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1. Üldosa 

1.1. Reservpäästerühma ülesanded: 

 ühiskondlike õnnetuste (metsa- ja maastikupõlengud, varingud, reostused) puhul abi 
osutamine ja kutseliste päästjate abistamine; 

 oma liikmetele vajalike koolituste tagamine kvaliteetse abi osutamiseks; 

 ennetustöö tegemine. 

 

1.2. Reservpäästerühma liige 

 on vabatahtlik, kes on iseenda soovil Päästerühma astunud, laitmatu mineviku ja 
käitumisega kodanikud, kes oma töö eest ei saa mingit ainelist tasu; 

 on läbinud vastavad koolitused, tagamaks kvaliteetse abi osutamise; 

 on abivalmis ning aitab ka väljaspool tööaega hädasolijat; 

 päästerühmlane ei mõtle abi osutades omakasule; 

 päästerühmlane on alati valmis oma tegevusest aru andma, lähtub juhtimisotsuste 
tegemisel läbipaistvuse põhimõttest, langetab otsuseid, mis on üheselt mõistetavad kõigi 
jaoks ning selgitab nende tagamaid võimalikult paljudele, keda need otsused puudutavad; 

 päästerühmlane suhtub hoolivalt ja vastutustundega nende inimeste varasse, kellega ta 
tööalaselt kokku puutu; 

 päästerühmlane ei kasuta kunagi ära kannatanute või ohvrite abitut olukorda; 

 päästerühmlane peab sõlmitud kokkulepetest kinnipidamist auasjaks; 

 päästerühmlane on lojaalne oma tööandjale ega ohusta oma eraelu tegemistega kunagi 
tööandja mainet; 

 päästerühmlane tunnetab oma ühiskondlikku missiooni  elukeskkonna turvalisemaks ja 
hoolivamaks muutmisel; 

 päästerühmlane tegeleb pidevalt enesetäiendamisega ning tõstab järjekindlalt oma 
professionaalseid oskusi eesmärgiga teha oma tööd homme veelgi paremini kui täna; 

 päästerühmlane ei kuritarvita talle antud eriõigusi (võtta vajadusel päästetööde tegemiseks 
kasutada inimestele kuuluvat vara, siseneda eravaldustesse jne) . 
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2. Sisekord 

2.1. Üldised alused 

 päästerühma kodukorra tingimused on loodud nende täitmiseks; 

 päästerühmlane suhtleb ja käitub viisil, mis äratab inimestes usaldust, lugupidamist ja 
austust tema isiku, ameti ja riigi vastu; 

 austus organisatsiooni vastu, vastastikune usaldus, ausameelsus, kohusetruudus ja sõprus 
on igal Päästerühmlasel nendeks abinõudeks, mis aitavad võita üldist lugupidamist ja olla 
eeskujuks ülesannete täitmisel. 

 

2.2. Liikmeks astumine 

 päästerühma liikmeks saab astuda iga inimene, kes on vähemalt 18 aastane ja kohtulikult 
karistamata; 

 liikmeks astumisel tuleb täita vastavasisuline avaldus; 

 liikmeks astumisel peavad olema läbitud nõutud koolitused (Vabatahtliku päästja I aste, 
esmaabi- ja otsingukoolitus). 

 

2.3. Liikmestaatusest lahkumine 

 päästerühma liige peab liikmestaatusest lahkumiseks kirjutama vastavasisulise avalduse 
Päästerühma juhatusele; 

 päästerühma liikmelisusest arvestatakse automaatselt välja liikmed, kes ei ole maksnud 
aasta lõpuks liikmemaksu. Vastavasisuline otsus saadetakse rühmast väljaarvatud liikmete 
e-meilidele; 

 juhatusel on õigus Päästerühma liige organisatsioonist välja arvata, kui liige on käitunud 
ebaeetiliselt (kodukorra ja sellega seotud tingimuste rikkumine)  või on teadlikult ohtu 
seadnud teised rühmaliikmed. 

 

2.4. Reservpäästerühma vastastikune suhtumine ja kombed 

 päästerühmlane väärtustab omaalgatuslikkust ning ei pärsi kolleegide isiklikku initsiatiivi; 
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 päästerühmlane väärtustab meeskonnatööd; 

 päästerühmlane juhib heatahtlikult Päästerühma liikme tähelepanu tema kodukorra- või 
muude reeglite rikkumise osas; 

 päästerühmlane ei halvusta oma rühmaliikmeid ega levita kuulujutte; 

 päästerühmlane püüab ennast vaos hoida ja rahu säilitada ka siis, kui vastaspool heast toonist 
ega üldtunnustatud käitumisreeglitest kinni ei pea; 

 päästerühmlane suhtub ühtviisi austusega kõikidesse liikmetesse sõltumata nende 
ametialasest positsioonist; 

 päästerühmlane püüab oma käitumisega luua vastastikuse arusaamise ja usalduse õhkkonda; 

 päästerühmlane suhtub vastutustundega tööülesannete täitmise käigus teada saadud 
isikuandmetesse ja muusse inimeste eraelu puudutavasse informatsiooni, ei levita saadud 
teavet ega kasuta seda isiklikes huvides; 

 päästerühmlane julgeb tunnistada oma eksimusi ja õpib nendest; 

 päästerühmlane austab põhimõtet, mille kohaselt kuulatakse enne otsuse langetamist ära ka 
teised osapooled; 

 päästerühmlane vastutab iga oma väljaöeldud sõna ja tehtud teo eest 

 päästerühmlane annab teistele liikmetele positiivset eeskuju ja edendab igati nii enda kui 
teiste liikmete eetilist käitumist ; 

 päästerühmlane juhib vajaduse korral teisele liikmele tähelepanu vigadele käitumises, kuid ei 
tee seda kunagi kolmandate osapoolte juuresolekul; 

 päästerühmlane ei eksponeeri teenistuses olles oma lähisuhteid; 

 kui Päästerühmlane on rängalt eiranud/rikkunud eetikakoodeksi reegleid ja alandanud oma 
käitumisega Päästerühma mainet, võib eetikakomitee algatada avaliku diskussiooni ja 
teavitada juhtunust juhatust. 

 

2.5. Kohustused varustuse ja vormikandmise osas 

 päästerühmlase välimus on alati korrektne; 

 päästerühmlane suhtub vormiriietusse lugupidamisega, kannab vormi  korrektselt ja 
komplektselt; 

 päästerühmlane kasutab talle kasutada antud vara ja vahendeid heaperemehelikult,  
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otstarbekalt ja sihipäraselt; tagastab varustuse selleks ettenähtud ajal ja kohas. Kui varustuse 
ja vormi tagastamine selleks ettenähtud ajas ja kohas ei ole võimalik, Teavitab Päästerühmlane 
vastavat kontakti; 

 päästerühmlane hoidub päästeteenistuse vormi ja sümbolite kasutamisest 
valimiskampaaniates ja –reklaamides; 

 vormiriietuse kasutaja peab hoolitsema vormiriietuse korrashoiu eest. Ennetustegevuse ajal 
ei tohi kanda kortsus, määrdunut või katkist Päästerühma embleemidega riietust; 

 vormiriietuse kasutajal ei ole õigust talle väljastatud vormiriietust kanda joobes olekus, seda 
võõrandada ega anda kasutamiseks kolmandatele isikutele; 

 päästerühmlane on riides alati viisakalt ja puhtalt. Valves (teenistuses) olijal tuleb kinni 
pidada järgmistest riietumise reeglitest. Kanda tohib: 

 RPR tunkesid koos mistahes särgiga (soovitavalt RPR särk), 

 korrektseid pikki või lühikesi pükse koos RPR särgiga. 

 

2.6. Suhtlemine avalikkusega ja meediaga 

 päästerühma liige ei suhtle avalikkuse ja meediaga, välja arvatud juhul, kui juhatuse liikmed 
on andnud selleks selge volituse; 

 volituse saamisel suhtlemisel meediaga väljastab Päästerühma liige avalikkusele ja meediale 
ainult vahetut kogemust, ei kommenteeri üldist olukorda ega oleta  sündmusel juhtunu 
kohta; 

 hoidub ebasündsast internetisuhtlusest. Vältimaks Päästerühma ja tema liikmete maine 
kahjustamist, ei avalda  internetis sündsusetuid fotosid ega tekste; 

 ei kirjuta internetiportaalidesse solvavaid ega ebakorrektseid kommentaare; 

 ei osale kommertsreklaamis. Kokkuleppel Päästerühmaga võib osaleda sotsiaalreklaamis, 
heategevuslikus ning vabatahtlikkust  tutvustavas reklaamis; 

 ei osale saadetes, ei kirjuta artikleid jms, mis on ebaväärikad, halvustavad, ebamoraalse sisuga, 
käsitlevad tõsiseid sotsiaalseid teemasid naeruvääristavas vormis ning on vastuolus 
Päästerühma eesmärkidega ja väärtustega; 

 ei avalda kolmandatele osapooltele teavet, mis on väljastatud teadmiseks ainult Päästerühma 
liikmetele; 

 päästerühmlane kasutab korrektset emakeelt ning väldib avalikkuse ja kaaskodanikega 
suhtlemisel liigset erialaterminite pruukimist; 
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 sotsiaalmeedias (Youtube, Facebook, Twitter jne.) foorumites ja interneti 
kommenteerimiskohades ei ole Päästerühmlasel lubatud avaldada ülesannete täitmisel 
saadud korraldusi ning teisi liikmeid puudutavad konfidentsiaalset infot. 
Reservpäästerühmal on ametlik lehekülg Facebookis, milles kajastatavat infot võib levitada. 
Päästerühma avaliku infot (pressiteated, avalikud sündmused, teadeanded jne) edastamine 
on lubatud, kui infot ei edastada sisuliselt moonutamata ning tegevus ei kahjusta 
Päästerühma mainet. 

 

2.7. Aegna valve kodukord 

2.7.1 Meeskond peab: 

 täitma valveteenistuse põhiülesandeid ja meeskonna igapäevaseid ülesandeid; 

 olema 24 tundi raadioside vahendite või mobiiltelefoniga kättesaadav; 

 kasutama nende päästetehnikat heaperemehelikult ja teostama järelvalvet selle üle; 

 käituma kaasinimestega viisakalt, sõbralikult ja korrektselt; 

 riietuma puhtalt ja korrektselt; 

 mitte tarvitama alkohoolseid jooke ja narkootilisi aineid (erandina lubatud nikotiin). 
Alkoholi tarbimine Aegna valves olles on keelatud. Maja ees terrassil suitsetamine on 
keelatud; 

 hoidma maja ja selle ümbrus korras. Saare külastajatele nähtavale kohale ei tohi jätta 
isiklikke tarbeid ja nõusid, pabereid, alkoholipudeleid (vt punkt 9) jms - maja esine ja 
ümbrus peab olema puhas ja korrektne; 

 sorteerima prügi vastavalt Aegna valve tingimustele ja eeskirjadele. 

 

 

2.7.2  Aegna valve kvaliteedi tingimused ja kodukord 

 Aegna valve kvaliteedi tingimused ja kodukord on pikemalt lahti kirjutatud 
dokumendis „Aegna valve kodukord“, mis on kohustuslik kõigile Päästerühma 
liikmetele, kes  osalevad Aegnal valves.  


