EPR Järvamaa Seltsi 2016.a. tegevuse seletuskiri .
Seisuga 31. Detsember 2016 on EPR Järvamaa Seltsil 127 liiget. Seltsi tööd juhib 4
liikmeline juhatus koosseisus: Andres Müürsepp, Karit Koller, Mare Veerma ja Raido
Kimmel. Aasta jooksul pidas juhatus 2 koosolekut.
Esmaabialane tegevus
Järvamaa Seltsil viis läbi kokku 18 esmaabikursust, milledes osales 216 kursuslast.
Seltsis on esmaabiõpetajateks Margit Mäesalu ja Liida Puumets.
Lisaks kursustele viisime 2016.a läbi mitmeid esmaabialaseid loenguid ka maakonna
koolides. Nooremas vanuseastmes kuulasid lapsed raamatust “Oskame olla “ kuidas
käituda teedel ja tänavatel ning tulla toime erinevates olukordades.
Koostööprojekt “Kaitse end ja aita teist”.
Koostöös erinevate ametkondadega viisime läbi maakonna 6. Klassidele suunatud
ennetusalase projekti, kus õpilased läbivad erinevad loengud ning kinnitavad oma
teadmised maakondlikus laagris. EPR Järvamaa poolt viisime läbi esmaabialased
loengud kokku 18 koolis 300le noorele. Lõpplaager toimus sel aastal Vanaveskil Türi
vallas. Laagris osalesid koolid 8 liikmeliste meeskondadena. Kahe päeva jooksul
lahendasid noored erinevaid ülesandeid nii kiiruse kui ka nutikuse peale, osalesid
isetegevuskonkursil ja tuletõrjeolümpial.
Seltsi poolt viisid maakonnas loenguid läbi Margit Mäesalu ja Ulvar Kuningas.
Lõpplaagris oli meie ülesandeks kahe esmaabialase teemapunkti läbiviimine.
Laagris osales 18 kooli esindused,. EPR poolt sai iga laagriline omale ka meie
sümboolikaga meene.
Esmaabirühma tegevused
Esmaabirühma liikmed osutasid esmaabi erinevatel spordi- ja rahvaüritustel 19 korral.
Nagu ka varasematel aastatel olime kohal Tallinna õpilasmalevate suvepäevadel,
Tartu Maratoni poolt korraldatud Kuubikusarja üritustel koostöös Tartumaa Seltsiga,
Eesti Skautide Ühingu poolt korraldatud ERNA matkal ning mitmetel teistel
spordiüritusel.

Raido Kimmel osales Eesti Punase Risti esmaabirühma koosseisus

Lätis toimunud Positivus Festivalil.

Foto: Punase Risti esmaabirühm Positivus Festivalil
Kolmandat aastat viisime koostöös Tartu Kiirabiga läbi südame äkksurmale suunatud
ennetusürituse “Sinu käed päästavad elu”. Sel aastal oli üritus suunatud koolidele,
kus vabatahtlikud külastasid koole ning õpetasid, mida teha kui kedagi meie lähedal
olevatest inimestest tabab südame äkksurm. EPR Järvamaa vabatahtlikud viisid
aktsiooni läbi Türi Põhikoolis, kus teadmisi sai kokku ca 250 last. Vabatahtlikest
osalesid Raido Kimmel, Kelli Pärn ja Ulvar Kuningas.

Foto: “Sinu käed päästavad elu” Türi Põhikoolis
Koostöös riiklike struktuuridega osalesid vabatahtlikud koolitustel ja ühisõppustel.
Suurimaks ühisõppuseks oli septembris korraldatud õppus Järvamaal Taikses, kus
osalesime nii “kannatanutena” kui ka vaatlejatena.

Foto: Taikses toimunud õppus.
Töö riskirühmadega
Aasta jooksul on seltsi vabatahtlikud osalenud mitmetel ühisüritustel kus oleme
viinud oma teadmisi erinevate sihtrühmadeni nii esmaabi kui ka rahvusvahelise
humanitaarõiguse vallas. Oleme tutvustanud Punase Risti ja Punase Poolkuu
liikumise

põhiprintsiipe,

õpetanud

esmaabi

ning

jaotanud

abivajajaile

hügieenivahendeid. Sihtrühmad on olnud nii lapsed kui ka eakad. Koostöös kohalike
omavalitsustega viisime läbi enimpuudustkannatavate perede lastele suunatud laagri,
osalesime ohutuspäevadel Türil ja Annas. Eakatele suunatud infopäev “Kaitse eite,
aita taati” toimus sel aastal Türil ja päeva raames said eakad nõu kuidas muuta oma
kodu ohutumaks või mida teha siis kui midagi on juhtunud.
2017. a. jätkame Punase Risti liikumise tegevuste läbiviimist erinevatele
sihtrühmadele, toetudes liikumise põhiprintsiipidele.
EPR Järvamaa Selts on esindatud maakondlikus tervise- ja traumanõukogudes.
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