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3. PÄEV:
Teadmiste 

rakendamine



Enne alustamist

Mida  arvate kahest eelmisest päevast?

Kas teil on tekkinud küsimusi?

Kas on mõni teema, mida sooviksite 

arutada?



Enne alustamist

Kas traumeeritud inimestega töötades on 
ilmnenud mõningaid konkreetseid aspekte, millest 

siin koolituses ei räägitud, kuid te isiklikult 
peate oluliseks ära mainima?



Millist traumat laps koges?

Millised traumasümptomid on ilmsed?

Tooge välja sümptomid ja riskitegurid?

Kas on märke säilenõtkusest ja kaitseteguritest?

Milline oleks vajaduspõhine reaktsioon?

Millised teenused või ametkonnad peaksid olema kaasatud?

Mida saab teha, et lapse osalemine kriminaalmenetluses ei tekitaks 

talle täiendavat kahju?

Kas midagi tuleks veel arvesse võtta?

Juhtumianalüüs: Enne alustamist



1. JUHTUM
Alaealiste seksuaalne väärkohtlemine ja kuritarvitamine

Kohtumenetluse alustamise põhjus

- Anna and Maria on õed vanuses 5 ja 2 eluaastat.

- Nende ema on Susanna sünnitas tütreid noorelt ning on 
kognitiivselt alaarenenud. Laste isa on agressiivne ja vägivaldne 

Pietro.
- Pere kuulub madalasse sotsiaalkultuurilisse klassi ning elab 

isoleeritud linnas Lõuna-Itaalias.
- Susanna esitab kaebuse politseisse oma abikaasa vastu 
süüdistades teda korduvas vägivallas laste juuresolekul.

- Pietrot süüdistatakse oma naise ja laste kuritarvitamises ja 
väärkohtlemises. 



- Kaebus rahuldatakse ja prokuratuur algatab Pietro suhtes 
kriminaalmenetlust.

- Raport saadetakse ka prokuratuurile alaealiste kohtus.

- Algab Anna and Maria kaitse tsiviilprotsess.

- Tsiviilprotsess toob kaasa kahe tüdruku hooldusõiguse kasuperes ja 
ema Susannat toetakse sotsiaalteenustega.

- Karistusprotsess toob kaasa süüdimõistva 
kohtuotsuse oma abikaasa ja tütarde väärkohtlemises ja 

kuritarvitamises.

1. JUHTUM
Alaealiste seksuaalne väärkohtlemine ja kuritarvitamine



-Millised traumad ja kaotuse kogemused ilmnevad 

antud juhtumist?

-Milline on laste reaktsioon traumale?

-Millised on sellise käitumise põhjused, algatajad ja 

märgid?

Millised on säilenõtkuse faktorid?

1. JUHTUM
Alaealiste seksuaalne väärkohtlemine ja kuritarvitamine



Trauma lugu

- Tüdrukud on perevägivalla tunnistajad
- Isa mõisteti süüdi oma naise ja tütarde väärkohtlemise

eest
- Emal võimalik vaimne tervislik seisund (halvad

kognitiivsed võimed, halb suhtumine).
- Vanematepoolne hooletusse jätmine

- Tüdrukud paigutati turvakodusse ja hooldusperre.
- Seksuaalne väärkohtlemine

- Ema võtab tüdrukute juuresolekul vastu võõraid mehi



Trauma märgid
• Ei ole lihasjõudu
• Puudub silmside
• Tagasihoidlik
• Vanem tüdruk: ärritunud, viskab asju
• Nukkudega mängides lööb poissnuku tüdruknuku

vastu
• Anna on vanemlik ("Ma pean koristama, süüa

tegema jne.")
• Uinumisraskused, õudusunenäod jne.
• Võpatab kuuldes tugevaid helisid



Trauma märgid
• Vanem tüdruk on opositsiooniline, viskab mänguasju, 

kui talle öeldakse, et ta neid koristaks
• Vanem tüdruk ei tegele sotsiaalsete ja loominguliste

tegevustega, vaid eelisab koristada
• Anna - mõnikord laseb teisi ligi, teinekord lükkab neid

eemale
• Anna kaitseb liigselt oma õde
• Mõlemal tüdrukul on raskusi tähelepanu koondamise, 

keskendumise ja uue info meeldejätmisega
• Anna joonistab seksualiseeritud pilte
• Annal on seksualiseeritud käitumine isaga
• Anna muutub ema nähes klammerduvaks
• Anna käitub seksualiseerunult kasuvanemaga.



2. JUHTUM
Samuele lugu

- Samuele on 17-aastane poiss.

- Ta on olnud 3 aastat tsiviilkohtumenetluses, mis on ette näinud tema 
paigutamise kaitstud keskkonda.

- Need menetlused algatati pärast seda, kui grupp diilereid teda röövis. 
Samuele kauples narkootikumidega ja teda süüdistas 

konkureeriv kuritegelik rühmitus narkootikumide varastamises.
Inimröövi ajal teda korduvalt peksti ja vabastati alles siis, kui rühmituse 

liige oli oma võla tasunud.
- Samuele-il on antisotsiaalne käitumine, ainete kuritarvitamine ja 

uimastisõltuvus.
- Vanemad on narkomaanid. Ema on vägivaldne elukaaslase ja lastega.



- Millised on selle juhtumi kõige olulisemad 

faktid?

- Milliseid hüpoteese saab järeldada?

- Millised võiksid olla järgmised sammud, 

kinnitamiseks või ümberlükkamiseks püstitatud 

hüpoteese?

- Mida tuleks veel lisaks teada ja uurida?

2. JUHTUM
Samuele lugu



Traumakogemused/
kaotused

Trauma reaktsioonid Trauma vallandajad Säilenõtkuse tegurid



Enesehoid
Enesehoidmisel on oluline : 

1) leida aega teadlikkuse ja enda stressi
kontrollimiseks; 

2) leida tasakaal oma isikliku ja tööelu vahel;

3)  säilitada enda jaoks olulised sidemed.



Enesehoid
• Teadlikkus: Esimene samm on otsida teadlikkust. Selleks on vaja, et aeglustaksite 

oma tegevust ja keskenduksite sisemiselt, et teha kindlaks, kuidas te end tunnete, 
milline on teie stressitase, millised mõtted käivad teie peas ja kas teie käitumine ja 
tegevus on kooskõlas sellega, kes te tahate olla.

• Tasakaal: Teine samm on otsida tasakaalu kõigis oma eluvaldkondades, sealhulgas 
töös, isiklikus ja pereelus, puhkuses ja vaba aja veetmises. Te olete produktiivsem, 
kui teil on olnud võimalusi puhata ja lõõgastuda. Teadvustades, millal te kaotate oma 
elus tasakaalu, saate võimaluse muutusteks.

• Suhted:  Viimane samm on ühendus. See hõlmab sidemete ja toetavate suhete 
loomist oma töökaaslaste, õpilaste, sõprade, perekonna ja kogukonnaga. Üks 
võimsamaid stressi vähendavaid vahendeid on sotsiaalsed sidemed.

https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/fact-sheet/taking_care_of_yourself.pdf



Enesehoid
LISAMATERJALI ENESEHOIU TEEMADEL LEIAD:

Lapsesõbraliku menetluse kudulehelt: 
https://lapsesobralikmenetlus.just.ee/et/spetsialistile-spetsialisti-enesehoid/enesehoiu-
harjumused

Ohvriabi kodulehelt:
https://www.palunabi.ee/enesehoid
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Enesehinnang

Kas rühm suutis olla traumateadlik?

Kui jah, siis miks?

Kui ei, siis mis meil hästi välja ei tulnud? 



LÕPPHINDAMINE

Mida õppisite sellel koolitusel, mis on kasulik teie 

professionaalsele tööle?

Mida saate soovitada oma organisatsioonil teha 

selleks, et olla traumateadlik?

Mida saame rühmana parandada, et 

nende standarditega kohaneda?



AITÄH!


