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a Vikerraadio hommiku-
uudiste pikkus

Aeg, mis kulub, et 
tulekahju areneb 
eluohtlikuks (ving)

b
Juhtumeid, kus elektripliit 
läheb iseenesest tööle, 
sest majas kummitab

Juhtumeid, kus elektripliit 
läheb tööle, sest 
koduloom puudutas seda 
käpa või koonuga

c
Tulekahjusid, mis on 
tekkinud sellest, et pliidile 
unustati keema supp

Tulekahjusid, mis on 
tekkinud sellest, et pliidile 
unustati praadima kotletid

d
Ajaperiood, mille järel 
tuleb kontrollida koduse 
tulekustuti töökorda

Ajaperiood, mille järel 
tuleb teha 12-aastasele 
autole ülevaatus

e
Lasteaialaste seas neid, kes 
teavad peast õiget hädaabi-
numbrit

Vanade inimeste seas 
neid, kes teavad peast õiget 
hädaabinumbrit

f Hädaabinumber aastal 1969 Hädaabinumber aastal 2019
g Perearste Eestis Kutselisi päästjaid Eestis

h
Nõidasid, ennustajaid, 
selgeltnägijaid ja 
tervendajaid Eestis

Vabatahtlikke päästjaid 
Eestis

i
Aeg, mis Eestis keskmiselt 
kulub päästeautol sõiduks 
sündmuskohale

Minutid, mis kuluvad 
selleks, et keeta muna 
kõvaks

j
Aastaid, mil Eestis on 
kestnud üldlaulupidude 
traditsioon

Aastaid, mil Eestis 
on tegutsenud 
organiseeritud tuletõrje

k Vett Eestis kasutatavates 
tulekustutites

Auru inimese ümber, kes 
on auru all

1. Rohkem või vähem
Kirjutage igale reale sümbol < või > või =, et lause oleks õige.

< tähendab „on väiksem või vähem kui“ 
> tähendab „on suurem või rohkem kui“ 
= tähendab „on sama palju kui“ või „on sama, mis“



2. Meite Matilde läheb metsa marjule
Järjestage pildid

1. Kõndides suunda muutes kordan kolmekordseid märke, nii jäävad 
jäljed, kus olen viibinud.

4. Enne metsa minekut  
laen telefoni täis ja  
pakin veekindlasse  
kilekotti. Võtan kaasa  
taskulambi ja vile. 
(Tikke ma ei võta.)

2. Panen selga helkurvesti 
(või selle kireva kampsuni,  
millega abikaasa keelab  
mul inimeste sekka minna).  
Ämber või korv võiksid 
olla ka värvilised. (Ohoo, 
hea põhjus korv lindikesi 
täis punuda.)

3. Kui tunnen, et olen  
eksinud, leian lagedama  
kuiva koha, kus taevas  
on vaba (et appi lenda- 
vad droonid mind  
märkaks) ja helistan  
telefonil 112. Panen jälle  
maha kolmekordsed 
märgid.

5. Kohale, kus pööran  
metsa, jätan millestki  
käepärasest kolme- 
kordse märgi (näiteks  
oksad, käbid, kivid, 
pabulad).



3. Õpime pähe 
Olulised telefoninumbrid peavad olema peas, sest eriolukorras 
ei pruugi aadressiraamatut piisavalt kiiresti leida või peab üldse 
võõrast telefoni kasutama. Võtke numbrite päheõppimiseks appi 
mälutehnikad.

Hädaabinumber 112 jääb meelde, kui teete paar korda läbi 
kolm liigutust: puudutage näpuga oma suud, siis nina ja siis 
kahe sõrmega oma silmi. Suud ja nina on üks, silmi kaks. 
Kui teete selle liikumise tegelikult läbi, jääb info kehasse ja 
numbrid on mistahes olukorras õigesti meeles. 

Ööpäevaringne päästeala infotelefon on 1524. Üks on ees, 
ülejäänu saab jätta meelde näiteks tähekombinatsioonina, 
kuhu võtate kõla järgi iga numbri kaks esimest häälikut: viis 
on “vii”, kaks on “ga”, neli on “ne”, kokku “üks vigane”. 

Perearsti nõuandetelefon on 1220. Üks on ees, ülejäänu 
meeldejätmiseks koostage riim. Näiteks: Kui tervisega veidi 
hull, siis tõmban traati (1) kaks kaks null.

Nüüd õppige pähe oma kahe kõige olulisema inimese 
telefoninumbrid. Näiteks, kui Teie lapse telefoninumber 
oleks 5342 4504, siis saab selle meeldejätmiseks luua oma elu 
faktidel põhineva legendi:

5342 4504 – mul on 5  lapselast ja 3 last, 42. aastal sündis mu 
abikaasa ja 45. aastal sündisin mina. Mul on 0 autot, kuid 
vajadusel saan küüti paluda 4 autojuhilt.

Kas olete kunagi hädaabinumbrile helistanud? Öelge lühidalt, 
mis oli siis juhtunud? Kus see juhtus? Ja alles nüüd rääkige, 
millal see juhtus, kuidas avastasite, kes veel juures oli, miks 
juhtus jne.

Helistades hädaabinumbrile 112, rääkige kõigepealt „mis juhtus?“ ja siis 
kohe „kus juhtus?“ (alustage maakonna nimest). Edasi juhendab Teid 
juba päästekorraldaja, mida vaja rääkida. Sellel ajal, kui päästekorraldaja 
küsib täpsustavaid küsimusi, on päästjad tegelikult juba teel.  



4. Mis on pildilt puudu?
Nõukogude ajal oli nõutud, et keskustesse ja asutuste õuele oleks 
püstitatud tuleohutusstend. Kuigi selline stend oli kaetud võrguga, 
oli suurem osa vahenditest stendilt tavaliselt kadunud. 

Joonistage neli tulekustutusvahendit, mis on stendilt ära varastatud:

1. Punase varrega lammutuskirves

2. Pootshaak  

3. Lühikese varrega labidas

4. Liiv

Kus Teie kodukandis asusid sellised stendid?



Vihje sõna esimese poole kohta Vihje kogu sõna kohta
spordivõistlus T U L I Ateenas süttib päikesest
kuivanud hein T U L I kiire / maastikupõleng
siht T U L I autoosa

kristlik sümbol T U L I midagi on väga palju, nt küsimusi või 
pilke

mitte kuiv T U L I signaallamp põleb
haava jälg T U L I ülev hingeseisund
rünnak 
mustusele T U L I halvast vabastav vaev

noor kasv, võsu T U L I meelitav, kuid petlik

lõputu / tüütu T U L I mälestussamba 
komponent

valgusallikas V E S I alkohol

ala V E S I

riigi 
rannaga 

rööbiti 
kulgev 

mere osa

mitte väike V E S I jõgede ja järvede veetaseme 
kõrgseis

tihedalt kokku 
pakitud olek V E S I vedelaks muutunud aur

putukas V E S I vöönd liikuva veesõiduki taga
meeleelund V E S I pisarad
maitseaine V E S I koostisosa hoidistamisel

viskama V E S I loodusesse tagasi suunatud 
kasutatud loodusvara

kirumissõna V E S I tootmisjääk
maakoore 
koostisosa V E S I jook

kukla tagumine 
pool V E S I nahahooldusvahend

kriimsilma jäse V E S I alkohol

5. Ei ole kõik mesi, mis tilgub, kõik tuli, mis välgub
Allolevate sõnade teine pool on „tuli“ või „vesi“. Arvake 
Arvake kirjelduste järgi ära sõnade esimene pool. 
Näide: 
spordivõistlus - OLÜMPIA - Ateenas süttib päikesest - OLÜMPIATULI.



6. Õued ja teed ei ole ainult liikumiseks ja parki-
miseks …
Jagage linnaplaanil majad kolme ossa: majad, millel paistab 
rohkem kui kolm akent; majad, millel paistab kaks akent ja 
kaks korstent. Kolmandasse osasse jätke majad, mille juures 
pargib auto nii, et see segaks operatiivauto ligipääsu.

Laat, suveetendus, suurvõistlus, suvilasünnipäev, laulupidu, 
kõnekoosolek, lõpupidu, suguvõsa kokkutulek, matused,  
valgusetendus, haiglad ja tervisekeskused, ilutulestik, 
väärikate ülikooli loeng. 
Mida ühist neil on, et nad on selle ülesande juures loetletud?



Võtan 
rahulikult

Olen väga 
ettevaatlik

Võtan ise 
midagi ette

Helistan  
112

Lahtine tuli
Tuli lahti!
Lahti tuli.
Punane tuli
Tuli takus
Tuld võtma (inimene)
Tuld võtma (asi)
Tuli tuha all (ahjus)
Tuli tuha all (elus)
Tulega mängima 
(lapsed, seltskond)
Tulega mängima 
(teatud olukorras)
Tuld tooma
Tuld andma (males)
Tuld andma (tänaval)
Tuld andma (teatud 
olukorras)
Tuledes
Tuli põleb
Kahe tule vahel
Tule all
Tuld täis (keha)
Tuld täis (tuba)

7. Kas olla või tegutseda?
Märkige iga väljendi juurde, kui tõsiselt peaksite sellele olu-
korrale reageerima. 



8. Kolm vajalikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustutustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord.



9. Pill tuleb pika ilu peale 
Täitke lüngad. Võtke puuduolev sõna iga eelmise värsirea algu- 
sest ja muutke vajadusel sõnavormi. 

Elu tuleb pika ilu peale
Vanus tuleb pika             ELU             peale
Tukk tuleb pika                                  peale
Raug tuleb pika                                 peale  

Pläru tuleb pika himu peale
Mõnu tuleb pika                                 peale
Uni tuleb pika                                 peale
Tuhk kukub pika                                 peale

Säde sööbib pika vaiba peale
Ving tuleb pika                                  peale
Elu läheb kiirelt                                  peale
Vaikus saabub lahkun´d                                  peale

Elu tuleb pika ilu peale
Mõistus tuleb pika                                  peale
Himu hakkab vahest                                  peale
Pill tuleb pika                                  peale

Suitsetama mine õue peale
Pärast suitsu tõmba vesi peale
Nii ei hakka tuli voodi peale
Naabrid saavad loota Sinu peale



10. Mis on toas ohtlikku?    



11. Mis on Teie asi?
Milliste asjade kogumist olete oma elu jooksul alustanud? 

Milliste asjade kogujaks ennast praegu peate?

Millised on Teie elamise kõige-kõige ilusamad asjad?

Loetlege kümme asja, mille olete ise oma kätega teinud.

Nimetage kümme asja, mida Teil  kodus tegelikult vaja ei ole.  

 Milliseid jalanõusid pole Te juba aastaid kandnud? 

 Kas Teil on kodumasinaid, mida olete kasutanud vaid  
 mõned korrad?  

 Kui palju on Teil elamises raamatuid või ajalehti-ajakirju,  
 mida keegi ei kavatse enam lugeda?

Millised asjad on Teil kodus käeulatuses? 

Millised asjad peavad kindlasti olema käeulatuses?

Nimetage viis asja, mis peavad jääma Teie lähedaste kasutusse 
ka siis, kui Teid enam pole. 



12. Milline värv on ohutu?
Märkige tabelisse värvid.

Krõõt keetis köögis 4-aastasele Jaanile putru. Jaan küsis, miks 
gaasipliidil on tuli sinine, mitte punane nagu raamatus. Krõõt 
seletab lapsele, et tulel, mis on ohutu, on mitu värvi.   

„Punane ei tohi leek kunagi olla. Punased on ainult hõõguvad 
söed, millel leeki enam pole.

Gaasipliiti kasutame toas ja siin peab tuli olema nagu kimp 
siniseid rukkililli. Rukkililli toome ju ka tuppa.  

Puitu põletame ahjus. Seal peab leek olema kollane nagu kimp 
võililli. Võililli me tuppa ei too, sest need määrivad kõik kohad 
ära. Nii ei tohi ka toas gaasituli olla kollane.

Rukkililli me ahju ei topi, sest nad on meie rahvuslilled. Nii ei 
tohi ka ahjus tuli olla sinine.“

Normaalne Ohtlik

Gaasipliidi tuli

Ahjutuli

Söed



13. Väljamõeldis või tõsielu
Leili, kes võttis endale kirjanikunime Katariina Kärmas, 
kirjutas oma elust memuaarid. Kirjastaja luges kirjutise 
algust ja lükkas selle meelepahaga tagasi. Kirjastaja arvates 
ei olnud tegemist memuaaridega, sest ükski täiskasvanud 
inimene ei saa olla nii loll.  Leidke igast lausest vähemalt üks 
lollus.

Proua Kärmas riisus aias lehed hunnikusse ja pani neile tule 
otsa. Proua Kärmas nägi, kuidas lehed kiiresti tule üles võtsid, 
ja vehkis põleva hunniku rehaga laiali, nii et sädemed lendasid. 
Paari minuti pärast märkas proua Kärmas, et kulupõleng 
liigub maja poole, ning ta jooksis veeämbri järele, et ise tulega 
võitlema hakata. Samal ajal püstitas härra Kärmas maja seina 
äärde grilli, sest seinast kaugemal oli liiga külm ja tuuline…  



14.  Talvine kalaretk
Ahto läheb sõpradega talvel kalale ja peab kaasa võtma vile, 
veekindla kotiga mobiili, jäänaasklid ja seljakoti kuivade  
riietega. Aidake Ahtol leida elamisest kõik vajalikud esemed.



15. Kodused ümberkorraldused   
Teele ja Andres on korrastanud oma kodu ja püüdnud ohtlik-
ke olukordi vältida. Leidke piltidelt 11 erinevust. Kuidas Teele 
ja Andres on muutnud oma kodu turvalisemaks? 



16. Elukogemus versus teadmised
Valige igast väitest õigem variant ja kirjutage vastuse täht 
vastava arvuga ruudu sisse. Nii moodustub tsitaat Jaan Ran-
napi lasteraamatust “Nublu”. 

1. Toast lahkudes kustuta alati (M) lamp / (A) küünal. 
2. Teeküünla asetan (I) lauale / (G) küünlaalusele. 
3. Toas põleva küünla kõige suurem vaenlane on (A) lemmikloom /  
 (T) tapeet.
4. Kui toas on vähe pistikupesasid, siis (T) võtan kasutusele  
 pikendusjuhtmed / (A) ei saagi seadmeid korraga kasutada.
5. Kui sai jäi rösterisse kinni, (R) tõmban kõigepealt rösteri juhtme  
 välja / (E) õngitsen saia kahvliga välja.
6. Kui kaaslane on saanud elektrilöögi, (E) lähen tirin ta sealt välja /  
 (M) ei puutu teda, vaid lülitan voolu välja.
7. Söögi valmistamise ajal (A) lähen elutuppa ajalehte lugema / (I)  
 olen pliidi juures.
8. Kui külmal talvel on vaja tõrvata suuski, siis (S) teen seda toas /  
 (N) teen seda väljas priimuse peal. 
9. Kui vannitoas on vaja välja vahetada vana vann, (M) võtan  
 ketaslõikuri ja ongi tehtud / (S) kutsun meistri.
10. Kui lähen kodust välja, (A) tõmban elektriseadmed vooluvõrgust  
 välja (kuid mitte iseseisvalt töötavaid seadmeid nagu külmkapp)  
 / (S) ei mõtle elektriseadmete peale.
11. (U) Kurte ja vaegkuuljaid ei saa suitsuanduriga kaitsta / (J)  
 kurdid ja vaegkuuljad saavad kasutada vibratsiooniandurit.

“
                      ,                                     !

,
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12. Kui keldris on torud külmunud, siis (U) soojendan torusid  
 puhuriga / (N) võtan leeklambi ja hakkan sulatama.
13. Kui toon puid tuppa, siis (T) laon need ahju peale kuivama / (L)  
 laon need vähemalt pool meetrit ahjust eemale.
14. Tuhka kogun (A) kohe peale siibri sulgemist / (U) jahtunult.
15. Tuha panen (G) plastmassämbrisse / (B) kaanega plekkämbrisse.
16. Tuha viin (A) kompostihunnikusse / (U) prügikasti.
17. Ahju viskan (S) kartulikoored / (K) vanad mööblitükid.
18. Soojamüüri (K) lapin ise / (I) kutsun paberitega pottsepa.
19. Pajakindad (D) on tihtipeale kadunud / (N) ripuvad silma all, pliidi  
 kohal torul.
20. Kui triigin ja telefon heliseb (D) vastan telefonikõnele / (E) jätan  
 triikimata / (H) jätan rääkimata / (E) tõmban rääkimise ajal  
 triikraua juhtme välja / (P) tõmban triikimise ajal juhtme välja.
21. Ravimeid hoian (T) ravimikapis ja -karbis / (Ä) käeulatuses.
22. Puidust küünlaalus (M) on kasutusel / (S) seisab koduiluna riiulis.
23. Katkise isolatsiooniga juhtme (A) asendan uue juhtmega / (G)  
 tõmban isoleeriga kinni. 
24. Elektrilist keeduplaati kasutan (E) laua peal / (V) tooli peal.
25. Mobiililaadija (N) tõmban peale kasutamist välja, panen ära, ja  
 ise tihti ei mäleta, kuhu / (E) on alati pistikus.
26. Suitsuandurit (E) hoian kapi otsas / (A) korraldan selle  
 kinnitamise lakke.
27. Jaanipäev on riigipüha, pang ja reha (A) saavad puhata / (M) on 
 ikka valves.
28. Toidu (U) jätan järelküpsema pliidile / (T) tõstan kuumaalusele.
29. Kui kuum rasv pannil süttib, siis (O) panen kaane pannile peale /  
 (K) viskan vett peale.
30. Märjad käed (K) ei takista vajutamast lüliteid sisse-välja / (A)  
 tuleb kuivatada.
31. Vana inimene on tark, (S) kuid ohutusreeglid muutuvad ja neid  
 tuleb lasta endale õpetada.



17. Kus Te elate? 
Ahto kohtas ehituspoes klassivend Andrest, keda polnud juba 
20 aastat näinud. Mehed otsustasid, et peavad ükskord maha 
istuma ja rääkima, mis vahepeal tehtud ja mis elu elatud. „Kus 
Sa elad?“ küsis Ahto. „Aa, tead seal ...,“ kirjeldas Andres pikalt 
ja segaselt. 

Kirjutage siia nii täpselt, nii lühidalt ja nii selgelt kui võimalik, 
kuidas Teie koju sõita. Kui elate linnas, siis kuidas sõita Teie 
juurde kesklinnast. Kui elate maal, siis kuidas sõita Teie 
juurde lähimast linnast.

Mis on teede nimetused (teede otspunktide asulate nimetused), mis toovad 
Teie koduni?
Milliseid teeviitasid autojuht näeb teel Teie juurde? Mitme meetri kaugusel 
need täpselt on? 
Kas Teie kodu lähedal on bussipeatus ja mis nimi sellel on? 
Milline on Teie kodule lähim äratuntav looduslik objekt (kivi, puu, metsatukk)?
Millised on Teie kodu ümbritsevad hooned? Kuidas neid kirjeldada, kui on talv 
ja kõik on kaetud lumega?
Kas linnas Teie kodu lähedal on tänavad kahesuunalised või on seal ka 
ühesuunalisi tänavaid?
Kõige kiirem ja täpsem on kirjeldada oma asukohta nutitelefonis Google 
Maps äpi abil. Tehke allolev läbi või laske endale näidata, kuidas see käib, ning 
kirjutage koordinaadid üles.

Lubage telefoni seadmes enda asukoha tuvastamine. Ekraani üles 
äärde ilmub tilluke kompassinoole kujutis.
 Avage Google Maps äpp.
Oodake veidi, kui ekraanile ilmub sinine täpp, mis tähistab Teie asukohta. 
 - Android operatsioonisüsteemiga telefonis (nt Samsung, Huawei  
 telefonid) hoidke sõrm sinisel täpil, kuni ülemisele reale ilmuvad  
 koordinaadid.
 - iOS operatsioonisüsteemiga telefonis (ainult õuna-logoga Apple  
 telefonid) vajutage sinisele täpile ja alla tekib valge riba “My location”.  
 Tirige seda riba pisut üles ning nähtavale ilmuvad koordinaadid. 



18. Kus on väljapääs?
Siin on Teele tubade plaan ja sellele on joonistatud tema 
evakuatsioonitee ja kogunemispunkt. 

Evakuatsioonitee on liiku-
mise rada, mida pidi saab  
kõige kiiremini kodust välja.  
Kogunemispunkt on see koht,  
kuhu on lähedastega kokku  
lepitud koguneda, kui on 
hädaolukord.  

Märkige joonisele, kus asub Teie mobiil, kui Te magate. Kas Te 
saate selle alati kaasa haarata, kui voodi juurest lahkute?

Rebige plaan välja ja pange seina peale. 

Tehke liikumine voodi juurest väljapääsuni läbi, kui jaksate, 
siis käpuli liikudes. Tulekahju korral on madalal vingu ja suitsu 
vähem ning käpuli on võimalik välja jõuda.

Joonistage oma tubade plaan. Joonistage teekond välja. Kus 
on Teie kogunemispunkt? 



19. Kana leiab ka pimedas tera 
Leidke ridadest (vasakult paremale) ja veergudest (ülalt alla) 
14 asja, mis Teie elamises peavad olema puhuks, kui tekib 
hädaolukord: näiteks, kui elekter läheb ära. Lisaks leiate siit 
veel vähemalt 70 sõna.

Joonige alla, millised asjad hädaolukorraks on Teil kodus olemas.

Milliseid ravimeid Te tarvitate? Hoidke neid ühes kindlas kohas 
ja teatage lähedastele, kus Te neid hoiate ja kuidas tarvitate.

R L Õ P P R I I M U S T A

E P U H A S T U S L A P P

D A K Ü T U S K R A T T L

E J Ü H A L V A A R E M A
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U E T A H M A R U L L D I

Ü S E K O I A T M A L M N

T I K U D D R A A M A E U

L I M P A B E R I P A H N

E S M A A B I T A R B E D

S E A N K O H E K O R D A

M U L K Õ I K K O R R A S



20. Salasõna kalkulaator  
Kärmas Krõõt on mures, mida vastata neile helistajatele, kes 
pakuvad oma kaupa ja seda ülevoolavalt kiidavad. Väga raske 
on sellist kõnet katkestada. Naabrinaine Matilde andis talle 
head nõu. Nüüd ütleb Krõõt alati sellisele pakkumisele, et kui 
ta nende kauba ostab, tulevad tal .........  . 

Iga tehte vastust tähistab üks täht. Lahenduse saamiseks 
arvutage tehete vastused ja viige kokku arvuga selles reas:

 21 x 3 = M

 14 x 4 = K

 422 : 2 = A

 95 – 19 = U

 17 + 31 = K

 2 x 65 = S

 13 x 5 = S

63 211 48 65 21 84  31 136 56 76 130 27 25

18 + 9 = E

 15 + 69 = R

 5 x 5 = D

 98 – 67 = A

 34 x 4 = S

 63 : 3 = E



21. Uus naabrimees
Naabrimees Leo andis endast Teile taas salapärasel moel 
märku. Mis ta Teile nüüd ütleb?  
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2. Meite Matilde läheb metsa 
marjule
4, 2, 5, 1, 3. Looduses ei leidu ühesuguseid 
kolmekordseid märke, nii teame, et siin on 
liikunud keegi, kes jättis endast jälje.

VASTUSED
1. Rohkem või vähem

a > Tulekahju areneb eluohtlikuks 
kolme minutiga.

b <

c > Pliidile unustatakse kõige 
sagedamini supp.

d = Kord aastas.

e >

f <
Õige hädaabinumber on 112. 
Vanemad inimesed ajavad 
varasemate numbritega segi.

g < Perearste 787, kutselisi 
päästjaid kaks korda rohkem.

h ?
Sõltub sellest, kui palju 
arvate olevat nõidasid. Vaba-
tahtlikke päästjaid on üle 
1900. 

i <

j >

k =

6. Õued ja teed ei ole ainult  
liikumiseks ja parkimiseks …
Paljud inimesed on tulnud autoga ja 
need tuleb parkida selleks ettenähtud 
kohale, et mitte takistada juurdepääsu.

8. Kolm vajalikku kodust 
asja   

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

8. Kolm kohustulikku kodust asja
Paigutage tulekustuti, suitsuandur ja tulekustustekk kaks 
korda igasse ritta ja veergu nii, et külgnevates ruutudes ei 
oleks sama kujutis. Jämedate joontega piiratud kastis peab 
iga kujutist olema ainult üks kord – just täpselt nagu kodus, 
kus igas ruumis peab olema suitsuandrur ja võiks olla tule- 
kustuti ja tulekustutustekk.

5. Ei ole kõik mesi, mis tilgub, 
kõik tuli, mis välgub
olümpiatuli, kulutuli, suunatuli, risttuli, märgutuli,   
armutuli, puhastustuli, virvatuli, igavene tuli,  
tulivesi, territoriaalvesi, suurvesi, kondensvesi,  
kiiluvesi, silmavesi, soolvesi, heitvesi, reovesi, 
mineraalvesi, näovesi, hundijalavesi.

4. Mis on pildilt puudu?

9. Pill tuleb pika ilu peale                                                                

10. Mis on toas ohtlikku?
aknal küünlajalg põlevate küünaldega, naine  
kolmejalgsel taburetil kardinat riputamas,  
pliidipuud ohtlikult pliidi ees, pliidiraua 
küljes ripub rätik, lapselaps mängib põrandal  
tikkudega, põrandal kola virnas, rohud lauanurgal  
(lapsele kättesaadavad), pikendusjuhtmed 
põrandal, mees töötab elektrilise tööriistaga 
linaga laual, teises toas kolahunnikud, 
veekeetja laual. Selles toas elektripistikuid ei 
ole, kõik juhtmed tuuakse läbi ukseava teisest  
toast. Triikraud on vooluvõrgus, kahvel pistetud  
rösterisse.

sädeme 
vingu 
elu 

elu 
mõistuse 
himu 

pläru 
mõnu 
une

elu
vanuse
tukkumise

3. Õpime pähe
Päästeala infotelefonile helistage kas mobiililt 
või lauatelefonilt, kui vajate nõu, kuidas 
muuta oma kodu turvalisemaks; tahate teada, 
kus ja kuidas tohib lõket teha; soovite teatada 
ohtlikust ehitisest või katmata kaevust; 
soovite kutsetunnistusega korstnapühkija 
kontaktandmeid.



21. Uus naabrimees
Leo kirjutas vanasõna: mmmmmmmm 
Katk jätab kalsad järgi, tuli aga ei jäta 
mitte varnagi seina.

Normaalne Ohtlik

Gaasipliidi tuli sinine kollane

Ahjutuli kollane sinine

Söed punane kollane, 
sinine

12. Milline värv on ohutu? 13. Väljamõeldis või tõsielu?
Näiteks: Lehehunnik viige komposti, 
seda pole vaja hakata põletama. 
Põlevaid lehti ei tohi laiali ajada, sest 
nii annate tulele õhku juurde ja ka 
sädemed on ohtlikud. Kui märkate 
kulupõlengut ja Teil pole käepärast 
kustutusvahendeid, helistage kohe 
112. (Lõket tehes peavad käepärast 
olema veeämber ning reha või labidas, 
millega mulda peale kraapida.) Grillida 
ei tohi tuulise ilmaga ja grill ei tohi olla 
räästa all, vaid maja seinast vähemalt 5 
m kaugusel.    

15. Kodused 
ümberkorraldused
mobiililaadija diivanil, suitsuandur laes,  
kassi kuju riiulil, põrandavaiba nurk  
keerdus, rätik radikal, koer toas, pikendus- 
juhe põrandal, kohvikruus, küünal laual,  
põrandalamp ja lamp riiulil ühendatud 
seinapistikusse, sall korvi peal.

16. Elukogemus versus 
teadmised
„Aga, Armin! Sa ju lubasid, et sa enam 
toas ei suitseta.“ 

14.  Talvine kalaretk

19. Kana leiab ka pimedas tera

19. Kana leiab ka pimedas tera 
Leidke siit 15 asja, mis Teie elamises peavad olema puhuks, 
kui tekib hädaolukord: näiteks, kui elekter läheb ära. Lisaks 
leiate siit veel 70 sõna.

Joonige alla, millised asjad on Teil elamises olemas.

Milliseid ravimeid Te tarvitate? Hoidke neid ühes kindlas 
kohas ja teatage kõikidele, kus Te neid hoiate.

R L Õ P P R I I M U S T A

E P U H A S T U S L A P P

D A K Ü T U S K R A T T L

E J Ü H A L V A A R E M A

L O Ü I R A A M A T I S S

K O N S E R V I D A S I T

I G L U I A T E I S I T I

A I A S D V A M O K K K L

J V D K U I V I K U D E I

U E T A H M A R U L L D I

Ü S E K O I A T M A L M N

T I K U D D R A A M A E U

L I M P A B E R I P A H N

E S M A A B I T A R B E D

S E A N K O H E K O R D A

M U L K Õ I K K O R R A S

Veel sõnu:
Vasakult paremale: lõppriim (lõpp, riim,  
prii), must (musta), astu (astus), kütus, 
tusk (usk), kratt, vaarema (vaar, ema), 
raamat (raam), mati, tiss, servida (serv), 
teisiti, aias, amokk (mokk), kuiv, kude 
(ude), tahmarull (tahm, rull, maru), malm,  
draama (raam), limpab (Limpa), paberi-
pahn (paber, eri, pahn), sean kohe 
(ohe) korda, mul kõik (mulk) korras. mm 
Ülevalt alla: redel (edel), aju ütles, esi, 
siis, ise, ühisusk (isu), tare, reid, idu, sula,  
ravi, tavaar (vaar), mirt, Artek, kuma, 
teisik (isik), sitked mehed (sitke, itke, ehe),  
eheda, plastiliin (plast, last, liin), undas.

20. Salasõna kalkulaator
Makseraskused.



Head sõbrad
Tule- ja koduohutusega on nii, et me ju tegelikult teame reegleid, 
aga ometi oma käitumist ja elukorraldust naljalt ei muuda. Näiteks 
mina olen tahtnud soetada elamisse redelit, millega tulekahju 
korral 2. korruse aknast välja pääseks, aga pole seda teinud. 
On üks meetod, mis aitab mõtetest tegudeni jõuda. See on 
regulaarselt väikeste lubaduste andmine. Lubadus tuleb anda 
mitte iseendale vaid teisele – sõbrale, tuttavale, naabrile. See teine 
peab olema inimene, kellega saate kokku regulaarselt, näiteks 
kord nädalas. Võib moodustada ka Väikeste Regulaarsete Lubajate 
Klubi, kes just sellel eesmärgil kokku käivad. 
Lubadus peab olema tõesti väike. Näiteks pole vaja lubada, et 
järgmiseks korraks on suitsuandurid kõikides ruumides. Piisab, 
kui lubate panna ühe. Kui lubadus täidetud, kannate sellest uhkelt 
ette ja annate järgmise. 
Siin on mõned näited, mida Väikeste Regulaarsete Lubajate Klubis 
ette võtta.
 Suitsuandur on kodu iga eluruumi laes.
 Küttekehaga majapidamises on vingugaasiandur. 
 Testin suitsuandurit üks kord kuus.
 Üks kord aastas lasen küttekoldeid puhastada.
 Magama minnes hoian telefoni kindla koha peal, käeulatuses.
 Kasutan toidutegemisel märguandekella.
 Kaotan majapidamisest pidevalt vooluvõrgus olevad pikendus- 
 juhtmed.
 Kaotan majapidamisest asjad, mille otsa olen komistanud.
 Teen Google Maps äpis kindlaks oma kodu koordinaadid ja  
 kirjutan üles.
 Õpin lühidalt kirjeldama, kuidas minu koju sõita.
 Õpin pähe olulised numbrid: hädaabinumber 112, perearsti  
 nõuandetelefon 1220, päästeala infotelefon 1524, minu  
 lähedase mobiilinumber, minu pereõe number.

Tiina Tambaum
Särtsu koostaja, vlogi “Vananemine algajatele” pidaja, 
haridusgerontoloog 




