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korraldab koostöös Eesti Advokatuuri ja Tallinna Ülikooliga  
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Tallinna Ülikooli auditooriumis A-222 

õigusalase seminari „Samal poolel – lapse poolel“ VII 
alateemal  lapse ärakuulamine 

 
 
 
9.30-10.00     Registreerimine 
 
10.00-10.05    Avasõnad – Tõnu Poopuu (MTÜ Lastekaitse Liit juhataja) 
 
10.05 -10.15   Lapse Õiguste Komitee üldkommentaar nr 12 (2009) Lapse õigus olla ära 
kuulatud (ÜRO lapse õiguste konventsiooni art. 12) - eestikeelse tõlke esmaesitlus - Kiira 
Gornischeff  (MTÜ Lastekaitse Liit)  
     
10.15-12.00    “ Lapse küsitlemise põhimõtted” - kliiniline psühholoog PhD Kristjan Kask 
Kliiniline psühholoog Kristjan Kask (PhD) on Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste 
instituudi dotsent, 2008. aastal omandas õiguspsühholoogia doktorikraadi Leicesteri 
ülikoolist. Omab kliinilise psühholoogi ning täiskasvanute koolitaja kutsetunnistust. Tema 
uurimisvaldkondadeks on mh lapstunnistajad, laste ja täiskasvanute küsitlemise meetodid. On 
viinud läbi hulgaliselt koolitusi küsitlemisest. 
 
12.00-12.45      Ergutuspaus Astra maja aatriumis 
 
12.45-13.45  „Usalduse loomine ja hoidmine traumatöös laste ja noorukitega“ – 
kunstiterapeut ja psühholoog Helen Tartes-Babkina 
Kunstiterapeut ja psühholoog Helen Tartes-Babkina (MSc) on osalenud psühhoanalüütiliste 
psühhoterapeutide väljaõppes alates 2014, ta on aastaid töötanud rehabilitatsiooni- ja 
taastusravimeeskonnas ning teinud koostööd ohvriabi ja lastekaitse spetsialistidega. Eesti 
Loovteraapiate Ühingu liige ning 2011 ühingu esinaine. Aastal 2010 ilmus tal raamat: 
“Kunst abiks lapse ja noore mõistmisel. Kunstiteraapia põhimõtted abiks lapsevanemale ja 
lastega töötavale spetsialistile”. 
 
13.45-14.30  „Lapse ärakuulamine praktilises lastekaitsetöös “ - lastekaitsespetsialist Kati 
Valma 
Nõmme Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitse peaspetsialist Kati 
Valma (MA) pälvis aastal 2009 Tallinna Aasta Sotsiaaltöötaja tiitli. Ta on panustanud 
lastekaitsesse nii arendus- kui ka teadustöö kaudu. Osaleb rahvusvahelise lapsendamise 
komisjoni töös, mis otsustab lapsendamisi välisriiki. Aastal 2015. aastal osales ta töögrupis, 
mis tegeles lastekaitsetöötajate koolitusvajaduse uuringuga. Osaleb erinevates lapse õigusi ja 
heaolu puudutavates töögruppides ning viib läbi erinevaid valdkondlikke koolitusi.  
 
 
 
 
 



 
14.30-14.45      Virgutuspaus 
 
14.45-15.50   „Lapse ärakuulamine menetluses – advokaadi vaatenurk“ - vandeadvokaat 
Alan Biin 
Temaatilises paneelis osalevad vandeadvokaadid Eha Lillsaar, Li Uiga, Senny Pello, Ene 
Ahas ja advokaat Helen-Lumelille Tomberg  
 
15.50 -16.00  Projektis „Hea nõu lastega peredele“ nõustajana 2016 osalenud 
advokaatide tänamine ja päeva lõpetamine – Helika Saar (MTÜ Lastekaitse Liit, projekti 
Hea nõu lastega peredele projektijuht) 
 
 
 
 
 
Täiendav info: liit@lastekaitseliit.ee  
 
Seminar viiakse läbi Justiitsministeeriumi toel projekti Hea nõu lastega peredele raames. 
Üldkommentaar nr 12 mitteametliku tõlke koostamist toetas Sotsiaalministeerium läbi 
Hasartmängumaksu Nõukogu. 

 
 
 

Saa osa ja ole aktiivne! Oleme me ju kõik samal poolel – lapse poolel! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     


