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Juba esimesel 
koosveedetud 
päeval otsus-

tas Nemo ma-
gada patrull-

politseinik 
Maido Musti-
metsa kaisus.

rauno rammo

Lõuna prefektuuriga liitus 
Soomest noor kolleeg
greete palgi
greete.palgi@postimees.ee

Lõuna prefektuuriga lii-
tus märtsi lõpus nel-
jajalgne kolleeg Nemo, 

kel vanust alles kaks kuud, 
aga kutsikat juba treenitakse. 
Saksa lambakoera Nemo pere-
mehele Maido Mustimetsale 
on ta esimene patrullkoer, 
kuid koostöö edeneb hästi.

«Koer võttis mind juba 
Soomest praamiga Eestis-
se sõites omaks. Ronis sülle 
ja jäi pärast kaissugi maga-
ma,» ütles Lõuna prefektuuri 
vanemkomissar Maido Mus-
timets. Nemo on pärit Soo-
mest, kuna Eestis pole polit-
sei- ja piirivalveametil pat-
rullkoerte kennelit. «Kunagi 
oli, aga selle ülalpidamine oli 
väga kallis ja mõistlikum on 
teistest riikidest patrullkoe-
ri tuua,» selgitas Tartu polit-
seijaoskonna vanemkoerajuht 
Rauno Rammo. 

Saksa lambakoera kut-
sikast saab patrullkoer, kes 
aitab leida kadunud inimesi 
või kurjategijaid, kaitseb pat-
rullpolitseinikku ning lisaks 
on võimalik koerale õpetada 
ka relvade, raha või narkooti-
kumide otsimist. 

Kahekuust kutsikat saab 
treenida korraga 15 minuti 
kaupa, muidu väsib ta liialt 

ära. «Kui ta on tööl 12-tun-
nistes vahetustes kaasas, siis 
igal toidukorral õpetan ja 
treenin teda. Ülejäänud ajal 
ta kas magab või otsib endale 
ise tegevust,» kirjeldas Mus-
timets enda ja Nemo tavalist 
tööpäeva. Kümne kuu pärast 
peaks Nemo olema valmis 
tööle hakkama.

«Aastaselt on ta pea täis-
kasvanud koera suurune ning 
siis peaks ta lihtsamate üles-
annetega hakkama saama,» 
rääkis Rammo. Praegu õpib 
Nemo markeerimist toidukau-
siga, mis tähendab, et kutsikas 
näitab omanikule, kus asub ta 
toidukauss. «Treenimine algab 
toidukausist, sest ülesannete 
täitmist peab koer seostama 
toiduga. Tema motivaatoriks 
jälg üles võtta ongi toidu saa-
mine pärast edukat ülesande 
täitmist,» selgitas Rammo.

Praegu tehakse koera-
le selgeks ka keelde ja käske. 
«Sõnast «ei» ta veel väga häs-
ti aru ei saa, aga küll ma õpin 
enda kehtestamise ka ära,» 
ütles Mustimets.

Mustimetsal on kodus 
lisaks Nemole viieaastane 
jahikoer ning kuigi koerad 
on tutvunud senimaani veel 
läbi aia, pole kumbki teisele 
hambaid näidanud. «Paistab, 
et Nemo on perekonna juba 
kenasti omaks võtnud,» sõnas 
Mustimets.

Tartu kaalub riigi vastu 
kohtusse minekut 
Tartu linnapea Urmas Klaas 
mõtleb enda sõnul linna lähis-
tele kavandatava tselluloosite-
hase eriplaneeringu vaidlusta-
misel kohtusse pöördumisele.

«On valmisolek ka kohtu 
poole pöörduda,» ütles Klaas 
reedel rahvusringhäälingu 
uudistesaatele.

Tema sõnul ootas eripla-
neeringu lõpetamist nõudev 
Tartu valitsuse kollektiivset 
otsust, kuid selle asemel tegi 
avalduse ainult riigihalduse 
minister Jaak Aab.

«Rõhutan seda, et vaba-
riigi valitsus, kollektiiv-
ne organ, peab siin oma sei-
sukoha, otsuse, vastu võt-
ma. Seda ei ole tehtud. Minu 
hinnangul ei saada aru olu-
korra tõsidusest, probleemi 
pisendatakse, antakse vasta-
ta ühele ministrile kirja vor-
mis olukorras, kus Eesti suu-
ruselt teine linn oma voliko-
gu näol, Tartumaa omavalit-
suste liit on väga selgelt öel-
nud, et oodatakse vabariigi 
valitsuse kui terviku, kollek-
tiivse organi otsust,» rääkis 
Klaas ERRile.

Aab teatas neljapäeval 
pärast valitsuskabineti istun-
git pressiesindaja vahendusel, 
et valitsus toetas tselluloosi-

tehase riigi eriplaneeringuga 
edasi liikumist. 

«Olen korduvalt öelnud, 
et riigi eriplaneering ei tähen-
da tehase ehitamist,» ütles 
Aab pressiesindaja kaudu. 
«Ma ei võta seisukohta, kas 
tehas peab tulema või mitte, 
aga pooldan seda, et valitsus 
saaks lõppotsuse teha uurin-
gutulemuste põhjal, ja need 
ootavad meid alles ees. Ei saa 
teha ühe käega regionaalpolii-
tikat ja teise käega emotsioo-
nide ajel seda takistada.»

Klaas ütles reedel, et soo-
vib ära oodata Aabi kirja, mil-
le argumentidest lähtuvalt 
kavandatakse edasist tege-
vust.

Valitsus algatas mullu Tar-
tu- ja Viljandimaal riigi eripla-
neeringu. Selle käigus toimub 
keskkonnamõju strateegiline 
hindamine võimaliku tsel-
luloositehase püstitamiseks 
ja selle toimimiseks vajali-
ku taristu rajamiseks. Kui 
uuringute tulemusel selgub, 
et tehast pole võimalik rajada, 
siis ei ole põhjust jätkata ka 
planeeringu koostamist.  

Tartumaa omavalitsus-
te pöördumistele annab riigi-
halduse minister põhjalikuma 
vastuse lähipäevil. bns

N uti- ja arvuti-
sõltuvus teki-
tab noortele 
uneprobleeme, 
mille tagajär-
jel jäävad nad 

koduõppele või kukuvad lausa 
koolist välja. Õpilased, kes on 
une arvelt arvutis ega lähe õigel 
ajal magama, lükkavad oma 
unetsüklit iga päevaga hilise-
maks, mistõttu on hommikuti 
ärgata järjest raskem. 

Pidev ekraani jälgimine pole 
kahjulik ainult silmadele, keha-
le ja vaimsele tervisele, vaid ka 
unele. Kui enne magamamine-
kut suhelda arvutis või nutite-
lefonis sõpradega ning vaadata 
sinist ekraani, siis aju muud-
kui tegutseb. Ekraanist kiirgav 
sinine valgus annab ajule mõis-
ta, et on päev, ja nii aeglustub 
inimesel unehormooni melato-
niini tootmine ning unisust ei 
tekigi. Küll aga tekivad prob-
leemid.

Nõustamisele pöördub 
väga palju noori, kel on nuti-
sõltuvuse ja liiga vähese maga-
mise tõttu raske koolis käia, 
tõdes reedel tervist edendava-
te koolide võrgustikku kuulu-
vas Descartes’i koolis korralda-
tud noorte tervisekonverentsil 
«Lendan tervelt ellu» Hea Une 
Keskuse nõustaja Kene Vernik. 

Järele magada ei saa
«Emad-isad on tihti ka ise pal-
ju aega nutiseadmetes, mistõt-
tu on neil laste tegemistel kee-
ruline silma peal hoida,» rää-
kis Vernik. «Ka pereteraapias 
käiakse sama probleemiga.»

Et noored suhtlevad oma-
vahel väga palju vaid interneti 
vahendusel ja näost näkku rää-
kimist on aina vähem, tekivad 
neil suhtlemisraskused. «Teraa-
pias on käinud noori, kes ei jul-
ge sotsiaalärevuse tõttu enam 
kodustki välja minna,» tõdes 
Vernik. 

Vähe sellest, teraapias on 
käinud noori, kes õppimise ase-
mel loodavad arvutimängudes 
koguda piisavalt punkte, saa-
da tulevikus professionaalse-
teks mänguriteks ja kamaluga 
raha teenida.

Mõistagi ei ole võimalik ja 
tark nutiseadmete kasutami-
ne ära keelata, kuid vältimaks 
probleeme suhtlemises ja koolis 
käimisega, tuleb noortel maga-
da öösel vähemalt 8,5–10 tundi. 
Une arvelt ei tohiks nutisead-
metes kindlasti aega veeta, too-
nitas Vernik.

Konverentsil selgus aga, et 
kaheksatunnisest unest on pal-
jud noored kaugel. Põgus küsit-
lus andis tulemuseks, et ligi 40 
protsenti konverentsil osalenud 
õpilastest magab vähem kui 
kaheksa tundi. Vernik manit-
ses noori ning ütles, et nädala-
vahetusel järele magatud unest 
ei ole kasu. «Magatakse alati 
ette, järele magades ei puhka 
inimene välja,» rääkis ta. 

Kui laupäeva ja pühapäeva 

tat tagasi, võrgustiku rajamise 
üks algataja oli Descartes’i kool. 
Nüüd on Eestis ligi kolmsada 
tervist edendavat kooli. 

Kuidas kool laste tervise 
eest hoolitseb? Noortekonve-
rentsi peakorraldaja Kaja Kivis-
tik tõi näite, et Descartes’i kooli 
esimese klassi lastel tuleb keha-
lise kasvatuse tunnis käia viis 
korda nädalas – tantsitakse, 
mägitakse palli ja tehakse judot. 

Nutiseadmeid võib selles 
koolis kasutada ainult õppe-
tööks ja ka vahetunnis on need 
keelatud. Tervis on koolis väga 
tähtsal kohal, näiteks käiakse 
jala muusikakooli, vahetunnis 
mängitakse ning tunnis tuleb 
kõigil end pisut liigutada iga 
paarikümne minuti tagant. 

Nii kui ilmad soojaks lähe-
vad, käivad lapsed vahetunnis 
väljas, samuti tehakse väljas 
palju tunde.

hommikul pikalt magada, siis ei 
tule pühapäeva õhtul und ning 
esmaspäeval kooli minnes on 
lapsed ikka väsinud ja pahurad. 
«Nädalavahetusel tohib maga-
da kuni poolteist tundi kauem, 
siis ei lähe unerütm sassi,» õpe-
tas Vernik.

Lisaks nutiseadmetele 
tuleks kehva une korral üle 
vaadata ka magamistuba, seal 
ei tohiks olla üleliigseid ese-
meid. Tuba tuleb hoida puhas 
ja tuulutatud, vahetada voodi-
pesu ja ka uue madratsi peaks 
soetama vähemalt iga kahek-
sa aasta tagant. «Magamistu-
ba peab olema päeval valge ja 
öösel pime – nii suvel kui ka 
talvel,» lisas Vernik.

Õues, mitte telefonis
Heale unele aitab kaasa ka 
värskes õhus viibimine ning 
üldine füüsiline aktiivsus, kind-
lasti ei tohi alahinnata toitu-
mist. Kui enne magamamine-
kut on kõht tühi, tuleks süüa 
pähkleid, piimatooteid või 
banaani – mitte üle pingutada.

Tervist edendavate koo-
lide võrgustik tekkis 25 aas-

kelly kukin
kelly.kukin@postimees.ee

Teraapias on käinud noori, kes 
ei julge sotsiaalärevuse tõttu 

enam kodustki välja minna, ütles 
unenõustaja Kene Vernik.

8,5
tundi 

vähemalt 
tuleb 

noortel 
öösel 

magada.

Unenõustaja Kene Vernik käis Tartu Descartes’i koolis noorte tervisekonverentsil rääkimas hea une 
tähtsusest ja nutiseadmete mõjust tervisele. margus ansu

KAHEKSA TUNDI UND. Descartes’i kooli noorte tervisekonverentsil osalenud 
noortest ligi 40 protsenti magab vähem kui peaks ehk alla kaheksa tunni.

Uneaega kärpiv nutisõltuvus 
sunnib lapsed koduõppele


