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Jrk RISK PÕHJUS KÄITUMINE ENNETUS 
1. Allergia, haigused, 

nakkused jne 
Kaasasündinud 
omadused, õietolm, ilm, 
stress, toit, 
külmetamine, hügieeni 
mittetäitmine, 
probleemi varjamine 

Anda rohtu, arsti 
juurde, teavitada 
vanemaid, lapse ära 
saatmine 

Info vanematelt, 
esmaabi komplekti 
olemasolu, telefoni 
olemasolu, puhtuse 
pidamine, varjatud 
kontroll 

2. Elektrilöök Lohakus, mittekorras 
seadmed, unustamine ja 
uudishimu 

112, voolu alt ära 
võtta, esmaabi 

Ohutustehnika, 
instruktaaž, 
elektriseadmete 
korrasolek 

3. Luumurrud, traumad Õnnetus, aktiivne 
tegevus, libisevad 
vaipkatted, ebamugav 
jalats, üleväsimus, soov 
meeldida, 
kangelaslikkus 

Õige esmaabi Laagrireeglistik, 
spordivahendite 
kontroll, 
spordirajatiste 
korrasolek, märgade 
jalgadega mitte 
joosta, kinnita 
vaibad, ruumi 
kasutamise eeskirjad 

4. Ülekuumenemine Katmata pea, vedeliku 
puudus, ühel kohal 
lamamine 

Esmaabi (varju, jahe 
õhk, vesi…) 

Müts matkale kaasa, 
piisavalt jooki kaasa, 
mitte olla terve 
päeva lageda taeva 
all (arvestada 
laagriprogrammis) 

5. Alajahtumine Meelemürkide 
tarbimine, eksimine 

Õige esmaabi, 112 Laagrireeglistik, 
meelemürkide 
olemasolu kontroll 

6. Põletus Ohutustehnika eiramine Esmaabi (külm vesi) Instrueerimine 
kasvataja poolt 

7. Putuka/loomahammustus Looduskeskkond Esmaabi, 112 Instrueerimine, 
putukamürk, piiratud 
laagriterritoorium, 
kontrolli rõivaid 
(puuk) 

8. Uppumine Nõrk ujumisoskus, 
sõnakuulmatus, 
tundmatu veekogu, 
ohtlikud mängud, 
tervisehäire, võimete 
ülehindamine, 
enesenäitamise soov, 
nõrk jää, kramp, 
lainetus 

Elupäästev esmaabi, 
112, päästevahendite 
kasutamine, 
RAUDTEK haare 

Instrueerimine, 
distsipliin laagris, 
ujumiskursused, 
uurida laste 
ujumisoskust 

9. Mürgitus Teadmatus, uudishimu, 
riknenud toiduained, 
vähene hügieen, 

Esmaabi Vestlus ja 
informeerimine, 
toiduainete kontroll, 



toitlustuseeskirjade 
eiramine, alkohol 

toiduvastavus 
Tervisekaitse 
nõuetele, lukustatud 
ruumid 

10. Stress Koduigatsus, 
väärkohtlemine jne 

Vestlus, otsin põhjust Kasvataja peab 
pöörama tähelepanu 
kõigile 

11 Nälgimine Stress, 
toitumisharjumused, 
eksimine, jonn, kamba 
eeskuju 

Uurin, miks ta ei söö; 
sööma meelitamine, 
vestlus 
lapsevanemaga 

Kasvataja peab 
jälgima, 
lapsevanema 
teavitamine menüüst 

12. Janu Veepuudus, vale jook 
(nt Coca-cola) 

Õige jook Joogi pidev 
kättesaadavus laagris 

13. Väsimus Vähe vaba aega, halb 
päevaplaan 

Anna aega puhata, 
anna kommi 

Läbimõeldud 
planeerimine 

14.  Eksimine Uudishimu, 
seiklushimu, igavus, 
grupist mahajäämine, 
sõnakuulmatus, 
ilmastikutingimused 
(lumi, vihm, udu, 
pime), võõras ümbrus 

Informeerin 
juhatajat, 112, 
rahustada teisi, ära 
hoida paanika 

Otsi Otti koolitus, 
vajalik varustus 
välitegevusel 

15. Vägivald Kasvatamatus, stress, 
tähelepanu vajadus 

Vestlus, laagrivaimu 
kujundamine 

Tutvumis- ja 
meeskonnamängud 

16. Halvad naljad (nt vesi 
pähe) 

Tähelepanuvajadus, 
seiklus- ja uudishimu 

Vestlus, laagrivaimu 
kujundamine 

Tutvumis- ja 
meeskonnamängud 

17. Kiigelt kukkumine Aktiivne tegevus Esmaabi, 112 Instrueerimine 
18. Lahtine 

kanalisatsiooniauk 
Tööline unustas, 
hoolimatus 

Märgistan, sulgen 
augu 

Eelnev kontroll 

19. Lämbumine Suured toidutükid, ajab 
juttu ja liigub söögi ajal 

Esmaabi, 112 Reeglid 

20. Pasteerimine Põnevus, ajaloolised 
traditsioonid laagris 

Korjan hambapasta 
ära 

Reeglid, kontroll 

21. Külmrelvaga 
vigastamine laagris 

Külmrelva laagrisse 
kaasavõtmine 

Võtan hoiule, õpetan 
ümberkäimist 

Nimekiri, mida kaasa 
võtta 

22. Tubakas, alkohol, 
narkootikumid 

Huvi, sõprade surve, 
eelnev sõltuvus, vähene 
positiivne eeskuju, 
stress, kerge 
kättesaadavus, 
„mehetegude“ tegemine 

Korjan ära, laagrist 
ärasaatmine, 
isoleerida 
kainenemiseni 

Reeglid, ennetustöö 
spetsidelt, kontroll 
kaasavõetud asjade 
üle, enne laagrit 
vestlus vanematega, 
allkirjastatud leping 
lapsevanemaga 

23. Ronimisel kukkumine Seiklushimu, aktiivsus, 
liigne julgus, 
tähelpanematus, 
hooletus 

Esmaabi, ei 
paanikale 

Reeglid, koolitus 

24. Jalgratas, rula, rulluisud Seiklushimu, aktiivsus Esmaabi, ei 
paanikale 

Reeglid, koolitus 

25. Paadiõnnetus Reeglite eiramine (nt 
üksi sõitmaminemine) 

Esmaabi, 112 Reeglid, kontroll (nt 
paat lukku) 

26. Ratsutamine Oskamatus, hirm, 
looma tujutsemine 

Vajadusel esmaabi Reeglid, spetsialisti 
kohalolek 

27. Torm (äike, välk, tugev 
tuul) 

Loodusjõud Ei jäta lapsi üksi, 
julgustan 

Vajalik varustus, 
evakuatsiooniplaan, 



ilmateate uurimine 
28. Silmavigastus (oks, 

võõrkeha) 
Tormakus, pimedas 
liikumine, õnnetus 

Esmaabi, 112 Ettevaatus 

29. Tulekahju (nt lõkkest, 
põua tõttu) 

Hoolimatus, 
tuleohutusnõuete 
eiramine, lühis, 
mahajäetud kustutamata 
tulease, katkine 
küttekeha 

Kustutan, 112, 
akende sulgemine, 
laste evakueerimine 

Kontrollida 
tuleohutust, 
distsipliin 

30. Liiklusõnnetused (nt 
bussireisil jookseb 
poodi) 

Hooletus, 
sõnakuulmatus, 
liikluseeskirjade 
rikkumine, mitte 
tundmine, rikkumine 
autojuhi poolt (purjus 
juht) 

Esmaabi, 112, ohutu 
koha leidmine 

Instruktaaž (nt 
pissipeatuses mitte 
lasta üle tee minna), 
liikluseeskirjade 
õpetamine, 
kontrollimine 

31. Kutsumata külalised Huvi, laagriline kutsub 
ise külla, 
suhtlemisvajadus, 
tähelepanu 

Kompromissi 
leidmine, kutsuda 
abi, sekkumine 

Instruktaaž, laagri 
piiramine, 
laagrivalve, keelavad 
ja lubavad sildid 

32. Agressiivne käitumine Tähelepanu puudus, 
stress, vähene võimalus 
sisustada oma aega 

Vestlus, põhjuste 
selgitamine 

Meeskonnatöö 

33. Varastamine Majanduslik 
ebavõrdsus, sotsiaalne 
olukord, kleptomaania 

Vestlus, ostan 
kommi neile, kellel 
raha pole 

Võtan väärtasjad 
hoiule, selgitus 

34. Ignoreerimine Väärkasvatus Pakun talle 
positiivsel elamust ja 
kogemust, tõstan 
esile, ninamees 
„tümaks teha“ 

Selgitan välja lapse 
huvid ja võimalikud 
käitumisprobleemid  

35. Nõrk distsipliin Kasvatamatus Kompromissi 
leidmine 

Meeskonnatöö 

36. Halb kõnepruuk – ropud 
sõnad 

Kasvatamatus Kirjutagu 30 roppu 
sõna paberile 

Reeglid, selgitustöö 

37. Eri rahvused koos Sotsiaalsed probleemid, 
kasvatamatus 

Selgitan välja 
huvipoolte 
vajadused, 
neutraliseerin 
ninamehed 

Meeskonnatöö, laste 
ettevalmistus 

38. Laiskus Huvipuudus Kompromissi 
leidmine 

Laagriprogramm 
huvitavaks 

39. Vastumeelselt laagrisse 
saadetud 

Pereprobleemid Lohutan, teen talle 
laagrielu põnevaks 

Perest sõltub 

40. Lapse eriline huvi 
millegi/kellegi vastu 

Ealised ja 
individuaalsed 
iseärasused 

Kasutan kõigi 
huvides ära (nt 
temaatilised õhtud) 

Huvide ja ootuste 
väljaselgitamine 

41. Valetamine Kasvatus ja 
pereprobleemid 

Vestlus Reeglid 

42. Konfliktid Arusaamatused, 
liidriprobleem, 
tõrjutuse probleem, 
tähelepanuvajadus, 
kambavaim, privaatsuse 

Kõigile sobiv 
tegevus, teha 
meeskonnakoolitust 
(arutada koos, otsida 
põhjust, leida 

Jälgida kollektiivi 
mikrokliimat, 
tegevuse 
häälestamine 
vastavalt olukorrale, 



puudumine, 
koduigatsus, 
iseloomude 
kokkusobimatus, 
sümpaatia/antipaatia, 
konkurents 

lahendus), jälgida 
lapsi, vanemate 
teavitamine, 
vahetada tuba, 
õpperühma, 
kasvatajat, lapse 
soovide arvestamine 

ootuste 
väljaselgitamine 

43. Ära jooksmine Stress, koduigatsus, 
seiklushimu, konflikt, 
tüli, ootused ei vasta 
nõudmistele, 
tähelepanupuudus 

Kodu teavitamine, 
teiste laste 
küsitlemine, 112, 
territooriumi 
läbivaatamine 

Selgitustöö, 
vestlusring, ruum 
omaette olemiseks 

44. Lõhkekeha Lõhkekeha leidmine, 
liigutamine 

112, koha 
märgistamine 

Instruktaaž 

45. Personali 
ebakompetentsus 

Mittevastavus 
kvalifikatsioonile, 
eelarvamused, soovi 
puudumine 

Püüda probleemi 
lahendada, isik ära 
saata ja asendada 
teisega 

Eeltutvumine, 
vestlus, kohustuste ja 
vastustuste jagamine 
enne laagrit, 
vajadusel koolitus 

46. Personali 
konflikt/sobimatus 

Vale kaadri valik, ei 
vasta projekti 
eesmärkidele, 
iseloomude sobimatus 

Omavahelise 
kokkuleppe 
sõlmimine, vajadusel 
asendamine 

Eeltutvumine, 
vestlus, kohustuste ja 
vastustuste jagamine 
enne laagrit, 
vajadusel koolitus 

47. Valeinfo levik Mobiili kättesaadavus Kontakt 
lapsevanemaga või 
pressiga 

Telefoni kasutamise 
reeglid, selgitustöö 
lapse ja vanematega 

48. Villid jalal Halb varustus Esmaabi, salv Talk, sokkide 
vahetamine, sobiv 
jalanõu 

49 Transport läheb katki Vana tehnika Transpordi 
hankimine 

Transpordi kontroll, 
hooldus, varu 
planeerimine 

 


