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Raplamaa noortekogus on 18 
tegusat noort inimest maa-
konna koolidest – Märjamaalt, 
Kohilast, Rapla gümnaasiu-
midest, Valtust, Kehtnast ja 
Juurust. Minul on olla õnn 
noortekogu toetaja maavalit-
suse juures. 

Kaheksa kuuga on saanud 
nendest noortest väga tegus 
ja aktiivne meeskond, kes on 
korraldanud maakondlikke 
suurüritusi noortele (osalus-

kohvik detsembris, õpilasesin-
duste kevadkool aprillis) ning 
nüüd võtnud kätte ühe prob-
leemiga tegelemise – tubaka 
ja alkoholi kättesaadavuse 
vähendamise noortele.

Kas teie oskate anda pealis-
kaudsel vaatlemisel hinnan-
gut inimese vanuse kohta? 
Eakate inimeste puhul mina 
eksin alati ca 20 aasta piires. 
Noorte puhul on see eksimise 
võimalus umbes sama laia 

ampluaaga. Noored on ilu-
sad, tugevad, kehaliselt hästi 
arenenud, enesekindlad. 15 
või 29 - teinekord väga suurt 
vahet ei ole.  

Meie aktsiooni eesmärk ei 
olnud müüjat karistada või 
lahti lasta, ei olnud eesmärk 
kedagi häbistada. Eesmärk 
on suurendada nii ettevõtete 
kui ka ühiskonna hoolivust, 
seaduskuulekust ja ühiskond-
likku vastutustunnet. Uuring 
toimus Rapla politseijaoskon-
na teadmisel ja toetusel.

Eksperiment sai teoks kahe 
päeva jooksul, mil külastasime 
42 müügikohta, milleks olid 
nii kauplused, kioskid, ben-
siinijaamad kui ka mõned toit-
lustusasutused. Noor üritas 
osta kas tubakatoodet või alko-
holi. Vastavalt sellele, kuidas 
müüja käitus, sai ta kingiks 

noortekogu tänukaardi – kas 
hoiatava (Ära müü alaealistele 
alkoholi ja tubakatooteid!) 
või kiitva (Aitäh, et takistad 
noorte hukkaminekut!). Olgu 
selgituseks öeldud, et kui te-
hing jõudis maksmiseni, noor 
kaupa siiski ei ostnud, tehing 
jõudis „pin-koodi sisestamise-
ni“ ning seejärel noor küsis: 
„Vabandage, kas te teate, kui 
vana ma olen?“

Maian noore ontliku tütar-
lapsena ostis pikki „naiste-
suitse“ ja siidrit, Kromel aga 
„ostis“ ikka viina, rummi ja 
viskit, vahel ka kuuspaki õlut. 
Ning seda siis päise päeva 
ajal.

Etteruttavalt olgu öeldud, 
et 42 müügikohast sai kauba 
kätte 27 korral, ei müüdud 15 
juhul. Seega 64% 36% vastu. 
Eelnevalt tegime traumanõu-

kogu liikmetega pakkumise, et 
mis seis võiks olla maakonnas 
ning üldine arvamus oli, et 
80% - 20% mittemüümise ka-
suks. Oi kui hästi me arvasime 
elust maal!

Kui dokumenti küsiti, 
kontrolliti poodides vanust 
erinevalt – kes arvutas kal-
kulaatoriga, kellel oli sahtlis 
spikker sünniaastate tabeliga, 
kel kassaaparaat küsis pärast 
kauba läbilaskmist sünniaega, 
kes arvutas peast. 

Kuidas aga enamasti 
käituti?
Kolmel korral müüja küsis do-
kumenti (noor rõhutas kõrval, 
et sünniaasta 1999!), kuid tehet 
ei suudetud sooritada. Vaadati 
tuima näoga dokumenti ja 
jätkati müügiprotseduuriga.

Üks müüjanna ütles, kui 
Kromel hakkas taskust do-
kumenti otsima, et „ah ära 
otsi, ma nagunii ei viitsi ar-
vutada“.

Mõni müüja piidles tükk 
aega noort ja siis müüs ikkagi. 
Hiljem oli kõigil jutt nagu 
lindistatud: ma tavaliselt alati 
küsin, aga seekord ma tõesti 
arvasin, et on 18 täis. Üks 
nooruke müüja kiljatas üle 
kaupluse, saades teada, et Kro-
mel on 16-aastane: „Päriselt 
vääää!?“

Meie aga ei teinud arvamise 
võistlust, ennustada võib prae-
gu jalgpalli EM-i vaadates.

Meid süüdistati selles, et 
me teeme „alkojahti“ noor-
tega, kes paistavad vanemad 
välja. Nagu eelpool öeldud 
– vanust ennustada on väga 
raske, võimatu. Ei näe meie 
Maian välja nagu kolme lapse 
ema ega Kromel habetunud 
elumehena, nad on täiesti 
tavalised noored inimesed! 
Kümneaastasega sellist katset 
pole ju mõtet teha.

Osa asutusi ei müü õpilas-
piletiga, vaid ainult id-kaardi 

või autojuhiloa alusel. Õpi-
laspiletit kui dokumenti ei 
aktsepteerita seetõttu, et seda 
on lihtsam võltsida. Sellest 
hoolimata müüdi siiski ühes 
poes, kus see reegel on keh-
testatud, ka õpilaspileti alusel. 
Vahet polnud, arvutada ikka 
ei osatud. 

Oleks, et meie poodides 
on meeletud sabad kogu aeg, 
enamikus müügikohtades oli 
noor ainus klient, kes tülitas 
müüjannat, kuid silmside jäi 
sellegipoolest saavutamata. 
Ühes poes õpetas kogenud 
müüja parajasti välja 18-aas-
tast müüja-õpilast. Noort tõesti 
ei vaadatudki, liiter viina läks 
loosi. Usun, et õpetuse said nii 
müüja kui ka müüja-õpilane 
eluks ajaks.

Oli veel põnevaid seiku. Näi-
teks arvas üks müüja, et suitsu 
võib müüa 18-aastasele ja 
alkot 21-aastasele. Ühes kohas 
müüja lobises sõbrannadega 
ja see oli palju olulisem kui 
teenindada klienti, mistõttu 
ununesid ka elementaarsed 
käitumisnormid, näiteks kü-
sida dokumenti.

Enamikul müüjatest olid 
siiski pisarad silmas, kui nad 
punase „tänukaardi“ said. 
Sellist asja, et keegi oleks 
hakanud õiendama või ennast 
õigustama, tõesti ei olnud.

Aga ka positiivsest 
poolest
Kõik, kes said rohelise kaardi, 
said noorelt kiita ja südamliku 
tänu osaliseks. Kehtna A ja 
O müüja ütles, et ta on nii 
karastunud MTK noorte tõttu, 
et sealt ei pääse hiirepoeg ka 
läbi. Rapla Meie poes (vana 
Ristiku) ütles Koidu kenasti: 
„Ma oskan arvutada väga 
hästi peast, ma olen eluaeg 
müüja olnud!“ Märjamaa Lem-
miku poe müüja sai meie käest 
eriti tänada, sest oli peaaegu 
ainus, kes sealkandis noorele 

Ülle Laasner

Eksperiment – kas alaealistele müüakse tuba-
katooteid ja alkoholi – toimus viimati 2005. 
aastal. Seekordses aktsioonis olid peategelased 
Maian Rapla Vesiroosi gümnaasiumi 8. klassist 
(15) ning Kromel Kohila gümnaasiumi 10. klas-
sist (16). 

Kehtna A ja O kaupluse müüja, kes on karastunud Kehtna MTK 
noortega suhtlemisel.

 Märjamaa Lemmiku poe tegus müüja, kes vajadusel läheb 
ka poe ukse taha noori kasvatama.
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alkoholi müügist keeldus. 
Tema rääkis ka, et saab kohe 
aru, kui poisikesed mõnel 
„pompsul“ paluvad osta. Kõi-
gepealt poisikesed tulevad ja 
valivad välja ja kui „pomps“ 
oma tavapärase kaheliitrise 
õlle asemel hakkab peenemaid 
jooke ostma, on asi kahtlane 
ning siis tuleb poe ukse taga 
korda luua ja poisikesed ära 
peletada.   

Mida enesekindlam oled, 
seda lihtsam on. Maian ja Kro-
mel on enesekindlad noored 
inimesed. Kuigi pidime enne 

konsulteerima suitsetajatega, 
et mis suitsu üldse osta, mis 
on suitsumargid, kukkus näi-
temängu sooritades kõik väga 
usutavalt välja. 

Kummalisel kombel, mida 
kangem alkohol, seda lihtsam 
oli mängida „kõva meest“ 
ning see ka kätte saada. Keht-
nas tegi Kromel veel sellist 
tsirkust, et helistas mängult 
ning rääkis müüja ees kõva 
häälega: „No mida ma ostan? 
No mis on hea, kust mina 
tean, mis sulle meeldib! No ma 
võtan siis viina, kõik rahul.“ 
jne. See etendus ei mõjunud 
aga paraku kõikenäinud müü-
jale. Samuti toppis Kromel 
oma pangakaarti aktiivselt ja 
kiirustades makseterminali. 
See ka andis mõista, et kõik 

on OK, mul on kiire, kaader 
ootab. Sellised käitumisnipid 
võiksid müüjad omale kõrva 
taha panna edaspidiseks.

Positiivsed retked oli Kaiu 
ja Juuru kanti. Rapla suur 
linn oli kokkuvõttes fifty-
fifty, Märjamaa, Järvakandi 
ja Kohila tegid väga kurvaks. 
Päris kõikides müügikohtades 
me siiski ei käinud (Käru, 
Lelle, Kodila, Raikküla…), mis 
aga ei tähenda, et me sinna 
ei võiks ühel ilusal päeval 
jõuda.

Päeva lõpuks tekkis kü-
simus: kas 
poes  on 
eesmärk 
plaani 
täitmine? 
Kassatulu? 
Käsk müüa 

iga hinna eest?
Mida me oma eksperimen-

diga tahtsime kokkuvõttes 
saavutada? Et tõuseks ettevõ-
tete vastutus, paraneks töö-
kultuur, et noortelt inimestelt 
dokumendi küsimine oleks 
normaalne nähtus, igapäe-
vane poeskäigu osa. Ei pea 
müüja piinlikkust tundma ja 
ei pea noored seda ülekohtu-
seks pidama. 

Kindel on see, et kui 
20-aastaselt või 25-selt või 
isegi 30-aastaselt küsitakse 
dokumenti, võetakse seda kui 
komplimenti – alati on hea, 
kui sind nooremaks peetakse. 
Et päev ilusaks muuta, polegi 
rohkem vaja.

Ilmselgelt on müüjatel vaja 
abivahendeid, et oleks lihtsam 

arvutada noore vanust. Pal-
judel peaks olema kassaapa-
raadis programm, mis küsib 
sünniaega. Samas on paljud 
poed selle n-ö maha võtnud. 
Oleme valmis välja mõtlema 
noortega sellise abivahendi, 
et oleks kergem arvutada. Tei-
seks, koostöös Rapla politsei-
jaoskonnaga teeme selle aasta 
jooksul ettevõtetele koolituse, 
et müüjatel oleks teadlikkust 
rohkem ja ka oskusi käituda. 

Tagasiside saavad kõikide 
külastatud kaupluste juhid ja 
omavalitsused. Ka omavalit-
susel on suur roll kohapealse 
müügikultuuri edendamisel. 
Tänase seisuga võiks võtta 
enamikult alkoholimüügiloa 
ära, mispeale läheksid kõik 
ettevõtted pankrotti. Sest 
kahjuks suits ja viin on üks 
olulisemaid müügiartikleid. 

Milline võiks olla meie 
müügikohtade kultuur?  

Igal pool võiksid olla apa-
raadid, mis alkoholi ja suitsu 
ostes hakkavad piiksuma ja 
tõstavad müüja tähelepanu. 
Ja kui see süsteem ka on auto-
maatselt peal, siis dokumenti 
võiks küsida ikka enne tehin-
gu alustamist. Tuleb võtta see 
aeg, et hetkeks suhelda ost-
jaga, vaadata hetkeks silma, 
ja tuvastades, et tegemist on 
noore inimesega, kontrollida 
seda täpsemalt. 

Selle aktsiooni tulemusena 
selgus, et müüjad ei viitsi 
küsida (hakka veel arvutama), 
ei oska küsida (no mis nüüd 
mina...), ei taha küsida (äkki 

42 müügikohast sai kauba 
kätte 27 korral, ei müüdud 15 
juhul. Seega 64% 36% vastu. 

saan sõimata).
Kõige mugavam nii müü-

jatele kui ka ettevõtjatele 
oleks alkoholi ja tubakatoo-
dete eraldi osakond, kus oleks 
vastutus väga konkreetse 
inimese peal ja kontroll seda 
tõhusam. 

Soovime Raplamaa noor-
tekoguga ettevõtjatele jõudu 
oma asutuse müügikultuuri 
tõstmisel, palun mõelge ka-
sumi asemel rohkem noorte 
tervise peale! Paraku on nii, 
et noored katsetavad piire. 
Nii on see olnud ja küllap jääb 
ka igavesti.

Pärnu mnt. 57
Tallinn
tel. 610 3601
info@tptlive.ee

vaata lähemalt
www.tptlive.ee

MEEDIA  INFOTEHNOLOOGIA  ELEKTROONIKA  ENERGEETIKA  TELEKOMMUNIKATSIOON

Tuleviku tehnikaharidus
Tallinna Polütehnikumist
Dokumentide 
vastuvõtt:

põhikooli baasil 
13. juulini

keskkooli baasil 
19. augustini

3 erialaosakonda ja ligi 20 põnevat eriala! 
Võtame vastu õpilasi nii põhikooli 

kui ka keskkooli baasil. 
Uued õppekavad, ka lühiõpe! 

Järvakandi Meie pood, kus oli juhuslikult letis meie oma noortekogu liige Kirke. Loomulikult sai ta rohelise kaardi ja ühtlasi päästis ka Järvakandi au.


