
4/28/2014 

1 

Lähisuhtevägivalla võrgustiku 

koolitus 

  Kokkuvõte eelmisest korrast 

 

 
Kati Arumäe – Politsei- ja Piirivalveamet 
Kadri Ann Salla – Siseministeerium 
 

Perevägivalla võrgustiku koolitus  

16.aprill Tartus 

 10.00 – 10.30 Eelmise korra kokkuvõte (Kadri Ann Salla, 

Kati Arumäe) 

 10.30 – 11.30 Võrgustikutööst (Urmo Kübar) 

 11.30 – 11.45 Võrgustiku kaardistamine (iseseisev töö) 

 11.45 – 12.00 Kohvipaus 

 12.00 – 13.30 Tsiviilasjad perevägivallas (Eveli Vavrenjuk) 

 13.30 – 14.00 Lõuna 

 14.00 – 15.30 Võrgustiku grupitöö (Urmo Kübar) 

 15.30 – 15.45 Kohvipaus  

 15.45 – 17.00 Grupitööde aruelu (Urmo Kübar, Kati 

Arumäe, Kadri Ann Salla) 
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Täiendav perevägivalla koolitus 

Tartus 29.mai 

 Teemad: Perevägivalla ja naistevastase vägivalla 

mõisted, ohvrite abistamise võimalused, tsiviil- ja 

kriminaalmenetluse spetsiifika, head 

koostööpraktika näited, juhtumite lahendamine. 

 Koolitajad:  

 Eha Reitelmann – Eesti Naisteühenduste Ümarlaud;  

 Kait Sinisalu ja Merle Albrant – Eesti Naiste 

Varjupaikade Liit; 

 Raul Heido – Lõuna Ringkonnaprokuratuur. 

 Kontakt: Eha Reitelmann, eha.reitelmann@gmail.com 

 Situatsiooniline vs süstemaatiline 
vägivald. 

 Üheksal juhul kümnest on 

vägivallatseja mees. 

 Vägivald on teadlik käitumine. 

 Vägivald on korduv. 

 

 

 

Lähisuhtevägivald/perevägivald 

mailto:eha.reitelmann@gmail.com
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Ohutegurid 

   Alkoholi ja muude uimastite tarvitamine. 

 Madal enesehinnang, ebakindlus.  

 Depressioon. 

 Vägivald kordub uutes suhetes. 

 Vägivaldsus ka laste suhtes. 

 Vägivaldsus päritoluperes. 

 Karistus/vangistus ei vähenda 
vägivaldsust.   

Vägivald ja vastutus 

Vägivald on alati selle kasutaja 

vastutus. 

Ohvri süüdistamine on 

tavapärane, kuid lubamatu. 

Vägivalda ei õigusta miski! 
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Vägivallatseja äratundmine 

Eitamine; 

Õigustamine; 

Tagajärgede pisendamine; 

Ohvri süüdistamine; 

Manipuleerimine. 

Vägivallaohvri märkamine 

 Kehalised märgid: vahetud füüsilised 

vigastused; 

 Madal enesehinnang; 

 Häbi ja enesesüüdistamine; 

 Hirm; 

 Enesekaitsereaktsioonid; 

 Enda soovide ja vajaduste allasurumine. 

 Vägivalla eitamine, vabandamine ja 

õigustamine. 
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Kuidas ohvrit aidata? 

Kuula aktiivselt 

Usu ohvrit! 

Jaga informatsiooni 
Loo usaldus 

Toeta 

Väldi teisest ohvristamist!  

 
 
  

 

Vägivalla kogemise mõju 

lastele 

Vägivald peres on vägivald ka laste 
vastu. 

Emotsionaalsed, arengulised ja 

käitumuslikud mõjud. 

Vägivallatseja rollieeskujuna. 

Vägivallatsejatest mehed ja 
ohvritest naised vägivallatsevad ka 
lastega. 
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Meeldivat teist koolituspäeva! 


