
MIKS KIUSAJA KIUSAB?

• tahab tähelepanu saada
• arvamus enesest on liiga hea või liiga halb
• ei oska sõpru leida ega ise sõber olla
• puudub süütunne ja võime mõista teiste 

tundeid
• tal on lihtsalt igav
• tal on endal muresid

KIUSATAKSE NEID, KES....

• ei löö vastu
• õpivad paremini/halvemini kui teised
• on väikest kasvu või liiga pikka kasvu
• on teistest kõhnemad või paksemad 
• on aeglasemad kui teised
• on vaesemad kui teised
• on lihtsalt teistest erinevad

KES ON VAIKIV ENAMUS EHK 
KÕRVALSEISJAD?

Nad on õpilased, keda ei kiusata ja kes ise ei 
kiusa, kuid nad kardavad kiusamise ohvriks 
langeda. 
Et hirmust üle saada, tuleb rääkida sõpradega ja 
usaldatava täiskasvanuga ning koos tegutseda.
Just vaikiv enamus saab kiusamist lõpetada, 
Sina saad kiusamist lõpetada“
Sinu ja teiste abi ning toetus annab ohvrile tunde 
- ma ei ole üksi!
Fakt: 85% juhtudest näevad lapsed pealt, kuidas 
üks laps teist kiusab.

KIUSAMISEST RÄÄKIMINE EI OLE 
KAEBAMINE - SEE ON ENESE JA 
TEISTE KAITSMINE!

Kui sind või kedagi teist kiusatakse, siis:

• räägi sellest usaldusväärse isikuga (õde, 
vend, sõber, klassikaaslased, jne)

• teata koolivägivallast või kiusamisest oma 
vanematele

• teavita vägivalla juhtumist kooliga seotud 
isikuid (klassijuhataja, psühholoog, 
sotsiaaltöötaja, logopeed, direktor)

• pöördu spetsialistide poole nõustamis- ja 
tugikeskustes

• pöördu Politseisse

LASTEABI-
TELEFON
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MIS ON KIUSAMINE JA 
KOOLIVÄGIVALD?

Kiusamine on see kui üks inimene paneb 
meelega teist inimest meelega ja korduvalt end 
halvasti tundma. Koolikiusamise all mõistetakse 
vaimset ja füüsilist vägivalda, mis on seotud 
koolisuhetega. See tähendab, et koolikiusamise 
osapoolteks võivad olla nii õpilased, õpetajad 
kui ka teised koolitööga seotud inimesed. 
Koolikiusamine ei pruugi alati toimuda vaid 
koolis või kooliterritooriumil. See võib toimuda 
ka kooliteel, huviringis, interneti või telefoni teel 

jne.

KIUSAMINE VÕIB OLLA: 

• füüsiline – kellegi löömine, tagumine, 
tõukamine, tee peal ees seismine, 
takistamine, asjade peitmine 

• psühholoogiline - kellegi sõimamine, 
narrimine, ähvardamine, pahatahtlik 
ahvimine ja kommenteerimine, pilkamine; 
väljapressimine, kuulujuttude levitamine 

• suhetega seotud – kellegi grupist 
väljaarvamine, tõrjumine, ignoreerimine; 
grimassitamine

• küberkiusamine – koolikiusamine, mis 
toimub erinevate  elektrooniliste 
suhtlusvahendite kaasabil (mobiiltelefon, 
veebikaamera, interneti suhtluskeskkond 
jne)

ÄRA JÄÄ 
MUREGA ÜKSI!

HELISTA LASTEABITELEFONIL
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VÕTA ÜHENDUST POLITSEI 
VEEBIKONSTAABLITEGA 

WWW.POLITSEI.EE/ET/NOUANDED/
VEEBIKONSTAABEL/

                    VEEBIKONSTAABEL MAARJA
                    VEEBIKONSTAABEL OKSANA
                    VEEBIKONSTAABEL ANDERO

KIUSAMISEGA AITAVAD VÕIDELDA:

KUIDAS ÄRA TUNDA 
KÜBERKIUSAMIST?

• ähvardavate, õelate e-kirjade, 
tekstisõnumite, teadete jms korduv 
saatmine

• isikliku informatsiooni väljameelitamine 
kelleltki ning selle levitamine vastu tema 
tahtmist

• enese eksponeerimine kellegi teisena 
(murdes sisse tema elektroonilisse 
kirjakasti, vale nime all esinemine, ebaõige 
ja laimava sisuga e-kirjade ja sõnumite 
saatmine

• internetikeskkondade (koduleht, 
suhtluskeskkond) loomine kaaslase üle 
naermiseks, alavääristamiseks või vaenu 
õhutamiseks 

• tavaliselt on kiusajaid/ähvardajaid mitu

SOOVITUSI KÜBERKIUSAMISE 
TÕKESTAMISEKS:
 
• blokeeri kiusaja oma suhtluskanalites. 

Kui keegi saadab sulle mõnes virtuaalses 
suhtluskanalis (Skype, Facebook, Ask.fm, 
jutukad jne) mõnitava ja halvustava sisuga 
sõnumeid ja teateid, siis blokeeri teadete 
saatja

• kopeeri halvustava sisuga teated, et neid 
saaks vajaduse korral hiljem tõenditena 
kasutada 

• lõpeta kiusaja tegevus suhtlusportaalides. 
Selleks teavita portaali pidajat kiusaja 
tegevusest

                    VEEBIKONSTAABEL MAARJA
                    VEEBIKONSTAABEL OKSANA
                    VEEBIKONSTAABEL ANDERO


