Head toetajad!

Oleme otsustanud hakata oma toetajatele regulaarselt infot andma Toila Vabatahtliku Merepääste
tegemistest. Teeme seda läbi kuukoosolekul räägitu, andes edasi olulisema, mis parasjagu käsil.
Täname Sind toetuse eest ning omalt poolt kinnitame, et Sinu panus leiab olulise koha Toila SARüksuse tegevusvõimekuse kasvatamisel.

Toila SAR kuukoosolek toimus 12.02.2020 asukohaga Toila sadamas. Päevakorras olid järgmised
punktid:
Õppekäik RNLI-sse Inglismaal. Käiku toetab Mehis Luus poolt kirjutatud ja Andres Aadumäe
poolt juhitud PRIA ühistegevuste arendamise projekt. Kui esialgu oli projekti eelarves 8 inimese
õppekäigule saatmine, siis otsustasime, et kaasa võivad tulla kõik liikmed, kes vähegi RNLI-s
toimuvast huvituvad. Kokku on minemas 16 liiget, kellest 1 on Purtse SAR ja 1 Narva-Jõesuu SAR
vabatahtlikud. See tähendas osalevate liikmete omafinantseeringu osalist suurendamist, kuid
suures plaanis projekti eelarve ei muutu. Õppekäigul kohtutakse erinevate Inglismaa
merepäästeüksustega, tutvutakse RNLI-s paadiehitusega ning viiakse RNLI treenerite juhendamise
all läbi Capsize-treening, kus kraana abil keeratakse liikmeid täis päästekaater ümber. Mehise poolt
varem osaletud harjutuse ülevaate saate siit:
https://www.youtube.com/watch?v=bR9nZGKeLkw
Merepääste hoone Toila sadamas, seisukord ja tegevusplaan. Vahetasime välja sauna
kerise elekritennid, mis olid kõik läbi läinud ja mistõttu ei olnud võimalik enam sauna kasutada.
Dušširuumis on lahti läinud alumine rida keraamilisi plaate, mis tuleb välja vahetada. Andres
Aadumäe võtab hinnapakkumise, kuna oma jõududega me seda ära teha ei suuda. Samuti
vahetame välja 2 välisust, mis on amortiseerunud ning kaalume akna paigaldamist Kapteni sviidi
köögipoolsesse seina.
Uued liikmed. Traditsiooniliselt arutatakse meie kuukoosolekutel läbi uued liitumisavaldused.
Arutasime pikalt selle üle, et mida me uutelt liikmetelt ootame ning millises valdkonnas oleks kõige
enam abikäsi vaja. Leidsime, et kõik lähiaastatel liitujad peaksid arvestama vabatahtliku
merepääste baaskoolituse läbimisega, kuna kõige enam on meile juurde vaja liikmeid, kes oleksid
reaalselt valmis 30 min jooksul reageerima, s.o. sadamast välja sõitma. See tähendab automaatselt
ka Politsei- ja Piirivalveameti poolt teostatava taustakontrolli läbimist, ilma millega ei tunnusta
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soovitajaliikmeid nagu meie kord ette näeb, mistõttu saatsime neile teate, kas nad on valmis, et
nende osas tehakse PPA poolt taustakontroll ning et kas nad leiavad olemasolevate liikmete seast
endale soovitaja.
Merepäästekaatrite hooldustööd. Andres Aadumäe andis ülevaate planeeritavatest töödest,
mis tuleb enne navigatsioonihooaja algust ära teha. Mõlema kaatri puhul arvestada täishooldusega,
eeldatav maksumus kokku ca 1 000 eurot. Tööde meeskonda arvestada ka Mihkel Sarv, kelle
ülesandeks on otsida VEGA-le sobivad töötuled, mis ei segaks radari signaali.

Toila SAR liikmete spordikorraldus. Teema eest vastutab Ringo Krilovs. PPA poolt
võimaldatud tasuta ujumine Toila SPA-s on sellest aastast läbi ning lähim ujumiskoht asub Jõhvi
Vene Põhikoolis, kus vabatahtliku merepääste tunnistuse alusel saab kuus 2 korda tasuta ujumas
käia. Ringo ettepanekul mingeid ühiseid ujumiskäike planeerida ei ole mõistlik, kuna ujulates on
ruum üsna piiratud ja suure hulgaga minnes hakkaks üksteist segama. Korraldame 2020. aastal
ühisujumised meres, kui vesi peaks soojemaks minema. Täiendavalt korraldab Ringo kevad-suvisel
perioodil Toila SAR liikmele ühisjooksmised Oru pargis, mille kuupäevad lepitakse kokku järgmisel
kuukoosolekul.
Toetajate kaasamine. Teema eest vastutab Kristi Ruusamäe, kes moodustab omale meeskonna.
Koosolekul rääkisime, et hakkame kord kuus oma kuukoosolekute päevakorra põhjal toetajatele
infot saatma. Samuti on kõigil toetajatel huvi korral võimalus meie kuukoosolekutest Toila
sadamas osa võtta, sellest paar päeva varem ette teatades. Kodulehe haldamise võtab enda peale
Raido Taela, kogu selle sisuga tegeleb Kristi team. Kodulehe uus aadress on seotud vabatahtliku
merepääste esindusorganisatsiooni Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste sar.ee platvormiga ning
asub aadressil toila.sar.ee, kuhu jõudumööda uut sisu üles paneme. Eelmine leht veel toimib, kuid
kui uus on piisavalt valmis, siis kustutame selle. Järgmisel kuukoosolekul või Inglismaa õppekäigul
paneme paika hooaja alustamise ja lõpetamise ürituste kuupäevad, mille korraldamine on ühingu
poolt soiku jäänud. Ürituste kuupäevadest saab ülevaate juba järgmisest saadetavast ülevaatest.
Mitteaktiivsete liikmete kaasamine. Oleme probleemi ees, millega puutuvad kokku kõik
vabatahtlikud merepäästeüksused üle Euroopa - liikmed on passiivsed ning kogu koormus kandub
neile ⅓ aktiivsete peale, mis võib vähendada ka nende motivatsiooni panustada. Võtame teema
käsitlemiseks üles Inglismaa õppekäigul, tehes vastavaid grupitöid. Ennekõike peeti koosolekul
osalenud liikmete poolt oluliseks mitteaktiivsete inimestega suhelda ning leida üles need põhjused,
miks on ühingu tegemistest eemale jäätud. Oluline on leida igaühele väike roll ühingu eesmärkide
täitmise juures ning juhatusel tuleks inimeste paremal kaasamisel ekstra pingutada.
Koostöö Vanglaametiga. Toila SAR-ile on tehtud ettepanek juunikuu alguses turvata kolmel
järjestikusel tööpäeval Aidu karjääris Valglaameti õppepäeval 30-45 minutit vees hulpivaid
kiirreageerijaid, kokku 15-20 inimest korraga vees. Toila SAR pakkus omalt poolt välja hinna, mis
kompenseeriks kogu varustusega (2 kaatrit) väljas oleku, kuid Vanglaametil ei olnud võimalik
soovitud mahus tasuda. Leppisime kokku, et projekti eelarve on 900 eurot ning Toila SAR võtab
seda suuresti kui meeskonnaharjutust ka oma liikmetele.
Koostöö Purtse SAR-iga. Naaberühingu juht pakkus välja mereäärse prügikoristuse aktsiooni
Purtse ja Toila piirkonnas, kaasates selleks vahendeid mõnest nende projektist. Koosolekul peeti
seda oluliseks ning otsustati oma osalemise valmisolekust neid teavitada. Täpsem info juba selle
selgumisel, kuid kui on võimalik täiendavalt inimesi kaasata, anname sellest ka eraldi märku. Igaaastasel “Teeme Ära” üritusel on Toila SAR alati väljas olnud ning rannaääri prügist puhastanud.
Mereabi süsteemi (vara pääste) juurutamine Eestis. Toila SAR-i oodatakse osalema
Päästeliidu projektis, millega soovitakse arendada välja mereabisüsteem, mis on sarnane Soome nö
Trossi-süsteemiga, kus igal paadiomanikul on võimalik osta endale aastane liikmelisus, mis
garanteerib aluse tasuta merelt äratoomise varapääste juhtumi korral. Elupääste on Eestis kõigile

tasuta ja seda koordineerib PPA, kaasates muidugi ka vabatahtlikke üksusi. Toila SAR on
seisukohal, et me ei saa täna veel pakutud lahendusega nõustuda, kuna vabatahtlike üksuste tase
üle Eesti ei ole ühtlane ning pelgalt vabatahtlike najal ei suudeta täna tagada 24/7 valmisolekut,
kus abi osutamine oleks 100% garanteeritud. Valmisoleku ebaühtlane tase seab ohtu kogu teenuse
osutamise ning lubaduse, et alati merelt ära tuuakse mittetagamisel kukub kogu süsteem kokku
esimese sellise viie juhtumi korral. Toila SAR on seni kõikide varapäästega seotud juhtumite korral
andnud merehädalisele abi tasuta ning leiab, et merehädalise toetajaks kutsumine on oluliselt
tulemuslikum, kui ühekordse kulude katmise arve esitamine.

Ülevaate koostas Mehis Luus.

Oleme teie püsitoetuse eest väga tänulikud, see aitab meil tagada paremat valmisolekut võimalikule
sündmusele reageerimisel, koolitada liikmeid ning soetada ja hooldada varustust.
Aitame inimesi merel!
Toila Vabatahtlik Merepääste

