Koolilõpu nädalavahetuse vastutustundlikust pidutsemisest on hea kodus
noorega vestelda
Koolid lõppevad laupäeval 30.05.2020, aga koolides ei organiseerita koroonapandeemia tõttu
lõpupidusid. On siiski oodata, et soovitustest ja piirangutest hoolimata kogunevad paljud noored ja
lapsed koos suvevaheaja alguse puhul pidutsema. On tüüpiline, et koolilõppu pidulikult tähistades
muutub noorte uimastavate ainete kasutamine üldiseks ja sellega koos kasvavad ka erinevad
õnnetusriskid. Suurim osa lastest ja noortest tähistab siiski koolide lõppemist korralikult ja
probleemideta ka käesoleval kevadel.
Varasematel aastatel on pidutsemine andnud ohtralt tööd politseile, kiirabidele, noorsootöötajatele
ja vabatahtlikele. Käesoleval aastal ollakse samuti olukorraks ettevalmistatud ja populaarsemates
kogunemiskohtades on kohal Ida-Uusimaa politsei, Vantaa linna noorsootöö ja SPR-i
valveteenindusauto ja vabatahtlikuid. Politsei juhendab hooldajaid ja noori oma teadaandega.
Peoõhtu hämardudes kasvavad õnnetusriskid
Noorte hulgas populaarsed kogunemiskohad on Vantaas traditsiooniliselt koolide ja lasteaedade
hoovid ja avalikud pargialad. Ida-Vantaas on lisaks populaarsed Kuusijärvi vabaõhuala, Dixi ümbrus ja
Heureka park ning Lääne-Vantaas Jokiuoma park. Samuti suundub osa Vantaa noortest tuhandete
teiste noorte moel Helsingi kesklinna ja Järvenpää Rannaparki pidutsema.
Osa pidutsejatest on varasematel aastatel tugevas joobes olnud. Varasematel aastatel on kahjudele
ja õnnetustele lisaks esinenud ka kuritegusid, nagu kehaline väärkohtlemine, seksuaalne ahistamine
ja rööve. Samuti on joobes inimestel teistest suurem risk kuriteo või õnnetuse ohvriks langeda.
Olge telefoni teel kättesaadav
Politsei, lastekaitseametnikud või noorsootöötajad võtavad ühendust alaealise lapse hooldajatega,
juhul kui noort kohatakse joobes või ta on rikkumise toime pannud. Eelmisel kevadel olid vanemad
tänuväärselt kättesaadavad, vastasid telefonikõnedele ja tulid ise noortele sündmuskohtadele järgi
ja viisid nad koju. Hooldajatel tasub siis telefoni teel kättesaadav olla eriti peoõhtul ja vastata
privaatselt numbrilt saabuvatele telefonikõnedele.
Vantaa linna noorsootöötajad teenindavad ka telefoni teel. Jalgsi noorte keskele suunduvat
noorsootööd koordineerib Ida-Vantaas Juho Outavaara tel 0400 414356, Lääne-Vantaas Juha
Huopainen tel 040 631 8685. Numbrile võib helistada, kui on oma või teise noore seisundi pärast
mures.
Vanematel oleks hea vestelda noortega lõpuõhtu pidutsemisega seotud riskidest. Leppige koos
mängureeglites kokku selleks, et mõnus õhtu ei lõpeks politsei telefonikõnega või õnnetu vigastada
saamisega.

