamiseks. Pööra tähelepanu enda ja end
ümbritsevate inimeste turvalisele käitumisele.
Näiteks kui näed mõnda eakat inimest
avalikus kohas oma raha üle lugemas, siis
astu talle ligi ja ütle, et ta seda ei teeks.
Aitame ennast ise oma elu turvaliseks
muutmisel ning aitame ka politseid inimeste
abistamisel!

Professorite Küla Selts soovib
head Eesti Iseseisvuspäeva!

Heiskame oma majadel lipud 24. veebruaril 7.11 ja
langetame 17.51.
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