
PERIOOD: veebruar-detsember 2016.a.

Tegevus Elluviidud tegevuste kirjeldus
Koostööpartnerite  

rollide jaotus

1 KOHALIKE OMAVALITSUSTE TERVISEMEESKONDADE VÕIMESTAMINE

TEGEVUSSUUND

VALDKOND

TEGEVUS 1

KULU 1200 ei                                           960 € ei

TOIMUMISAEG

Sihtrühm 1 10

Sihtrühm 2 arv

Sihtrühm 3 arv

Põhiindikaator KOV raportid 10 KOV raportid 8

Alaindikaator 1 Maakondlik koondraport 1 Maakondlik koondraport 1

Alaindikaator 2 mõõdetav ese väärtus mõõdetav ese väärtus

Risk 1

Risk 2

Risk 3

9

INDIKAATORID

RISKID

8

Sihtrühma rahulolu

RISKI MAANDAMINE

Mõne KOV tervisemeeskond võib mitte 

eksisteerida 

KOVde külastused

riski sõnastus ellu viidud maandamistegevused

KOHALIKE OMAVALITSUSTE TERVISEMEESKONDADE VÕIMESTAMINE

SISEHINDAMINE

KOV tervisenõukogude sisehindamine

KOV tervisenõukogud

sihtrühma nimi

sihtrühma nimi

 Novembris - detsembris viisid KOV 

tervisenõukogud läbi 2016.a. sisehindamise. 

Maakonna tervisedendaja koostas maakondliku 

võrdleva raporti kolme aasta kohta (2014-2016). 

2016. aastal esitasid sisehindamise 8 KOV 

tervisenõukogu. KOV, kes esitas hindamisraporti, 

sai meeskonna arendamiseks 120 eurot.

MAAVALITSUSEL

Tervisedendaja nõustab KOVe 

sisehindamise läbiviimisel, 

koostab maakondliku 

koondraporti.

ELLUVIIJAL 

KOV tervisenõukogud viivad läbi 

sisehindamise.

nov.16 nov-dets

TEGEVUSARUANNE 2016

SIHTRÜHMAD

riski sõnastus ellu viidud maandamistegevused

KINNITAN

Allkirjastatud 

digitaalselt

Tõnis Blank

Maavanem

SISEHINDAMINE

Planeeritud tulemused Reaalsed tulemused

HINNANG TEGEVUSELE  (10=väga hea, 1=väga halb)

Koostöö korraldajate vahel 9

Osalus



KOMMENTAARID

TEGEVUSSUUND

VALDKOND

TEGEVUS 1 

KULU 1900 jah                                        1 700 € jah

TOIMUMISAEG

Sihtrühm 1 10

Sihtrühm 2 8

Sihtrühm 3

Põhiindikaator Osalenud omavalitsuste arv 10 Osalenud omavalitsuste arv 10

Alaindikaator 1 Osalenud inimeste arv 40 Osalenud inimeste arv 49

Alaindikaator 2 Osalenud vallavanemad 0 Osalenud vallavanemad 8

Risk 1

Risk 2

Risk 3

KOMMENTAARID

TEGEVUSSUUND

VALDKOND

TEGEVUS 2

KULU 500 ei                                      100,79 € ei

TOIMUMISAEG

INDIKAATORID

RISKID

0

10

Esimese päeva peateemaks olid ujumisõpetuse 

korraldamine riigis ja maakonnas, Triinu Toobal 

tutvustas terviseprofiili arendusi ning alkoholi 

liigtarvitamise vastaseid sekkumisi KOV tasandil, 

südamekuu esitlused tegid kõik vallad (10), 

liikumismotivatsiooni teemal rääkis Andres Sõber. 

Teine päev oli turvalisuse päev - naabri-valve, 

liiklusohutus, turvalise küla politseiprojekti tutvustus,  

tuleohutus (korstnapühkija, tulekus-tutus, 

koduohutuse testimine), elustamine, ellujäämine 

kriisiolukordades.

Mai 12.-13.05.2016

SIHTRÜHMAD

Vallavanemad

KOV tervisenõukogud

Sihtrühma rahulolu 9,2

Koolitus toimus Lokuta Puhkekeskuses.

 Novembris - detsembris viisid KOV 

tervisenõukogud läbi 2016.a. sisehindamise. 

Maakonna tervisedendaja koostas maakondliku 

võrdleva raporti kolme aasta kohta (2014-2016). 

2016. aastal esitasid sisehindamise 8 KOV 

tervisenõukogu. KOV, kes esitas hindamisraporti, 

sai meeskonna arendamiseks 120 eurot.

MAAVALITSUSEL

Tervisedendaja nõustab KOVe 

sisehindamise läbiviimisel, 

koostab maakondliku 

koondraporti.

ELLUVIIJAL 

KOV tervisenõukogud viivad läbi 

sisehindamise.

Kaks omavalitsust ei esitanud hindamisraportit - Kehtna ja Märjamaa, ehkki Märjamaal 

sai kevadel käidud ka meeskonnaga kohtumas. Kuid meeskond ei käivitunud ja hinnata 

ei olnud meeskonda kui sellist. Puudub inimene, kelle soov oleks meeskonda juhtida. 

Senine abivallavanem lihtsalt ei jõua oma koormuse juures ehkki huvi on. Kehtna 

tervisenõukogul ei ole praegu samuti juhti, mistõttu asjad seisavad.  

KOHALIKE OMAVALITSUSTE TERVISEMEESKONDADE VÕIMESTAMINE

KOHALIKE OMAVALITSUSTE TERVISEMEESKONDADE VÕIMESTAMINE

AKTIIVKOOLITUSED/SUPERVISIOONID/TEABEÜRITUSED

AKTIIVKOOLITUSED/SUPERVISIOONID/TEABEÜRITUSED

Külastatud on Käru, Vigala, Märjamaa, Rapla ja Kaiu 

valdade tervisenõukogusid.  Tervisenõukogust on 

osalenud Liivia Vacht, Rein Pajunurm, Lilia 

Raudheiding, Riina Meidla, Elari Hiis, Pilvi Pregel, 

Ülle Laasner. Ümarlaudadel arutleti tervisenõukogu 

2015.a. (nt Kaiu vallal ka 2016.a.) enesehindamise 

baasil, vaadati 2015.a. turvalisuse andmeid 

(konkursil osalemisel), arutleti koolitoidu ja 

lasteaiatoidu  järelvalve kokkuvõtte tulemusi. 

Ümarlaudadel osales Kärus 9 in (6+3 maakonna TN 

liiget), Vigalas 9 in (6+3) ja Märjamaal 13 in (11+2), 

Raplas 12 (10+2) ja Kaius 8 (5+3).

MAAVALITSUSEL

kokkulepped omavalitsuste 

esindajatega koosoleku 

toimumise aja ja päevakava 

suhtes.

ELLUVIIJAL 

tervisenõukogu liikmed, kes 

saavad ja peavad vajalikuks 

osaleda, külastavad KOV 

tervisenõukogu 1,5-2 tunni 

jooksul, kaardistatakse 

murekohad, lepitakse kokku 

olulistes teemades.

veebruar-mai 01.03.;22.03.;21.04.15.09.,12.12.

KOV tervisenõukogude koolitus

0

HINNANG TEGEVUSELE  (10=väga hea, 1=väga halb)

Osalus 10

Koostöö korraldajate vahel

RISKI MAANDAMINE

Mõni omavalitsus võib mitte osaleda Kutsed KOVdele, aktiivne suhtlus

Maavalitsus: koolituse 

päevakava kokkupanemine, 

kutsed KOVdele, läbirääkimised 

koolitajatega, eelarve;  

KOOSTÖÖPARTNERID:                                          

TAI: kaks ettekannet Politsei: 

ettekanne;  Eesti Naabrivalve: 

ettekanne; Maanteeamet: 

ettekanne ja töötuba; 

Kodanikukaitse Selts: töötuba; 

EPR Raplamaa Selts: töötuba; 

päästeosakond: 3 töötuba.

AKTIIVKOOLITUSED/SUPERVISIOONID/TEABEÜRITUSED

KOV tervisenõukogude nõustamine



Sihtrühm 1 10

Sihtrühm 2

Sihtrühm 3

Põhiindikaator Nõustatud KOV meeskondade 

arv

10 Nõustatud KOV meeskondade 

arv

5

Alaindikaator 1 väärtus

Alaindikaator 2 väärtus

Risk 1

Risk 2

Risk 3

KOMMENTAARID

2

TEGEVUSSUUND

VALDKOND

TEGEVUS 1 

KULU 0 ei                                             -   € jah / ei

TOIMUMISAEG

Sihtrühm 1 10

Sihtrühm 2

KOHALIKE OMAVALITSUSTE TERVISEPROFIILID JA TEGEVUSKAVAD

UUTE PROFIILIDE KOOSTAMINE JA OLEMASOLEVATE UUENDAMINE

KOV terviseprofiilide korrastamine
Tervisedendaja on kutsunud üles ühtlustama 

omavalitsustes tervisedenduse alalinke sotsiaal- ja 

tervise valdkonna all, kuid seda on teinud ainult 

pooled omavalitsused (Rapla, Kaiu, Käru, 

Järvakandi, Vigala). Enamustest omavalitsustest on 

terviseprofiilid kodulehel leitavad. 

MAAVALITSUSEL

nõustamine

ELLUVIIJAL KOV 

tervisenõukogu eestvedamisel 

korraldatakse ümber kodulehe 

süsteem tervise ja turvalisuse 

teemadega

TEISTEL 

KOOSTÖÖPARTNERITEL 

Viited TAI terviseinfo.ee-le

2016

UUTE PROFIILIDE KOOSTAMINE JA OLEMASOLEVATE UUENDAMINE

KOHALIKE OMAVALITSUSTE TERVISEPROFIILID JA TEGEVUSKAVAD

SIHTRÜHMAD

Osalus 10

Sihtrühma rahulolu 10

Kokkusaamised käivitasid nt Märjamaal (kevadel) ja Vigalas uue kvaliteedi, Käru, kes 

on kogu aeg tubli olnud, sai kinnitust ning tunnustust tehtud tööle. Märjamaa hoog siiski 

sügiseks vaibus, ei ole seal eestvedajat, abivallavanem on seda siiani teinud, aga ta ei 

jõua oma koormuse juures. Kaius ja Raplas on väga toimiv meeskond. Kehtna, Kohila, 

Raikküla, Järvakandi ja Juuru sel aastal ei jõudnud kohtumiseni maakonna 

tervisenõukoguga, jätkame järgmisel aastal. Kohtumised on olulised, saab 

tervisenõukogu liikmetega suhelda, saab neid kiita ja nad ise saavad väga suurt 

motivatsiooni nendest kohtumistest.

INDIKAATORID

RISKID

ellu viidud maandamistegevused

Kevadisel ajal on keeruline leida sobilikke 

aegu

Külaskäigud toimuvad 2016. aasta jooksul

HINNANG TEGEVUSELE  (10=väga hea, 1=väga halb)

KOV tervisenõukogu

Külastatud on Käru, Vigala, Märjamaa, Rapla ja Kaiu 

valdade tervisenõukogusid.  Tervisenõukogust on 

osalenud Liivia Vacht, Rein Pajunurm, Lilia 

Raudheiding, Riina Meidla, Elari Hiis, Pilvi Pregel, 

Ülle Laasner. Ümarlaudadel arutleti tervisenõukogu 

2015.a. (nt Kaiu vallal ka 2016.a.) enesehindamise 

baasil, vaadati 2015.a. turvalisuse andmeid 

(konkursil osalemisel), arutleti koolitoidu ja 

lasteaiatoidu  järelvalve kokkuvõtte tulemusi. 

Ümarlaudadel osales Kärus 9 in (6+3 maakonna TN 

liiget), Vigalas 9 in (6+3) ja Märjamaal 13 in (11+2), 

Raplas 12 (10+2) ja Kaius 8 (5+3).

MAAVALITSUSEL

kokkulepped omavalitsuste 

esindajatega koosoleku 

toimumise aja ja päevakava 

suhtes.

ELLUVIIJAL 

tervisenõukogu liikmed, kes 

saavad ja peavad vajalikuks 

osaleda, külastavad KOV 

tervisenõukogu 1,5-2 tunni 

jooksul, kaardistatakse 

murekohad, lepitakse kokku 

olulistes teemades.

RISKI MAANDAMINE

Koostöö korraldajate vahel 10

ellu viidud maandamistegevused

2016

SIHTRÜHMAD

Omavalitsused



Sihtrühm 3

Põhiindikaator Korrektne süsteem 1 Korrektne süsteem 0,5

Risk 1

KOMMENTAARID

TEGEVUSSUUND

VALDKOND

TEGEVUS 1 

KULU 3000 jah                                        3 000 € jah

TOIMUMISAEG

Sihtrühm 1 10

Sihtrühm 2 34000

Sihtrühm 3 arv

Põhiindikaator Südamekuul osalejate arv 2000 Südamekuul osalejate arv 4623

Alaindikaator 1 mõõdetav ese väärtus mõõdetav ese väärtusAlaindikaator 2 mõõdetav ese väärtus mõõdetav ese väärtus

Risk 1

RISKI MAANDAMINERISKID

MAAVALITSUSEL

Väikeprojektivooru korraldamine, 

aruandluse vastuvõtmine, 

omavalitsuste koostöö 

korraldamine ettevalmistustel 

(kokkulepped meenete jms 

osas, tegevuste suunad)

ELLUVIIJAL 

KOV tervisenõukogud

TEISTEL KOOSTÖÖPARTNE-

RITEL 

Raplamaa Haigla ja 

perearstikeskused - info 

levitamine, osades kohtades 

tegevustes kaasa löömine,  

raamatukogud - reklaami 

levitamine jms

aprill 01.-30.04.2016

SIHTRÜHMAD

Kohalikud omavalitsused

Elanikkond

sihtrühma nimi

INDIKAATORID

Osalejate arv võib olla väiksem Aktiivsed olid ka kõik lasteasutused

SÜDAMETERVIS

TERVISE KAMPAANIAID TOETAVAD TEGEVUSED KOHALIKES OMAVALITSUSTES

SÜDAMETERVIS

Südamekuu korraldamine kohalikes omavalitsustes
Traditsiooniliselt toimusid aprillis kõikides 

omavalitsustes südametervist toetavad tegevused, 

võimaldades maapiirkonna elanikel saada rohkem 

informatsiooni, tutvuda uute võimalustega tervise 

edendamisel, liikumisüritused jms. Kõik KOVd 

esitlesid südamekuu tegevusi KOV 

tervisenõukogude seminaril mais. Koolidele ja 

lasteaedadele toimus tagasisideküsitlus aktiivsuse ja 

tehtud tegevuste kohta- aktiivsed olid 13 kooli ja13 

lasteaeda.

TEISTE VALDKONDADE KAMPAANIAD

SEKSUAALTERVIS

SÕLTUVUSAINED

LIIKUMINE

TOITUMINE

Koostöö korraldajate vahel 5

Tervisedendaja on kutsunud üles ühtlustama 

omavalitsustes tervisedenduse alalinke sotsiaal- ja 

tervise valdkonna all, kuid seda on teinud ainult 

pooled omavalitsused (Rapla, Kaiu, Käru, 

Järvakandi, Vigala). Enamustest omavalitsustest on 

terviseprofiilid kodulehel leitavad. 

MAAVALITSUSEL

nõustamine

ELLUVIIJAL KOV 

tervisenõukogu eestvedamisel 

korraldatakse ümber kodulehe 

süsteem tervise ja turvalisuse 

teemadega

TEISTEL 

KOOSTÖÖPARTNERITEL 

Viited TAI terviseinfo.ee-le
RISKID

Osalus 5

Riskiks on KOVde kodulehtede 

mitteühtlustamine

Omavalitsused on minemas alles kõik 

sarnasele süsteemile. 

Sihtrühma rahulolu

INDIKAATORID

RISKI MAANDAMINE

HINNANG TEGEVUSELE  (10=väga hea, 1=väga halb)

5



Risk 2

Risk 3

KOMMENTAARID

TEGEVUSSUUND

VALDKOND

TEGEVUS 1

KULU 3330 jah                                        3 420 € jah

TOIMUMISAEG

Sihtrühm 1 34000

Sihtrühm 2Sihtrühm 3

Põhiindikaator Ilmunud ajalehtede arv 4 Ilmunud ajalehtede arv 5

Alaindikaator 1 Ajalehe lugejate arv 20000 Ajalehe lugejate arv 20000

Alaindikaator 2 0 väärtus

Risk 1

Risk 2

Risk 3

KOMMENTAARID

INDIKAATORID

RISKID RISKI MAANDAMINE

Kaasfinantseerimise mitte saamine

10

Osalus 10

Sihtrühma rahulolu 9

Rahulolu mõõdetakse lugejaküsitlustega, mida ei ole praegu tehtud. 

Leader programm rahastab kahe aasta 

jooksul sept 2016- mai 2018 terviselehte 

osaliselt

ellu viidud maandamistegevused

Koostöö korraldajate vahel

MAAKONNAÜLENE TEAVITUSTÖÖ

Ajaleht Tervise Edendaja
2016 ilmus 5 4-leheküljesit teemalehte. Aprillis neli 

külge nelja nädala jooksul, teised lehed kompaktselt. 

Kokku 20 lk. Maaelu edendamise programm Leader 

rahastab projekti kuni 2018 66% toetusega (8 lehte, 

millest esimesed ilmusid sügisel 2016).

Märtsikuu terviseleht oli turvalisuse teemaline - 

tutvustati siseturvalisuse arengukava,  artiklid 

kirjutasid Janno Ruus (politsei juht), Raul Aarma 

(päästeosakonna juht) ja Marju Tamsalu (pääste 

ennetaja), Marek Väljari (naabrivalve), Aili Laasner 

(Raplamaa Haigla), Ülle Laasner (küla turvalisu-

sest, sädeinimestest ja sissejuhatus). Südamekuul 

ilmus kord nädalas erilehekülg vastavalt üleriigilisele 

plaanile: kolesteroolist, kõrgest vererõhust, 

liikumisest. Viimases lehes oli teemaks suutervis, 

sest aprillis tähistasime Raplamaal ka suutervise 

kuud. Erilehtedes ilmus ka mitmeid kuulutusi 

südamekuul toimunud ürituste kohta (reklaam). 

Septembri leht: köögivilja-kampaania teemad, 

suutervise kampaania, eakate ohutus, suviste TE 

tegevuste tagasivaade; oktoober: laste tervise 

konverentsi ettekandjate artiklid (8); november: 

tunnustamise ülevaade, alkoholikampaania, 

lasteaiatoidu järelvalve kokkuvõte, turvalisuse 

teemad (Naabrivalve) ja haldusreformi ja tervise 

seostest.

MAAVALITSUSEL

Ajalehe planeerimine, artiklite 

tellimine, kampaaniamaterjalide 

koondamine, eessõna 

kirjutamine - materjalide 

toimetusse saatmine nädal enne 

lehe  ilmumist.

ELLUVIIJAL 

Maakonnaleht Raplamaa 

Sõnumid toimetab artiklid, 

kujundab lehe ja annab välja. 

Toimetaja Stina Andok on ka ise 

artiklite kirjutaja vajadusel.

TEISTEL 

KOOSTÖÖPARTNERITEL 

turvalisuse lehes kirjutasid 

päästeosakond, 

politseijaoskond, Eesti 

Naabrivalve, Raplamaa Haigla, 

Siseministeerium; 

südameterviselehes kasutati TAI 

materjale (M.Viigmaa), intervjuu 

andis kahel korral Liis-Mail 

Moora.

ellu viidud maandamistegevused

HINNANG TEGEVUSELE  (10=väga hea, 1=väga halb)

MAAKONNAÜLENE TEAVITUSTÖÖ

Raplamaa elanikkond

TERVISE KAMPAANIAID TOETAVAD TEGEVUSED KOHALIKES OMAVALITSUSTES

Sihtrühma rahulolu 10

SIHTRÜHMAD

märts, aprill, september, november 16.03.; 06.04.; 13.04.; 20.04.; 27.04., 

21.09., 19.10., 23.11.

Osalus 10

HINNANG TEGEVUSELE  (10=väga hea, 1=väga halb)

Koostöö korraldajate vahel 10

ellu viidud maandamistegevused

MAAVALITSUSEL

Väikeprojektivooru korraldamine, 

aruandluse vastuvõtmine, 

omavalitsuste koostöö 

korraldamine ettevalmistustel 

(kokkulepped meenete jms 

osas, tegevuste suunad)

ELLUVIIJAL 

KOV tervisenõukogud

TEISTEL KOOSTÖÖPARTNE-

RITEL 

Raplamaa Haigla ja 

perearstikeskused - info 

levitamine, osades kohtades 

tegevustes kaasa löömine,  

raamatukogud - reklaami 

levitamine jms

0

ellu viidud maandamistegevused0

Traditsiooniliselt toimusid aprillis kõikides 

omavalitsustes südametervist toetavad tegevused, 

võimaldades maapiirkonna elanikel saada rohkem 

informatsiooni, tutvuda uute võimalustega tervise 

edendamisel, liikumisüritused jms. Kõik KOVd 

esitlesid südamekuu tegevusi KOV 

tervisenõukogude seminaril mais. Koolidele ja 

lasteaedadele toimus tagasisideküsitlus aktiivsuse ja 

tehtud tegevuste kohta- aktiivsed olid 13 kooli ja13 

lasteaeda.



TEGEVUSSUUND

VALDKOND

TEGEVUS 2

KULU 1000 jah                                      803,52 € jah

TOIMUMISAEG

Sihtrühm 1 34000

Sihtrühm 2 arv

Sihtrühm 3 arv

Põhiindikaator Raadiosaadete arv 6 Raadiosaadete arv 6

Alaindikaator 1 Kuulajate arv 6000 Kuulajate arv 6000

Alaindikaator 2 0 0 0 väärtus

Risk 1

Risk 2

Risk 3

KOMMENTAARID

4

TEGEVUSSUUND

VALDKOND

TEGEVUS 1 

KULU 300 jah                                        400,4 € jah Koolitus toimus Raplamaa Kaasaegse Kunsti 

Keskuses. Esinesid Ülle Laasner tervisedenduse ja 

turvalisuse teemadel, Christina Vallimägi tegi 

lühikoolituse (1,5 h) liiklusohutuse teemadel, Getter 

Toome  (MTÜ Aga mina) tutvustas vigastuste 

ennetuslikku põrandamängu Aga mina!. Ülli 

Kukumägi viis läbi koolituse konfliktide ennetamise 

ja konfliktidega hakkamasaamise teemadel 

(konfliktid laste, täiskasvanute, õpetaja-vanema jne 

vahel). 

MAAVALITSUSEL

Koolituskava ette valmistamine, 

koostöö haridus- ja 

sotsiaalosakonna juhatajaga, 

koolituskutsed, esinejatega 

läbirääkimine jne.

ELLUVIIJAL 

Elluviija on tervisedendaja koos 

tervisenõukoguga.

TEISTEL 

KOOSTÖÖPARTNERITEL 

koostööpartnerid olid 

Maanteeamet ja MTÜ Aga mina. 

sihtrühma nimi

KOOSTÖÖPARTNERITE VÕRGUSTIKUD

SUVEKOOLID/SEMINARID/AKTIIVKOOLITUSED/SUPERVISIOONID

Koolijuhtide tervisedenduse ja turvalisuse koolitus

ellu viidud maandamistegevused

HINNANG TEGEVUSELE  (10=väga hea, 1=väga halb)

10

Osalus

Suvel valmis Raplas stuudio (siiani lindistati saateid Tallinnas). Maaelu edendamise 

programm Leader toetab Raplamaa meediaprojekti 2016 sept -2018 mai 64% 

toetusega (16 saadet). Saated on järelkuulatavad siin: http://www.raplatervis.ee/raadio/

7

Sihtrühma rahulolu 8

TERVISE KAMPAANIAID TOETAVAD TEGEVUSED KOHALIKES OMAVALITSUSTES

MAAKONNAÜLENE TEAVITUSTÖÖ

ellu viidud maandamistegevused

RISKID RISKI MAANDAMINE

Kaasfinantseerimise mitte saamine Leader programm rahastab kahe aasta 

jooksul sept 2016- mai 2018 raadiosaateid 

osaliselt

Tervisesaated maakonnaraadios - TREraadios
Saade oli turvalisuse teemaline, kus tutvustati 

siseturvalisuse arengukava. Stuudios olid Ülle 

Laasner ja Sandra Mägi, MTÜ Röa küla juht. 

Peamiseks teemaks oli rohujuure tasandil 

turvalisuse tagamine ja koostöö erinevate 

struktuuridega. Räägiti naabrivalvest, märkamisest, 

koostööst kohalike inimeste vahel ning võimalustest 

politsei ja päästega koostööd teha, juunis oli eetris 

veeohutus saade (kordussaade), juulis alkoholi 

testostlemise saade (stuudios Ülle Laasner ja Maian 

Kesküll, noortekogu liige), septembris Eveli Truia ja 

suutervis, oktoobris Lagle Suurorg ja laste tervis 

(ülekaalulisus ja vigastused), novembris alkohol ja 

aju (Triin Sokk). 

MAAVALITSUSEL

Saadete planeerimine koostöös 

raadioga, esinejate leidmine ja 

saate lindistuse toimumise 

korraldamine (kokkulepped jms).

ELLUVIIJAL 

TREraadio: saate juhtimine, 

eetrisse andmine ja 

järelkuulatavaks tegemine.

Koostöö korraldajate vahel

INDIKAATORID

märts, aprill, mai, september, oktoober, 

november

27.03., 26.06., 03.07., 25.09., 30.10., 

27.11.

SIHTRÜHMAD

Raplamaa elanikkond

KOOSTÖÖPARTNERITE VÕRGUSTIKUD

SUVEKOOLID/SEMINARID/AKTIIVKOOLITUSED/SUPERVISIOONID/



TOIMUMISAEG

Sihtrühm 1 23

Sihtrühm 2 0

Sihtrühm 3

Põhiindikaator Osalejate arv 23 Osalejate arv 29

Alaindikaator 1 Osalejate rahulolu koolitusega 

("heaks ja väga heaks" 

hinnanute osakaal)

90,00% Osalejate rahulolu koolitusega 

("heaks ja väga heaks" 

hinnanute osakaal)

100%

Alaindikaator 2 väärtus

Risk 1

Risk 2

Risk 3

KOMMENTAARID

TEGEVUSSUUND

VALDKOND

TEGEVUS 2 

KULU 140 jah                                      188,54 € jah

TOIMUMISAEG

Sihtrühm 1 20

Sihtrühm 2 0

Sihtrühm 3

Põhiindikaator Osalejate arv 20 Osalejate arv 8

Alaindikaator 1 Osalejate rahulolu koolitusega 

("heaks ja väga heaks" 

hinnanute osakaal)

90% Osalejate rahulolu koolitusega 

("heaks ja väga heaks" 

hinnanute osakaal)

100%

0

INDIKAATORID

Osalejad jäid väga rahule. Koolitus oli osaliselt rahastatud maakonna siseturvalisuse 

programmi vahenditest (400 €).

KOOSTÖÖPARTNERITE VÕRGUSTIKUD

SUVEKOOLID/SEMINARID/AKTIIVKOOLITUSED/SUPERVISIOONID

Huvijuhtide supervisioon
Teine huvijuhtide supervisioon 2015.-2016. 

õppeaastal toimus 8 huvijuhi osalusel - grupp 

supervisiooniks oli ideaalne, kahjuks osad huvijuhid 

ei saanud osaleda, sest ühtse aja kokkuleppimine 

on selle sihtrühma puhul väga keeruline (muutsime 

3x kuupäeva sobilikumaks). Supervisiooni said 

huvijuhid, kes seda tõeliselt soovisid ja vajasid, kes 

olid läbipõlemise äärel. 

MAAVALITSUSEL

Koolituse korraldamine- ruumide 

broneerimine, kokkulepped 

lektoriga, kutsete väljasaatmine, 

tagasiside võtmine jms.

ELLUVIIJAL 

Rapla Maakonna 

Psühholoogiateenistuse 

psühholoog /superviisor Urve 

Uusberg viis läbi supervisiooni.

10.03.2016 18.04.2016

SIHTRÜHMAD

huvijuhid

Riske ei ole tegelikult oli risk - koolijuhid ei tahtnud 

turvalisuse koolitust ja koolitus toimus 

algkoolide ja lasteaedade direktoritele.

Koolijuhid

0

Koolitus toimus Raplamaa Kaasaegse Kunsti 

Keskuses. Esinesid Ülle Laasner tervisedenduse ja 

turvalisuse teemadel, Christina Vallimägi tegi 

lühikoolituse (1,5 h) liiklusohutuse teemadel, Getter 

Toome  (MTÜ Aga mina) tutvustas vigastuste 

ennetuslikku põrandamängu Aga mina!. Ülli 

Kukumägi viis läbi koolituse konfliktide ennetamise 

ja konfliktidega hakkamasaamise teemadel 

(konfliktid laste, täiskasvanute, õpetaja-vanema jne 

vahel). 

MAAVALITSUSEL

Koolituskava ette valmistamine, 

koostöö haridus- ja 

sotsiaalosakonna juhatajaga, 

koolituskutsed, esinejatega 

läbirääkimine jne.

ELLUVIIJAL 

Elluviija on tervisedendaja koos 

tervisenõukoguga.

TEISTEL 

KOOSTÖÖPARTNERITEL 

koostööpartnerid olid 

Maanteeamet ja MTÜ Aga mina. 

Märts 01.12.2016.a.

SIHTRÜHMAD

INDIKAATORID

RISKID

ellu viidud maandamistegevused

Osalus 10

Sihtrühma rahulolu 10

ellu viidud maandamistegevused

HINNANG TEGEVUSELE  (10=väga hea, 1=väga halb)

Koostöö korraldajate vahel 10

RISKI MAANDAMINE



Alaindikaator 2 väärtus

Risk 1

Risk 2

Risk 3

KOMMENTAARID

TEGEVUSSUUND

VALDKOND

TEGEVUS 3 

KULU 240 jah                                           100 € jah

TOIMUMISAEG

Sihtrühm 1 20

Sihtrühm 2 0

Sihtrühm 3

Põhiindikaator Osalejate arv 20 Osalejate arv 11

Alaindikaator 1 Osalejate rahulolu koolitusega 

("heaks ja väga heaks" 

hinnanute osakaal)

90% Osalejate rahulolu koolitusega 

("heaks ja väga heaks" 

hinnanute osakaal)

100%

Alaindikaator 2 väärtus

Risk 1

Risk 2

Risk 3

HINNANG TEGEVUSELE  (10=väga hea, 1=väga halb)

INDIKAATORID

RISKI MAANDAMINE

Põhirahastuse vähendamine Rahastust oli piisavalt

RISKID RISKI MAANDAMINE

ellu viidud maandamistegevused

põhirahastuse mittesaamine

ellu viidud maandamistegevused

Koostöö korraldajate vahel

Osalus 6

Inimeseõpetuse õpetajate seminar
Inimeseõpetuse ainesektsiooni suvine 

kokkusaamine toimus mitte nagu planeeritud Valtu 

Spordimajas, vaid Kaius, Kaiu tervisenõukogu 

esimehe ja kooli tervisenõukogu juhi kodus (Miralda 

ja Aivo Sildvee). Külastati Kaiu terviserada ja 

lasketiiru, toimusid erinevad võistlused. Toimus 

koolitus esmatasandi märkamisest (Liivia Vacht), 

analüüsiti Inimeseõpetuse ainesektsiooni tegevusi 

2015/16, räägiti    

digiõppevahenditest internetis, vabariiklikust 

inimeseõpetuse olümpiaadist, planeeriti uut  

õppeaastat.  

Toimus õpetajate tänamine (ainevõistlusel laste 

ettevalmistamise eest).

MAAVALITSUSEL

Kutsete saatmine.

ELLUVIIJAL 

Inimeseõpetuse ainesektsioon 

korraldab ürituse - valmistab ette 

päevakava, viib läbi, teeb 

aruande jne. Riina Meidla ja Pilvi 

Pregel viisid läbi inimeseõpetust 

puudutava seminari.

25.aug 25.08.2016.a.

SIHTRÜHMAD

Inimeseõpetuse õpetajad

0

RISKID

ellu viidud maandamistegevused

10

Teine huvijuhtide supervisioon 2015.-2016. 

õppeaastal toimus 8 huvijuhi osalusel - grupp 

supervisiooniks oli ideaalne, kahjuks osad huvijuhid 

ei saanud osaleda, sest ühtse aja kokkuleppimine 

on selle sihtrühma puhul väga keeruline (muutsime 

3x kuupäeva sobilikumaks). Supervisiooni said 

huvijuhid, kes seda tõeliselt soovisid ja vajasid, kes 

olid läbipõlemise äärel. 

MAAVALITSUSEL

Koolituse korraldamine- ruumide 

broneerimine, kokkulepped 

lektoriga, kutsete väljasaatmine, 

tagasiside võtmine jms.

ELLUVIIJAL 

Rapla Maakonna 

Psühholoogiateenistuse 

psühholoog /superviisor Urve 

Uusberg viis läbi supervisiooni.

SUVEKOOLID/SEMINARID/AKTIIVKOOLITUSED/SUPERVISIOONID

HINNANG TEGEVUSELE  (10=väga hea, 1=väga halb)

Koostöö korraldajate vahel 10

Osalus 5

Sihtrühma rahulolu 10

Osalesid inimesed, kes supervisiooni kõige rohkem vajasid ja kes ise seda soovis. 

Väga keeruline sihtrühm- jooksev kaader, ilma ainesektsioonita, keegi ei ole vastutust 

võtnud võrgustumisel, samas väga läbi põlenud inimesed, kes tuge vajaksid. 

Kaasrahastus Raplamaa Omavalitsuste Arengufondilt + omafinantseering (302,54 €).

KOOSTÖÖPARTNERITE VÕRGUSTIKUD

Raplamaa Omavalitsuste Arengufond 

toetas huvijuhtide supervisiooni osaliselt.

ellu viidud maandamistegevused



KOMMENTAARID

TEGEVUSSUUND

VALDKOND

TEGEVUS 4 

KULU 340 jah                                      574,84 € jah

TOIMUMISAEG

Sihtrühm 1 30

Sihtrühm 2 20

Sihtrühm 3 0

Põhiindikaator Osalejate arv 50 Osalejate arv 38

Alaindikaator 1 Osalejate rahulolu koolitusega 

("heaks ja väga heaks" 

hinnanute osakaal)

90% Osalejate rahulolu koolitusega 

("heaks ja väga heaks" 

hinnanute osakaal)

100%

Alaindikaator 2

Risk 1

Risk 2

Risk 3

KOMMENTAARID

TEGEVUSSUUND

VALDKOND

TEGEVUS 5 

KULU 300 jah                                           300 € jah

TOIMUMISAEG

SIHTRÜHMAD

KOOSTÖÖPARTNERITE VÕRGUSTIKUD

SUVEKOOLID/SEMINARID/AKTIIVKOOLITUSED/SUPERVISIOONID

Sporditöötajate koolitus
Pereõdesid seekord ei kaasanud, sest teemad olid 

väga spetsiifilised-spordivigastuste vältimine 

treeningul/kehalise kasvatuse tunnis, 

taastusravivõimlaused, nõrga tervisega õpilaste 

kehaline arendamine ja ujumise õpetuse 

korraldamine koolis.  Esinesid füsioterapeut Meelika 

Ebrok ja ujumistreenerid Helen Link ja Natalja 

Kurgan.

MAAVALITSUSEL

Päevakava planeerimine, 

esinejatega läbirääkimised, 

kutsete väljasaatmine, 

tagasiside võtmine ja 

analüüsimine.

ELLUVIIJAL 

koostöös Rapla Maakonna 

Spordiliiduga toimub koolituse 

korraldus- spordiliit 

kaasrahastab, koostame 

koostöös päevakava, leiame 

lektorid.

oktoober 06.12.2016.a.

INDIKAATORID

RISKID RISKI MAANDAMINE

Põhirahastuse vähendamine kaasrahastust oli, kuid RTA programmis tuli 

veidi rahastust muuta (suurendada)

Koostöö korraldajate vahel 10

SUVEKOOLID/SEMINARID/AKTIIVKOOLITUSED/SUPERVISIOONID

Raplamaa tervist edendavate lastasutuste 6. suvekool
Koolitus toimus Kallaste talus, Padise külas, 

Harjumaal. Päevakavas:

1) Laste tervise koolitus  „Parasiidid, vaktsineeri-

mine ja allergiad“. Eesmärgiga olla teemadega 

kursis ning nõustada  lapsevanemaid ja kummutada 

müüte lastevanemate seas.

Koolitaja: Karmen Joller, Kivimäe Perearstikeskuse 

perearst

2) Meeskonnamäng, mis läbi mänguliste ja  lõbusate 

tegevuste suunab mängijaid omavahelisele 

koostööle ning üksteisega arvestamisele. Koolitaja: 

Seiklusring  www.seiklusring.ee

3) koolide ja lasteaedade meeskondade  parimate 

praktikate jagamine ja uue õppeaasta plaanide 

tegemine.

MAAVALITSUSEL

Päevakava koostamisele 

kaasaaitamine, kutsete 

väljasaatmine, ettekanne.

ELLUVIIJAL 

TEK ja TEL koordinaatorid Pilvi 

Pregel ja Aune Kähär - 

päevakava koostamine, 

toimumiskoha ja koolitajatega 

kokkulepped, lisarahastuse 

taotlemine.

TEISTEL 

KOOSTÖÖPARTNERITEL 

koolitus - Kivimäe 

Perearstikeskus, lektor Karmen 

Joller; Valdo Kangur, Seiklusring 

OÜ - meeskonnakoolituse 

korraldamine. 

23.aug 23.08.2016.a.

SIHTRÜHMAD

Koolide tervisenõukogude liikmed

Lasteaedade tervisenõukogude liikmed

0

Osalus 7

Sihtrühma rahulolu 10

ellu viidud maandamistegevused

Lisatud 230 € väikeprojektide ülejäägi arvelt (sihtrühmapõhised tervisetegevused 

tegevus 7). Kokkulepe TAIga- 22.08.2016.a. Kaasrahastus Raplamaa Omavalitsuste 

Arengufondilt (1200 €).  

ellu viidud maandamistegevused

HINNANG TEGEVUSELE  (10=väga hea, 1=väga halb)

KOOSTÖÖPARTNERITE VÕRGUSTIKUD

Sihtrühma rahulolu 10

Inimeseõpetuse ainesektsiooni suvine 

kokkusaamine toimus mitte nagu planeeritud Valtu 

Spordimajas, vaid Kaius, Kaiu tervisenõukogu 

esimehe ja kooli tervisenõukogu juhi kodus (Miralda 

ja Aivo Sildvee). Külastati Kaiu terviserada ja 

lasketiiru, toimusid erinevad võistlused. Toimus 

koolitus esmatasandi märkamisest (Liivia Vacht), 

analüüsiti Inimeseõpetuse ainesektsiooni tegevusi 

2015/16, räägiti    

digiõppevahenditest internetis, vabariiklikust 

inimeseõpetuse olümpiaadist, planeeriti uut  

õppeaastat.  

Toimus õpetajate tänamine (ainevõistlusel laste 

ettevalmistamise eest).

MAAVALITSUSEL

Kutsete saatmine.

ELLUVIIJAL 

Inimeseõpetuse ainesektsioon 

korraldab ürituse - valmistab ette 

päevakava, viib läbi, teeb 

aruande jne. Riina Meidla ja Pilvi 

Pregel viisid läbi inimeseõpetust 

puudutava seminari.

Kaasrahastaja Raplamaa Omavalitsuste Arengufond (234 €).



Sihtrühm 1 20

Sihtrühm 2 30

Sihtrühm 3

Põhiindikaator Osalenute arv 40 Osalenute arv 25

Alaindikaator 1 Osalejate rahulolu koolitusega 

("heaks ja väga heaks" 

hinnanute osakaal)

90% Osalejate rahulolu koolitusega 

("heaks ja väga heaks" 

hinnanute osakaal)

100%

Alaindikaator 2

Risk 1

Risk 2

Risk 3

KOMMENTAARID

TEGEVUSSUUND

VALDKOND

TEGEVUS 6 

KULU 300 jah                                           500 € ei

TOIMUMISAEG

Sihtrühm 1 30

Sihtrühm 2

Sihtrühm 3

Põhiindikaator Osalejate arv 25 Osalejate arv 29

Alaindikaator 1 Osalejate rahulolu koolitusega 

("heaks ja väga heaks" 

hinnanute osakaal)

90% Osalejate rahulolu koolitusega 

("heaks ja väga heaks" 

hinnanute osakaal)

90%

Alaindikaator 2

Risk 1

pereõed

sporditöötajad

INDIKAATORID

RISKID RISKI MAANDAMINE

ellu viidud maandamistegevused

INDIKAATORID

RISKID RISKI MAANDAMINE

KOOSTÖÖPARTNERITE VÕRGUSTIKUD

SUVEKOOLID/SEMINARID/AKTIIVKOOLITUSED/SUPERVISIOONID

HINNANG TEGEVUSELE  (10=väga hea, 1=väga halb)

Koostöö korraldajate vahel 8

puudub koostöökogemus Rajaleidjaga koostöö toimis hästi, pikalt ette 

planeerimine ja sihtrühma teavitamine.

Tugispetsialistide tervisedendusealane koolitus
Koolitus toimus Rapla Maavalitsuses. Esinesid: 

Rapla maakonna tervise- ja turvalisuse valdkond-

likud tegevused, Ülle Laasner; Lasteasutuste 

kriisikaustade ja võrgustikutöö mudeli tutvustus, 

arutelu – Liivia Vacht, tervisenõukogu liige 

kriisikaustade väljatöötaja; Kriitilise juhtumi järgsed 

sekkumised nii vahetus kui hilisfaasis - Maire Riis, 

Laste ja Noorte Kriisiprogrammi juht, traumaterapeut 

(4 ak/h).

MAAVALITSUSEL

päevakava koostamine, ruumide 

broneerimine (MV-s), kutsete 

väljasaatmine, rahastamine.

TEISTEL 

KOOSTÖÖPARTNERITEL 

Rajaleidja: koolitaja  leidmine,  

sihtrühma teavitamine.

aprill 12.12.2016.a.

SIHTRÜHMAD

Lasteasutuste tugispetsialistid 

Pereõdesid seekord ei kaasanud, sest teemad olid 

väga spetsiifilised-spordivigastuste vältimine 

treeningul/kehalise kasvatuse tunnis, 

taastusravivõimlaused, nõrga tervisega õpilaste 

kehaline arendamine ja ujumise õpetuse 

korraldamine koolis.  Esinesid füsioterapeut Meelika 

Ebrok ja ujumistreenerid Helen Link ja Natalja 

Kurgan.

MAAVALITSUSEL

Päevakava planeerimine, 

esinejatega läbirääkimised, 

kutsete väljasaatmine, 

tagasiside võtmine ja 

analüüsimine.

ELLUVIIJAL 

koostöös Rapla Maakonna 

Spordiliiduga toimub koolituse 

korraldus- spordiliit 

kaasrahastab, koostame 

koostöös päevakava, leiame 

lektorid.

Kaasrahastas Rapla Maakonna Spordiliit (toitlustus).

Osalus 8

Osalejate vähesus.

Sihtrühma rahulolu 10

mitmed kutsed enne koolitust, kokkulepped 

kehalise kasvatuse ainesektsiooni juhtidega

ellu viidud maandamistegevused



Risk 2

Risk 3

KOMMENTAARID

TEGEVUSSUUND

VALDKOND

TEGEVUS 7

KULU 830 jah                                        1 543 € jah

TOIMUMISAEG

Sihtrühm 1 20

Sihtrühm 2

Sihtrühm 3

Põhiindikaator Maakonna tervisenõukogu 

liikmed

20 Maakonna tervisenõukogu 

liikmed

21

Alaindikaator 1 Osalejate rahulolu koolitusega 

("heaks ja väga heaks" 

hinnanute osakaal)

90% Osalejate rahulolu koolitusega 

("heaks ja väga heaks" 

hinnanute osakaal)

100%

Alaindikaator 2

Risk 1

Risk 2

Risk 3

10

Tugispetsialistidega ei ole tervisedenduse valdkonnas kaua olnud head koostööd - 

nüüd on tervisenõukogus asisem Rajaleidja esindaja ning mitmed koostööd, sh ka 

tugispetsialistide koolitus toimis väga hästi hästi.

17.-18.08.2016 17.-18.08.2016.a., 18.-19.11.2016.a.

SIHTRÜHMAD

Maakondade tervise- ja traumanõukogud

INDIKAATORID

RISKID RISKI MAANDAMINE

Kui koolitus toimub, riske ei ole

HINNANG TEGEVUSELE  (10=väga hea, 1=väga halb)

10

ellu viidud maandamistegevused

ellu viidud maandamistegevused

toimus lausa 2 koolitust

KOOSTÖÖPARTNERITE VÕRGUSTIKUD

SUVEKOOLID/SEMINARID/AKTIIVKOOLITUSED/SUPERVISIOONID

Maakonna tervisenõukogu koolitus
Kahepäevasel üleriigilisel ühisseminaril oli sel aastal 

peateemaks turvalisuse edendamine (alko- ja 

narkoteemad, koostöö siseturvalisuse nõukoguga 

jms). Üheks osaks oli ka meeskonnakoolitus 

(Teadusjaht, OÜ Elamuspank). Novembrikoolituse 

pakkus välja Maanteeamet - toimus 8 h koolitus, mis 

koosnes nii teoreetilisest osast kui praktilisest 

(libedasõit, erinevad katsed pöörleva autoga jms). 

Teisel päeval toimus tervise- ja traumanõukogu 

töökoosolek (2 h), ööbiti Pärnus Viiking Spaas.

MAAVALITSUSEL

Üleriigilise seminari korraldusele 

kaasaaitamine,  meeskonna 

koondamine ja ühisosaluse 

korraldamine. 

ELLUVIIJAL 

üleriigilisel seminaril Eesti 

Tervisedenduse Ühing- 

peakorraldus: koostööpartnerite 

koondamine, päevakava 

koostamine, kutsete 

väljasaatmine, tagasiside jms. 

Novembri seminaril 

peakorraldaja Maanteeamet.

TEISTEL 

KOOSTÖÖPARTNERITEL 

Siseministeerium, TAI, Safe 

Community keskus (Haapsalu 

Kolledž): ettekanded ja töötoad

Koostöö korraldajate vahel 10

Osalus 10

Sihtrühma rahulolu

ellu viidud maandamistegevused

HINNANG TEGEVUSELE  (10=väga hea, 1=väga halb)

Koostöö korraldajate vahel

ellu viidud maandamistegevused

10

Koolitus toimus Rapla Maavalitsuses. Esinesid: 

Rapla maakonna tervise- ja turvalisuse valdkond-

likud tegevused, Ülle Laasner; Lasteasutuste 

kriisikaustade ja võrgustikutöö mudeli tutvustus, 

arutelu – Liivia Vacht, tervisenõukogu liige 

kriisikaustade väljatöötaja; Kriitilise juhtumi järgsed 

sekkumised nii vahetus kui hilisfaasis - Maire Riis, 

Laste ja Noorte Kriisiprogrammi juht, traumaterapeut 

(4 ak/h).

MAAVALITSUSEL

päevakava koostamine, ruumide 

broneerimine (MV-s), kutsete 

väljasaatmine, rahastamine.

TEISTEL 

KOOSTÖÖPARTNERITEL 

Rajaleidja: koolitaja  leidmine,  

sihtrühma teavitamine.

Osalus 10

Sihtrühma rahulolu



KOMMENTAARID

TEGEVUSSUUND

VALDKOND

TEGEVUS 8

KULU 300 jah/ei                                           400 € jah

TOIMUMISAEG

Sihtrühm 1 25

Sihtrühm 2 10

Sihtrühm 3 0

Põhiindikaator Osalejate arv 30 Osalejate arv 35

Alaindikaator 1 mõõdetav ese väärtus mõõdetav ese väärtus

Alaindikaator 2 mõõdetav ese väärtus mõõdetav ese väärtus

Risk 1

Risk 2

Risk 3

KOMMENTAARID

TEGEVUSSUUND

VALDKOND

TEGEVUS 1 

KULU 1000 jah                                      953,93 € jah #
TOIMUMISAEG

Sihtrühm 1 130

INDIKAATORID

RISKID RISKI MAANDAMINE

riski sõnastus ellu viidud maandamistegevused

KONVERENTS

Rapla maakonna 19. tervisedenduse konverents
Kevadel toimus kaks ettevalmistavat koosolekut 

18.05.ja 21.06. , sügisel 3 (TN koosolekud). 

Konverents toimus Märjamaa Rahvamajas. 

Peaesinejaid oli 4 - K. Port, V. Neare, L.Suurorg ja 

T.Värat, peale lõunat toimus neli töötuba - 

turvalisuse, vaimse tervise, toitumise ja suutervise 

ning liikumise teemadel, ettekandjaid 4x4 ehk 16. 

Kokku 20 suurepärast esinejat. Fuajees toimus 

tervise- ja turvalisuse mess - koolipuhvet, Rajaleidja, 

TAI, pääste, Maanteeamet, EPR, Aga mina, politsei 

jt. Päev lõppes tunnustamisega - tänati 

sotsiaaltöötajaid, noorsootöötajaid ja 

tervisedendajaid. Anti välja parima lasteaiatoidu 

auhind.

MAAVALITSUSEL koostöös 

tervisenõukoguga päevakava 

koostamine, esinejatega 

kokkulepped, kutsete 

väljasaatmine, registreerimine, 

tagasiside korraldamine ja 

analüüs.

ELLUVIIJAL 

Maakonna tervisenõukogu on 

peakorraldaja, esinejad 

ekspertide tasandil erinevatest 

valdkondadest. 

TEISTEL 

KOOSTÖÖPARTNERITEL 

Siseministeerium - ettekanne 

riskilaste teemadel 

(siseturvalisuse projekti üks 

tegevus).

25.10.2016 25.10.2016.a.

SIHTRÜHMAD

Maakonna tervisedenduse võrgustik

KOOSTÖÖPARTNERITE VÕRGUSTIKUD

SUVEKOOLID/SEMINARID/AKTIIVKOOLITUSED/SUPERVISIOONID

Alkoholi jaemüüjate koolitus
Koostöös politseiga maakonna ettevõtjatele 

koolituse korraldamine alkoholi- ja tsiviilseadusest 

tulenevate kohustuste täitmiseks. Peaeesmärk tõsta 

ettevõtluses müügikultuuri - alaealistele ja purjus 

inimestele mittemüümise kultuuri. Ehk tõsta 

seaduskuulekust. Esinesid Janno Ruus (Rapla 

politseijaoskonna juht), Ülle Laasner ja Maian 

Kesküll (Raplamaa noortekogu), Triin Sokk (Terve 

Eesti SA).

MAAVALITSUSEL

ruumide korraldamine, 

päevakava koostamine, 

ettekande esitamine, esineja 

tasu maksmine

ELLUVIIJAL 

Rapla politsei - kutsete 

väljasaatmine, ettekande 

tegemine, esinejate kutsumine, 

toitlustuse korraldamine

TEISTEL 

KOOSTÖÖPARTNERITEL 

Rapla maakonna noortekogu - 

ettekande tegemine

oktoober 6.10.2016.a.

Koolitus toimus väga konstruktiivses ja sõbralikus õhkkonnas. 

KOOSTÖÖPARTNERITE VÕRGUSTIKUD

HINNANG TEGEVUSELE  (10=väga hea, 1=väga halb)

Koostöö korraldajate vahel 10

Osalus

SIHTRÜHMAD

Turvafirmade esindajadd

8

Osalejate arv väike

Sihtrühma rahulolu 9

politsei kutsed

riski sõnastus ellu viidud maandamistegevused

Maakonna müügikohtade juhatajad

Omavalitsuste esindajad

Maanteeameti koolitus oli tasuta (ca 1500 €). Maanteeameti koolitus oli väga hea ja 

väga praktiline. Ülesandeks jäi kõikidel koolituse saanutel viia läbi oma organisatsioonis 

helkurikoolitus, mida ka palju tegid (Ülle Laasner viis läbi nt Rapla Maavalitsuses 

helkurikoolituse).

Kahepäevasel üleriigilisel ühisseminaril oli sel aastal 

peateemaks turvalisuse edendamine (alko- ja 

narkoteemad, koostöö siseturvalisuse nõukoguga 

jms). Üheks osaks oli ka meeskonnakoolitus 

(Teadusjaht, OÜ Elamuspank). Novembrikoolituse 

pakkus välja Maanteeamet - toimus 8 h koolitus, mis 

koosnes nii teoreetilisest osast kui praktilisest 

(libedasõit, erinevad katsed pöörleva autoga jms). 

Teisel päeval toimus tervise- ja traumanõukogu 

töökoosolek (2 h), ööbiti Pärnus Viiking Spaas.

MAAVALITSUSEL

Üleriigilise seminari korraldusele 

kaasaaitamine,  meeskonna 

koondamine ja ühisosaluse 

korraldamine. 

ELLUVIIJAL 

üleriigilisel seminaril Eesti 

Tervisedenduse Ühing- 

peakorraldus: koostööpartnerite 

koondamine, päevakava 

koostamine, kutsete 

väljasaatmine, tagasiside jms. 

Novembri seminaril 

peakorraldaja Maanteeamet.

TEISTEL 

KOOSTÖÖPARTNERITEL 

Siseministeerium, TAI, Safe 

Community keskus (Haapsalu 

Kolledž): ettekanded ja töötoad

KONVERENTS



Sihtrühm 2 10

Sihtrühm 3

Põhiindikaator Osalejate arv 140 Osalejate arv 205

Alaindikaator 1 Osalejate rahulolu koolitusega 

("heaks ja väga heaks" 

hinnanute osakaal)

90% Osalejate rahulolu koolitusega 

("heaks ja väga heaks" 

hinnanute osakaal)

95%

Alaindikaator 2 On toimunud tunnustamine 

kolmes kategoorias 

(tervisedendajad, 

sotsiaaltöötajad, 

noorsootöötajad)

20 On toimunud tunnustamine 

kolmes kategoorias 

(tervisedendajad, 

sotsiaaltöötajad, 

noorsootöötajad)

24

Risk 1

Risk 2Risk 3

KOMMENTAARID

5

TEGEVUSSUUND

VALDKOND

TEGEVUS 1 

KULU 600 ei                                           600 € ei

TOIMUMISAEG

Sihtrühm 1 400

Sihtrühm 2 28

Sihtrühm 3 arv

Otsi Otti

Maakonna koolieelikud

Lasteaiad

MAAVALITSUSEL

Kutsete väljasaatmine 

lasteaedadele, omavalitsustega 

avalikus kohas ürituse 

korraldamise kooskõlastamine.

ELLUVIIJAL 

Tegevuse viib ellu Toomas 

Tõnisson, kauaaegne 

traumanõukogu liige oma 

meeskonnaga. Lepib kokku 

pääste ja politseiga koostöö 

osas.

TEISTEL KOOSTÖÖPARTNE-

RITEL 

Rapla päästeosakond ja Rapla 

politseijaoskond - töötajad 

näitavad lastele tehnikat 

(politseiauto, päästeauto jms).

mai 12.,18.,19.,20. mai

SIHTRÜHMAD

sihtrühma nimi

Raplas, Märjamaal, Kohilas ja Järvakandis toimus

koolieelikutele 2-tunni jooksul Otsi Otti koolitus, kus 

lapsed said läbida Oti raja, õppisid selgeks kolm 

kuldset reeglit eksimise korral, õppisid ehitama 

metsa onni, politsei ja päästeamet

tutvustasid omi tegemisi ja tehnikat ning lapsed said 

tunnistuse ja kehakinnitust. Lisaks osales 69 

täiskasvanut.

SIHTRÜHMAPÕHISED TERVISETEGEVUSED

TERVISETEGEVUSED LASTELE

Osalus 10

Sihtrühma rahulolu 9

INDIKAATORID

RISKID RISKI MAANDAMINE

ei ole  erilisi riske

Kevadel toimus kaks ettevalmistavat koosolekut 

18.05.ja 21.06. , sügisel 3 (TN koosolekud). 

Konverents toimus Märjamaa Rahvamajas. 

Peaesinejaid oli 4 - K. Port, V. Neare, L.Suurorg ja 

T.Värat, peale lõunat toimus neli töötuba - 

turvalisuse, vaimse tervise, toitumise ja suutervise 

ning liikumise teemadel, ettekandjaid 4x4 ehk 16. 

Kokku 20 suurepärast esinejat. Fuajees toimus 

tervise- ja turvalisuse mess - koolipuhvet, Rajaleidja, 

TAI, pääste, Maanteeamet, EPR, Aga mina, politsei 

jt. Päev lõppes tunnustamisega - tänati 

sotsiaaltöötajaid, noorsootöötajaid ja 

tervisedendajaid. Anti välja parima lasteaiatoidu 

auhind.

MAAVALITSUSEL koostöös 

tervisenõukoguga päevakava 

koostamine, esinejatega 

kokkulepped, kutsete 

väljasaatmine, registreerimine, 

tagasiside korraldamine ja 

analüüs.

ELLUVIIJAL 

Maakonna tervisenõukogu on 

peakorraldaja, esinejad 

ekspertide tasandil erinevatest 

valdkondadest. 

TEISTEL 

KOOSTÖÖPARTNERITEL 

Siseministeerium - ettekanne 

riskilaste teemadel 

(siseturvalisuse projekti üks 

tegevus).

Vallajuhid

Oli väga suurepärane ja väga hea tagasisidega üritus. Nominente oli kokku 24 - 

tervisedendus 6, sotsiaaltöötajad 8 ja noorsootöötajad 10. Siseministeeriumi turvalisuse 

nõukogude projektist 900 € kaasrahastust, toetasid Leader, Rapla Maavalitsus, 

Raplamaa Omavalitsuste Arengufond, lisaks oli osavõtumaks a 5 €. Kogueelarve oli 

summas ca 5000 €

ellu viidud maandamistegevused

HINNANG TEGEVUSELE  (10=väga hea, 1=väga halb)

Koostöö korraldajate vahel 10

varane teavitus

SIHTRÜHMAPÕHISED  TERVISETEGEVUSED
LIIKUMISSARJAD

TERVISETEGEVUSED LASTELE



Põhiindikaator Osalejate arv 380 Osalejate arv 389

Alaindikaator 1 Osalenud lasteaedade arv 26 Osalenud lasteaedade arv 23

Alaindikaator 2 mõõdetav ese väärtus mõõdetav ese väärtus

Risk 1

Risk 2

Risk 3

KOMMENTAARID

TEGEVUSSUUND

VALDKOND

TEGEVUS 2

KULU 400 ei                                        313,1 € ei

TOIMUMISAEG

Sihtrühm 1 403

Sihtrühm 2 2157

Sihtrühm 3 40

Põhiindikaator Osalenud laste arv 1500 Osalenud laste arv 1855

Alaindikaator 1 Osalenud täiskasvanute arv 150 Osalenud täiskasvanute arv 308

Alaindikaator 2 Koolitusel osalenud õpetajad 30 Koolitusel osalenud õpetajad 24

Risk 1

Risk 2

Risk 3

INDIKAATORID

Eesti Hambaarstide Liidus suured 

muudatused projektijuhtimises- uued 

inimesed.

Hoolimata meiepoolsest 

koostöövalmidusest uus EHL meeskond 

ebakompetentne ning väga raske 

koostööpartner, koostöö oli väga halb.

HINNANG TEGEVUSELE  (10=väga hea, 1=väga halb)

RISKID

Suuhügienistide võrgustik ei pruugi 

jätkuda sh maakondlikud koordinaatorid.

Ei jätkunudki, maakonnas suutervise 

koolitaja Eveli Truia, kellele tasuti töötasu 

projektist.

RISKI MAANDAMINE

TERVISETEGEVUSED LASTELE

Tervisekampaaniad
Kampaania raames ilmus maakonnalehes 

hambatervise teemaline artikkel, toimus 

01.01.2016.a. koolitus koolide ja lasteaedade 

õpetajatele, toimus plakatikonkurss koolieelikutele,  

saabus 9 võistlustööd. Üks konkurss - 

näidendikonkurss - jäi ära osaliste puudusel (liiga 

halb aeg aprilli lõpp). Kampaania sisse jäi ka KEAT 

laager mai lõpus, kus toimus teisel päeval (31.05.) 

kõikidele laagris osalenutele (130 last) töötuba (45 

min) suutervise teemal, koolitaja Eveli Truia. 

Meeskonna koosolek toimus 29.02, meeskonnas viis 

inimest. Üks koolitus kampaania raames toimus ka 

puuetega inimestele - diabeetikute seltsile. Koolitaja 

Eveli Truia.

MAAVALITSUSEL

hambatervise meeskonna 

koondamine, koosolekute 

korraldamine, tegevusplaani 

koordineerimine

ELLUVIIJAL 

hambatervisemeeskond - 

artiklite tellimine/tootmine, 

loengute korraldamine, 

konkursside korraldamine jms.

TEISTEL KOOSTÖÖPARTNE-

RITEL 

Eesti Hambaarstide Liit, Eesti 

Haigekassa - materjalidega 

varustamine, koolituste 

korraldamine maakonnas.

märts-aprill 01.04.-31.05.2016

SIHTRÜHMAD

Õpilased 1.-6.kl

Hambatervise õpetajad lasteasutustes

ellu viidud maandamistegevused

MAAVALITSUSEL

Kutsete väljasaatmine 

lasteaedadele, omavalitsustega 

avalikus kohas ürituse 

korraldamise kooskõlastamine.

ELLUVIIJAL 

Tegevuse viib ellu Toomas 

Tõnisson, kauaaegne 

traumanõukogu liige oma 

meeskonnaga. Lepib kokku 

pääste ja politseiga koostöö 

osas.

TEISTEL KOOSTÖÖPARTNE-

RITEL 

Rapla päästeosakond ja Rapla 

politseijaoskond - töötajad 

näitavad lastele tehnikat 

(politseiauto, päästeauto jms).

Sihtrühma rahulolu 10

Mitte kunagi ei tule kõik lasteaiad, sest kevadel on erinevad üritused, ehkki saaks 

kuupäevade vahel valida.

RISKI MAANDAMINE

SIHTRÜHMAPÕHISED TERVISETEGEVUSED

Koolieelikud

Koostöö korraldajate vahel 9

Osalus 8

Raplas, Märjamaal, Kohilas ja Järvakandis toimus

koolieelikutele 2-tunni jooksul Otsi Otti koolitus, kus 

lapsed said läbida Oti raja, õppisid selgeks kolm 

kuldset reeglit eksimise korral, õppisid ehitama 

metsa onni, politsei ja päästeamet

tutvustasid omi tegemisi ja tehnikat ning lapsed said 

tunnistuse ja kehakinnitust. Lisaks osales 69 

täiskasvanut.

HINNANG TEGEVUSELE  (10=väga hea, 1=väga halb)

Kõik lasteaiad ei osale ei osalenud Alu, Kabala, Kaiu, Prillimäe, ja 

Valtu lasteaiad. Saadetud kutsed, 

eelregistreerimise vorm jne.

ellu viidud maandamistegevused

INDIKAATORID

RISKID



KOMMENTAARID

TEGEVUSSUUND

VALDKOND

TEGEVUS 3

KULU 800 ei                                      871,24 € ei

TOIMUMISAEG

Sihtrühm 1 29

Sihtrühm 2 50

Sihtrühm 3 arv

Põhiindikaator Külaskäikude arv 29 Külaskäikude arv 33

Alaindikaator 1 Raportite arv 29 Raportite arv 33

Alaindikaator 2 Esinemiste arv 2 Esinemiste arv 2

Risk 1

Risk 2

Risk 3

KOMMENTAARID

TEGEVUSSUUND

VALDKOND

SIHTRÜHMAD

Raplamaa lasteaiad

Lasteaiakokad ja köögiabilised

sihtrühma nimi

INDIKAATORID

RISKID

Koostöö korraldajate vahel 10

Osalus 10

Sihtrühma rahulolu 7

Lasteaedu külastati toitlustuse edendamise raames 

kolmandat korda (2006, 2012). Meeskond andis 

välja parima lasteaiatoidu 2016 auhinna - Kohila 

lasteaed Sipsik. Auhind anti üle maakonna 

tervisedenduse konverentsil 25. 10.2016.a. 

Märjamaal.

4-liikmeline meeskond külastas kõiki lasteaedu 

2016. aastal. 29 lasteaeda (kokku 33, sest on ka 

eraldi rühmad)  jagunes 4 päevale. Külaskäik kestis 

igas asutuses ca 1 tund, suheldi kokkade, asutuse 

juhtidega, majandusjuhataja, lasteaiaõpetajate jt-ga. 

Jälgiti konkreetseid indikaatoreid, mis on aastate 

jooksul välja töötatud (hügieen, keskkond, menüü 

tasakaalustatus, menüü lahtikirjutatus jms). Kõik 

asutused said individuaalse raporti ja vallavalitsused  

KOV lõikes koondraportid. Raportit ilmestavad ka 

fotod. Raport sisaldas tähelepanekuid, 

edasiminekuid ja ettepanekuid. 

MAAVALITSUSEL

Tervisenõukogu protokollilise 

otsusega meeskonna 

moodustamine, ajakava 

koostamine, lasteaedade 

teavitamine, raportite 

koostamine, ettekande tegemine 

ja esitamine.

ELLUVIIJAL 

Lasteaiatoidu toimkond külastas 

kõiki lasteaedu maakonnas, 

vestles kokkade, asutuse juhi, 

majandusjuhatajaga, otsustasid 

auhinnasaaja jms.

TEISTEL 

KOOSTÖÖPARTNERITEL 

lasteasutused - toimkonna 

vastuvõtmine, avatud 

suhtlemine, tagasiside andmine 

raportile.

5

SIHTRÜHMAPÕHISED TERVISETEGEVUSED

TERVISETEGEVUSED LASTELE

Osalus

Maakonna 19. tervisekonverentsil tegi Anne Kersna ettekande tegevusest ja 

tulemustest, 10.11. esinesid Ülle Laasner ja Anne Kersna ettekandega vallavanemate 

kogus.  Artikleid ilmus kohalikus lehes kaks - 16.11. Mariliis Vest vallavanemate kogu 

artiklis ning 23.11. maakonnalehes "Lasteaiatoit Rapla maakonnas 2016. aasta" 

(Laasner, Kersna). Ülevaadet on antud ka erinevates sotsiaalkomisjonides ja 

volikogudes. 

Koostöö korraldajate vahel

kõik laabus

TERVISETEGEVUSED LASTELE

Lasteaiatoidu järelevalve

veebruar - oktoober 16.09.,04.10., 11.10.,18.10.

SIHTRÜHMAPÕHISED TERVISETEGEVUSED

ellu viidud maandamistegevused

ellu viidud maandamistegevused

RISKI MAANDAMINE

Toimkonna pealiikme Anne Kersna suur 

hõivatus.

Kampaania raames ilmus maakonnalehes 

hambatervise teemaline artikkel, toimus 

01.01.2016.a. koolitus koolide ja lasteaedade 

õpetajatele, toimus plakatikonkurss koolieelikutele,  

saabus 9 võistlustööd. Üks konkurss - 

näidendikonkurss - jäi ära osaliste puudusel (liiga 

halb aeg aprilli lõpp). Kampaania sisse jäi ka KEAT 

laager mai lõpus, kus toimus teisel päeval (31.05.) 

kõikidele laagris osalenutele (130 last) töötuba (45 

min) suutervise teemal, koolitaja Eveli Truia. 

Meeskonna koosolek toimus 29.02, meeskonnas viis 

inimest. Üks koolitus kampaania raames toimus ka 

puuetega inimestele - diabeetikute seltsile. Koolitaja 

Eveli Truia.

MAAVALITSUSEL

hambatervise meeskonna 

koondamine, koosolekute 

korraldamine, tegevusplaani 

koordineerimine

ELLUVIIJAL 

hambatervisemeeskond - 

artiklite tellimine/tootmine, 

loengute korraldamine, 

konkursside korraldamine jms.

TEISTEL KOOSTÖÖPARTNE-

RITEL 

Eesti Hambaarstide Liit, Eesti 

Haigekassa - materjalidega 

varustamine, koolituste 

korraldamine maakonnas.

HINNANG TEGEVUSELE  (10=väga hea, 1=väga halb)

5

Sihtrühma rahulolu 8

EHLs  uus meeskond, kellega koostööd ei saa võrrelda varasemaga, koostöö 

praktiliselt puudub.  Lubati plakateid ja kleepse- kampaania oli juba peal, kui saime 

teada, et EHList ei saa midagi. Kampaanias oli abiks Eesti Haigekassa, kust saime 

hambaharjad, kalendrid, liivakellad jms. Maakondlik meeskonnas uus meeskonnaliige 

Eveli Truia, kes tuli väga aktiivselt kaasa.



TEGEVUS 4

KULU 200 ei                                           200 € ei

TOIMUMISAEG

Sihtrühm 1 2100

Sihtrühm 2 19

Sihtrühm 3 arv

Põhiindikaator Alustanud klasside  arv 2016 

sügisel

60 Alustanud klasside  arv 2016 

sügisel

70

Alaindikaator 1 Lõpetajate osakaal 2016 

kevadel (2015.a. alustanute arv 

54)

80% Lõpetajate osakaal 2016 kevadel 

(2015.a. alustanute arv 54)

83%

Alaindikaator 2 Välja antud auhinnad 2 Välja antud auhinnad 2

Risk 1

Risk 2

Risk 3

KOMMENTAARID

TEGEVUSSUUND

VALDKOND

TEGEVUS 5

KULU 260 jah                                           100 € jah 

TOIMUMISAEG

Sihtrühm 1 20

Sihtrühm 2

Sihtrühm 3

Põhiindikaator Osalevad koolid 15 Osalevad koolid 15

Alaindikaator 1 Õpilaste arv 60 Õpilaste arv 60

Alaindikaator 2 Parimad ainetundjad 24 Parimad ainetundjad 24

Suitsuprii klass
Suitsuprii klassi võistluste lõpetajatele loostakse 

vanusegruppide (4.-6.; 7.-9. klassid) vahel kaks a 

100 €  loosiauhinda, mida klass saab rakendada 

kevadisel klassiekskursioonil vms tegevuses. 

Maakonna tervisenõukogu loosis auhinnad 20.04. 

koosolekul. Auhinnad said Märjamaa Gümnaasiumi 

4a ja Rapla ÜG 7b klassid. Sügisel alustasid 

rekordarv koole ja klasse - 13 kooli, 70 klassi, 1030 

last - so 50% sihtrühmast. 

MAAVALITSUSEL

Suitsuprii klassi võistluse 

maakondlik koordineerimine, 

auhindade loosimine ja 

auhindade kätteandmine. 

Võistluse tulemustest avalikult 

teavitamine .

ELLUVIIJAL 

Koolid ise sõlmivad lepingud ja 

teevad kokkuvõtteid jaanuaris ja 

aprillis.

TEISTEL KOOSTÖÖPARTNE-

RITEL 

Tervise Arengu Instituut 

korraldab kampaaniat ning 

loosib peaauhinnad (igale 

maakonnale 1 auhind)

mai mai

SIHTRÜHMAD

Kooliõpilased 4.-9.kl.

Koolide arv, kus on al 4. klassist õpilased

sihtrühma nimi

INDIKAATORID

RISKID RISKI MAANDAMINE

Ei ole riske

riski sõnastus ellu viidud maandamistegevused

riski sõnastus ellu viidud maandamistegevused

HINNANG TEGEVUSELE  (10=väga hea, 1=väga halb)

Koostöö korraldajate vahel 10

Osalus 8

Sihtrühma rahulolu 10

Alati võiks osalus suurem olla.

SIHTRÜHMAPÕHISED TERVISETEGEVUSED

TERVISETEGEVUSED LASTELE

Inimeseõpetuse tegevused
Toimus 3 tegevust.                                 5. klasside 

tervisepäeva toimus 19.05. Valgu põhikoolis, osales 

11 kooli ja 56 last. 

14.04.toimus maakondlik inimeseõpetuse 

ainevõistlus, millest võtsid osa VI-VII klassi õpilaste 

esindused, osales 60 õpilast. Parimate ainetundjate 

tunnustamine - väljasõit Tallinna 

Tervishoiumuuseumi, toimus 24.mail. osales 24 last. 

Tasutud inimeseõpetuse ainesektsiooni juhatajale 

töö eest. 

MAAVALITSUSEL 

ei ole konkreetseid ülesandeid.

ELLUVIIJAL 

inimeseõpetajate ainesektsiooni 

juhataja, tervisenõukogu liige 

Riina Meidla korraldab  

inimeseõpetuse aineolümpiaadi 

ja parimate ainetundjate 

preemiareisi, 5. klasside 

tervisepäeva korraldab Valgu 

Põhikooli tervisenõukogu

TEISTEL KOOSTÖÖPARTNE-

RITEL  

Raplamaa Omavalitsuste Liidu 

Arengufond rahastab 

inimeseõpetuse ainesketsiooni   

tegevusi.

mai 21.04.,19.05., 24.05.2016

SIHTRÜHMAD

Koolid

INDIKAATORID

RISKID RISKI MAANDAMINE



Risk 1

Risk 2Risk 3

KOMMENTAARID

TEGEVUSSUUND

VALDKOND

TEGEVUS 6

KULU 500 ei                                           550 € ei

TOIMUMISAEG

Sihtrühm 1 29

Sihtrühm 2 8

Sihtrühm 3

Põhiindikaator Etendusel osalejate arv 150 Etendusel osalejate arv 213

Alaindikaator 1 Lauamäng 1 Põrandamäng 1

Alaindikaator 2

Risk 1

Risk 2

Risk 3

KOMMENTAARID

TEGEVUSSUUND

VALDKOND

TEGEVUS 7

KULU 1800 jah                                        1 755 € jah

Toimus 3 tegevust.                                 5. klasside 

tervisepäeva toimus 19.05. Valgu põhikoolis, osales 

11 kooli ja 56 last. 

14.04.toimus maakondlik inimeseõpetuse 

ainevõistlus, millest võtsid osa VI-VII klassi õpilaste 

esindused, osales 60 õpilast. Parimate ainetundjate 

tunnustamine - väljasõit Tallinna 

Tervishoiumuuseumi, toimus 24.mail. osales 24 last. 

Tasutud inimeseõpetuse ainesektsiooni juhatajale 

töö eest. 

MAAVALITSUSEL 

ei ole konkreetseid ülesandeid.

ELLUVIIJAL 

inimeseõpetajate ainesektsiooni 

juhataja, tervisenõukogu liige 

Riina Meidla korraldab  

inimeseõpetuse aineolümpiaadi 

ja parimate ainetundjate 

preemiareisi, 5. klasside 

tervisepäeva korraldab Valgu 

Põhikooli tervisenõukogu

TEISTEL KOOSTÖÖPARTNE-

RITEL  

Raplamaa Omavalitsuste Liidu 

Arengufond rahastab 

inimeseõpetuse ainesketsiooni   

tegevusi.

Ei ole riske

ellu viidud maandamistegevused

HINNANG TEGEVUSELE  (10=väga hea, 1=väga halb)

Koostöö korraldajate vahel 10

Osalus 9

Sihtrühma rahulolu 10

Põhiprojekt Raplamaa Omavalitsuste Arengufondist (800 €). Omaosalus RTAst.

SIHTRÜHMAPÕHISED TERVISETEGEVUSED

TERVISETEGEVUSED LASTELE

Laste vigastuste ennetamine
Toimus maakonna tervist edendavate lasteaedade 

rongkäik Märjamaal ning etendus "Aga mina!" 

Märjamaa rahvamajas. Osalesid kõik TE lasteaiad 

(8) 182 lapse ja 31 täiskasvanuga. Põrandamäng 

ostetud augustis. Getter Toome on käinud 

põrandamängu tutvustamas maakonna 

tervisekonverentsil ja lasteaiadirektorite koolitusel. 

Põrandamängu on laenutatud juba tervisetoast 

mitmed korrad (lasteaiad, EPR). Maakonna mitmed 

(6) lasteaiad on saanud endale selle mängu 

muretseda päriseks. 

MAAVALITSUSEL

etenduse ja põrandamängu 

tellimine. Põrandamängu 

laenutamine metoodikakabinetis

ELLUVIIJAL TEL aktsiooni 

korraldab Aune Kähär, 

lasteaedade TE koordinaator.

TEISTEL KOOSTÖÖPARTNE-

RITEL 

Põrandamäng ja etendus on 

välja töötatud ja toodetud MTÜ 

Aga Mina poolt.

mai 16.05.2016

SIHTRÜHMAD

Lasteaiad

sh tervist edendavad lasteaiad

INDIKAATORID

RISKID RISKI MAANDAMINE

Ei näe riske

ellu viidud maandamistegevused

ellu viidud maandamistegevused

HINNANG TEGEVUSELE  (10=väga hea, 1=väga halb)

Koostöö korraldajate vahel 10

Osalus 10

Sihtrühma rahulolu 10

SIHTRÜHMAPÕHISED TERVISETEGEVUSED

TERVISETEGEVUSED LASTELE

Laste ja lapsevanemate hariduse  terviseprojektid
Esitati 7 projekti - 4 kooli ja 3 lasteaeda: Kehtna 

lasteaed Siller, Kabala Lasteaed-Põhikooli , Rapla 

VG, Rapla lastaed Kelluke ja Naksitrallid, Alu 

Lasteaed-Algkool ja Valgu Lasteaed-Põhikool. 

Lisaks on siit rahastatud koolieelikute interaktiivse 

näidendi "Õpin tänaval liiklema nö omaosalus (320€)- 

näidendit rahastasid ka Maanteeamet (470 €) ja 

lasteaiad ise (a 15 €).

MAAVALITSUSEL

konkursi väljakuulutamine, 

vormide väljatöötamine/ 

parendamine, hindamise 

korraldamine, aruandlusega 

tegelemine.

ELLUVIIJAL 

projektid viidi ellu lasteasutuste 

poolt koos kaasfinantseeringuga

TEISTEL KOOSTÖÖPARTNE-

RITEL 

projektidesse kaasati erinevaid 

partnereid koolituste 

läbiviimiseks või lisarahastuse 

leidmiseks.



TOIMUMISAEG

Sihtrühm 1 20

Sihtrühm 2 29

Sihtrühm 3 10

Põhiindikaator Elluviidud projektide arv 15 Elluviidud projektide arv 8

Alaindikaator 1 koolitatud õpilaste arv 600 koolitatud laste arv 672

Alaindikaator 2 Kaasatud vanemate arv 150 Kaasatud vanemate arv 258

Risk 1

Risk 2Risk 3

KOMMENTAARID

TEGEVUSSUUND

VALDKOND

TEGEVUS 8

KULU 185 jah                                      185,52 € ei

TOIMUMISAEG

Sihtrühm 1 50

Sihtrühm 2 10

Sihtrühm 3 10

Põhiindikaator Uuringus osalevate ettevõtete 

arv

40 Uuringus osalevate ettevõtete 

arv

42

Alaindikaator 1 Uuringus osalenud KOVde rv 10 Uuringus osalenud KOVde rv 8

Alaindikaator 2

Risk 1

Risk 2Risk 3

SIHTRÜHMAPÕHISED TERVISETEGEVUSED

TERVISETEGEVUSED LASTELE

Rapla maakonna uimastikasutuse uuring 2016
Raplamaa noortekogu viis läbi uuringu, kuivõrd 

alaealistele on kättesaadavad alkoholi- ja 

tubakatooted. Kahe päeva jooksul testiti 42 

müügikohta 8-s omavalitsuses. Noortekogu poolt 

kirjad ettevõtetele, KOVdele ja politseile. 22.06. 

ilmus Raplamaa Sõnumites artikkel "Palun mulle 

liiter viina ja kaks pakki suitsu", Ülle Laasner, 03.07. 

oli eetris TRE raadios noortefoorumi saade, 6. 

oktoobril toimus koostöös politseiga koolitus 

ettevõtetele ja 13. oktoobril toimus järeltestimine - 

18. aastasega testiti 26 müügikohta Rapla, Kohilas 

ja Märjamaal. Kirjad ettevõtetele, KOVdele ja 

politseile.

MAAVALITSUSEL: ajagraafiku 

kokku leppimine, tunnistuste 

trükkimine, noorte transportimine 

sihtkohtadesse     ELLUVIIJAL: 

Raplamaa noortekogu     

KOOSTÖÖPARTNERID: Rapla 

politseijaoskond

juuni-oktoober juuni-oktoober

SIHTRÜHMAD

Ettevõtted

KOVd

KOVd

INDIKAATORID

RISKID RISKI MAANDAMINE

Põhirahastuse mittesaamine toimus teistsugune uuring

riski sõnastus ellu viidud maandamistegevused

Esitati 7 projekti - 4 kooli ja 3 lasteaeda: Kehtna 

lasteaed Siller, Kabala Lasteaed-Põhikooli , Rapla 

VG, Rapla lastaed Kelluke ja Naksitrallid, Alu 

Lasteaed-Algkool ja Valgu Lasteaed-Põhikool. 

Lisaks on siit rahastatud koolieelikute interaktiivse 

näidendi "Õpin tänaval liiklema nö omaosalus (320€)- 

näidendit rahastasid ka Maanteeamet (470 €) ja 

lasteaiad ise (a 15 €).

MAAVALITSUSEL

konkursi väljakuulutamine, 

vormide väljatöötamine/ 

parendamine, hindamise 

korraldamine, aruandlusega 

tegelemine.

ELLUVIIJAL 

projektid viidi ellu lasteasutuste 

poolt koos kaasfinantseeringuga

TEISTEL KOOSTÖÖPARTNE-

RITEL 

projektidesse kaasati erinevaid 

partnereid koolituste 

läbiviimiseks või lisarahastuse 

leidmiseks.

märts- detsember 2016 märts-november 2016

SIHTRÜHMAD

Koolid

Lasteaiad

Noortekeskused

INDIKAATORID

RISKID RISKI MAANDAMINE

Rahalisi vahendeid on liiga vähe. Projekte 

tuleb kärpida ja osad projektid rahastuseta 

jätta.

Projektide arv oli tagasihoidlik, saime 

kasutada ka liiklusnäidendi projekti 

elluviimiseks.

Sihtrühma rahulolu 10

Algselt oli siin 2000 € eelarves, mis sai suunatud TEK suvekooli korraldusse 230 € 

ulatuses (luba TAIlt 22.08.2016.a.).

HINNANG TEGEVUSELE  (10=väga hea, 1=väga halb)

Koostöö korraldajate vahel 10

Osalus 5



KOMMENTAARID

TEGEVUSSUUND

VALDKOND

TEGEVUS 1

KULU 600 ei                                           279 € ei

TOIMUMISAEG

Sihtrühm 1 100

Sihtrühm 2 arvSihtrühm 3 arv

Põhiindikaator Grupis osalevate vanemate arv 10 Grupis osalevate vanemate arv 20

Alaindikaator 1 mõõdetav ese väärtus mõõdetav ese väärtusAlaindikaator 2 mõõdetav ese väärtus mõõdetav ese väärtus

Risk 1

Risk 2

Risk 3

KOMMENTAARID

Raplamaa noortekogu viis läbi uuringu, kuivõrd 

alaealistele on kättesaadavad alkoholi- ja 

tubakatooted. Kahe päeva jooksul testiti 42 

müügikohta 8-s omavalitsuses. Noortekogu poolt 

kirjad ettevõtetele, KOVdele ja politseile. 22.06. 

ilmus Raplamaa Sõnumites artikkel "Palun mulle 

liiter viina ja kaks pakki suitsu", Ülle Laasner, 03.07. 

oli eetris TRE raadios noortefoorumi saade, 6. 

oktoobril toimus koostöös politseiga koolitus 

ettevõtetele ja 13. oktoobril toimus järeltestimine - 

18. aastasega testiti 26 müügikohta Rapla, Kohilas 

ja Märjamaal. Kirjad ettevõtetele, KOVdele ja 

politseile.

MAAVALITSUSEL: ajagraafiku 

kokku leppimine, tunnistuste 

trükkimine, noorte transportimine 

sihtkohtadesse     ELLUVIIJAL: 

Raplamaa noortekogu     

KOOSTÖÖPARTNERID: Rapla 

politseijaoskond

HINNANG TEGEVUSELE  (10=väga hea, 1=väga halb)

Koostöö korraldajate vahel 10

Osalus 8

Sihtrühma rahulolu 10

Olukord oli sügisel võrreldes suvise testimisega muutunud. Kui juunis oleks alaealised 

saanud kätte keelatud aineid 64% juhtudest, siis oktoobris 34%. Oktoobris testitud 

müügikohtadest oli muutused toimunud 15-s kohas. Noortekogu liikmed on esitanud 

ettekande maakonna tervisedenduse konverentsil. Rapla Maavalitsus esitas selle 

tegevuse ENLi noorteprojektide konkursile tunnustuseks.

MAAVALITSUSEL

süsteemi loomisele 

kaasaaitamine, koolitajate 

leidmine ja kaasamine jms

ELLUVIIJAL 

Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi 

tervisenõukogu - ülekaaluliste 

laste kaardistamine, 

lastevanemate leidmine ja gruppi 

haaramine ning kokkusaamiste 

korraldamine süsteemselt.

TEISTEL 

KOOSTÖÖPARTNERITEL 

Tallinna Lastehaigla, koostöö 

Lagle Suurorgiga.

märts-mai, september-detsember oktoober-detsember

SIHTRÜHMAD

Ülekaaluliste laste vanemad 

sihtrühma nimi

INDIKAATORID

RISKID RISKI MAANDAMINE

Osalus vajaduste uuringus oli üle ootuste kõrge ja üllatavalt suure grupi saime kokku. 

Tegevus ei ole veel täielikult käivitunud, seetõttu ei oska öelda sihtrühma rahulolu.

Eestvedajad on ebakindlad eestvedajad on oma ala spetsialistid, lisaks 

on abiks dr Lagle Suurorg

riski sõnastus ellu viidud maandamistegevused

HINNANG TEGEVUSELE  (10=väga hea, 1=väga halb)

Koostöö korraldajate vahel 10

Osalus 10

On moodustatud meeskond Rapla Vesiroosi 

Gümnaasiumi spetsiaistide baasil (kooliõde, 

psühholoog, kehalise kasvatuse õpetaja, direktor, 

terviseõpetaja, kodundusõpetaja), peetud on 2 

koosolekut. Ekspertnõustaja on dr Lagle Suurorg. 

Läbi on viidud lastevanemate vajaduste uuring, 

millele vastasid 250 vanemat. Selle tulemusena on 

moodustunud grupp (20 inimest), toimunud on 

esimene kokkusaamine. Avaldatud on artikkel 

Tervise Edendajas (23.11.), FB lehel Raplamaa 

tervisedendus. Hea koostöö on olnud Rapla valla 

haridusnõu-nikuga. Piloodi ideed on tutvustatud 

tugispet-sialistidele ja sotsiaaltöö-tajatele ning 

valdade tervisenõukogudele.

Sihtrühma rahulolu 8

Lapsevanemad ei julge tulla gruppi

TERVISETEGEVUSED LASTEVANEMATELE

Ülekaaluliste laste vanemate grupiga töö

lapsevanemad on avaldanud ise soovi tulla 

gruppi peale vajaduste uuringut

SIHTRÜHMAPÕHISED TERVISETEGEVUSED

TERVISETEGEVUSED LASTEVANEMATELE



TEGEVUSSUUND

VALDKOND

TEGEVUS 1

KULU 300 jah                                        247,2 € jah

TOIMUMISAEG

Sihtrühm 1 6100

Sihtrühm 2 280

Sihtrühm 3

Põhiindikaator Osalenud inimeste arv 80 Osalenud inimeste arv 40

Alaindikaator 1 Keskmine eluiga 70 Keskmine eluiga 71,5

Alaindikaator 2

Risk 1

Risk 2

Risk 3

KOMMENTAARID

TEGEVUSSUUND

VALDKOND

TEGEVUS 2

KULU 300 jah                                        564,1 € jah

TOIMUMISAEG

Sihtrühm 1 50

Sotsiaaltöötajate koolitus
Toimus kolm koolituspäeva sotsiaaltöötajatele - üks 

KOV sotsiaalnõunikele, teine avahooldustöötajatele 

ja kolmas KOV sotsiaaltöötajatele (sh 

lastekaitsespetsialistid) ning hooldekodude juhtidele. 

Esinesid Ülli Kukumägi, Lilia Raudheiding, Ülle 

Laasner, Christina Vallimäe ja Eve-Mai Valdna, Jaan 

Aas, Marju Tamsalu jt.

MAAVALITSUSEL

kokkulepped koolitajaga, kutsete 

väljasaatmine, registreerimine, 

ruumide ettevalmistus, 

toitlustuse korraldamine, 

tagasiside võtmine ja analüüs, 

ettekannete tegemine Ülle 

Laasner, Lilia Raudheiding.

ELLUVIIJAL 

Avahooldustöötajatele viis 

koolituse läbi Ülli Kukumägi, 

TEISTEL 

KOOSTÖÖPARTNERITEL 

sotsiaaltöötajate turvalisuse 

koolituse viisid läbi turvalisuse 

koostööpartnerid (koostöös 

siseturvalisuse programmiga, 

vahendid suures osas sealt).

oktoober 06.11., 16.11., 12.12.2016.a.

Eakate ohutuspäev toimub KOVpõhiselt - suurem 

ohutuspäev koostöös omavalitsusega viiakse läbi 

vallakeskuses, sel aastal Vigala vallas. Päev 

koosnes mitmetest töötubadest: vaegkuuljate 

vahendid, liiklusohutus, kuriteoennetus ja politsei, 

häirekeskus, naabrivalve, metsa eksimise 

ennetamine, tuleohutus- korstnapühkija, kodu 

testimine, tulekustutamine, kustutusahendid jms. 

Eakad said mõõta pikkust ja kehakaalu. Loengu tegi 

füsioterapeut Meelika Ebrok, esines Politsei- ja 

Piirivalveameti puhkpilliorkester. Osalejate vahel 

loositi auhindu. 

SIHTRÜHMAD

Sosiaaltöötajad maakonnas

10

SIHTRÜHMAPÕHISED TERVISETEGEVUSED

TERVISETEGEVUSED EAKATELE

RISKID RISKI MAANDAMINE

Osalisi on vähe Vigala vald arvas. et 40 inimest on väga 

hea tulemus. Infot levitati läbi vallalehe ja 

maakonnalehe, üleval olid kuulutused.

5Osalus

MAAVALITSUSEL

projektimeeskonna liige, ühe 

töötoa korraldamine (mõõtmine), 

suhtlemine Vigala vallaga, 

kokkulepped

ELLUVIIJAL 

peakorraldaja on olnud aastaid 

Rapla politseijaoskond, sel 

aastal projektijuht Õie Kopli - 

koosolekute korraldamine, 

päeva ettevalmistamine, 

suhtlemine KOVga, 

reklaamplakatid, teavitamine jms

TEISTEL KOOSTÖÖPARTNE-

RITEL 

osalesid erinevad 

organisatsioonid oma 

töötubadega (MNT, politsei, 

naabrivalve, pääste, 

häirekeskus, jt), KOV korraldas 

ja tasus toitlustuse.

mai 7.04.2016

SIHTRÜHMAD

Eakad inimesed 65+ maakonnas

Eakad inimesed 65+ Vigala vallas

INDIKAATORID

Sihtrühma rahulolu

Kivi- Vigala ja Vana-Vigala vahel oli sel hetkel väike riid, mistõttu osalesid ainult Vana-

Vigala elanikud. Mõned organisatsioonid ei tulnud, nt EPR (ei olnud vabu õpetajaid).

HINNANG TEGEVUSELE  (10=väga hea, 1=väga halb)

Koostöö korraldajate vahel 9

SIHTRÜHMAPÕHISED TERVISETEGEVUSED

TERVISETEGEVUSED EAKATELE

Aita end ja kaitse teist - ohutuspäev eakatele

TERVISETEGEVUSED EAKATELE



Sihtrühm 2

Sihtrühm 3

Põhiindikaator Osalejate arv 40 Osalejate arv 41

Alaindikaator 1 Osalejate rahulolu koolitusega 

("heaks ja väga heaks" 

hinnanute osakaal)

90% Osalejate rahulolu koolitusega 

("heaks ja väga heaks" 

hinnanute osakaal)

100%

Alaindikaator 2 väärtus

Risk 1

Risk 2

Risk 3

KOMMENTAARID

TEGEVUSSUUND

VALDKOND

TEGEVUS 3

KULU 300 jah                                           300 € jah

TOIMUMISAEG

Sihtrühm 1 2339

Sihtrühm 2 arvSihtrühm 3 arv

Põhiindikaator Koolitusel osalenud 20 Koolitusel osalenud 22

Alaindikaator 1 mõõdetav ese väärtus mõõdetav ese väärtus

Alaindikaator 2 mõõdetav ese väärtus mõõdetav ese väärtus

Risk 1

Solveig Edasi käis projekti tutvustamas 

vallavanemate kogus, seejärel avaldati koolituse 

kuulutused Tervise Edendaja lehes ja vallalehtedes. 

Oktoobrigrupp täitus kiirest ning juba on rohkem kui 

20 inimest registreerunud ka kevadisse gruppi. 

Tagasiside oli väga hea, kõik, kes registreerusid, 

tulid ka kohale. 

Koolitus koosnes teoreetilisest õppepäevast ja 

individuaalsetest sõidutundidest. Teoreetilisel 

õppepäeval, mis kestab kuus akadeemilist tundi, 

toimus klassitund. Õppepäeva järgselt  (järgneva 

kolme päeva jooksul)  viidi läbi igale koolitatavale 

individuaalne  sõidutund, kus sai keskenduda iga 

juhi individuaalsetele vajadustele,  reguleeritakse 

sõiduasendit, harjutatakse juhtimisvõtteid erinevatel 

kiirustel, teiste liiklejatega arvestamist, parkimist 

ning  praktiseerida saab ka  ökonoomse sõidu 

võtteid. Koolitatava soovi korral sõidetakse läbi 

raskesti mõistetavaid liikluskorralduslahendusi.

INDIKAATORID

RISKID RISKI MAANDAMINE

Riske ei ole osalemine selles sihtrühmas alati väga 

kõrge

riski sõnastus ellu viidud maandamistegevused

10

sihtrühma nimi

INDIKAATORID

RISKID RISKI MAANDAMINE

Ei saa gruppi täis vallavanemate kogus MNT esindajate 

esinemine, maakonnalehes ja vallalehtedes 

artiklid

SIHTRÜHMAPÕHISED TERVISETEGEVUSED

TERVISETEGEVUSED EAKATELE

Eakate juhtide täiendkoolitus
MAAVALITSUSEL

Info jagamine sihtrühmale, 

koostöölepped KOVdega, 

reklaam, registreerimine.

ELLUVIIJAL 

Maanteeamet   - projekti 

rahastus. Sõidukoolituse OÜ - 

koolituse korraldamine

sügis 24.10.2016

SIHTRÜHMAD

Eakad sõidukijuhid

sihtrühma nimi

Sotsiaaltöötajate koolitus oli turvalisuse projekti üheks tegevuseks ja rahastus oli sealt 

400 €. Avahooldustöötajatele oli esmakordselt omaosalus (vallad maksid) a 10 €.

riski sõnastus ellu viidud maandamistegevused

HINNANG TEGEVUSELE  (10=väga hea, 1=väga halb)

Koostöö korraldajate vahel

Toimus kolm koolituspäeva sotsiaaltöötajatele - üks 

KOV sotsiaalnõunikele, teine avahooldustöötajatele 

ja kolmas KOV sotsiaaltöötajatele (sh 

lastekaitsespetsialistid) ning hooldekodude juhtidele. 

Esinesid Ülli Kukumägi, Lilia Raudheiding, Ülle 

Laasner, Christina Vallimäe ja Eve-Mai Valdna, Jaan 

Aas, Marju Tamsalu jt.

MAAVALITSUSEL

kokkulepped koolitajaga, kutsete 

väljasaatmine, registreerimine, 

ruumide ettevalmistus, 

toitlustuse korraldamine, 

tagasiside võtmine ja analüüs, 

ettekannete tegemine Ülle 

Laasner, Lilia Raudheiding.

ELLUVIIJAL 

Avahooldustöötajatele viis 

koolituse läbi Ülli Kukumägi, 

TEISTEL 

KOOSTÖÖPARTNERITEL 

sotsiaaltöötajate turvalisuse 

koolituse viisid läbi turvalisuse 

koostööpartnerid (koostöös 

siseturvalisuse programmiga, 

vahendid suures osas sealt).

Osalus 10

Sihtrühma rahulolu 10



Risk 2

Risk 3

KOMMENTAARID

TEGEVUSSUUND

VALDKOND

TEGEVUS 1

KULU 15 jah                                             15 € jah

TOIMUMISAEG

Sihtrühm 1 20

Sihtrühm 2 arv

Sihtrühm 3 arv

Põhiindikaator Osalejate arv 20 Osalejate arv 12

Alaindikaator 1 koolitusel osalejate arv 15 koolitusel osalejate arv väärtus

Alaindikaator 2 mõõdetav ese väärtus mõõdetav ese väärtus

Risk 1

Risk 2Risk 3

KOMMENTAARID

riski sõnastus

ellu viidud maandamistegevused

riski sõnastus ellu viidud maandamistegevused

HINNANG TEGEVUSELE  (10=väga hea, 1=väga halb)

Maanteeamet soovib toetada eakaid mootorsõidukijuhte, et püsiks nende elukvaliteet ja 

enesekindlus autot juhtides ka soliidses eas.  Maanteeamet finantseeris  - 540 €. KOVd 

maksid eakate eest a 12€.

RISKID RISKI MAANDAMINE

riski sõnastus ellu viidud maandamistegevused

7

Rapla diabeetikute seltsile viis Eveli Truia läbi 

loengu suutervisest.

MAAVALITSUSEL

koolitajate vahendamine, 

võrgustikuga suhtlemine, 

kaasamine 

ELLUVIIJAL 

Eveli Truia, suutervise koolitaja

aprill 20.04.2016

SIHTRÜHMAD

Diabeetikute seltsi liikmed

sihtrühma nimi

sihtrühma nimi

INDIKAATORID

Sihtrühma rahulolu 10

ellu viidud maandamistegevused

HINNANG TEGEVUSELE  (10=väga hea, 1=väga halb)

Koostöö korraldajate vahel 10

Osalus

SIHTRÜHMAPÕHISED TERVISETEGEVUSED

TERVISETEGEVUSED PUUETEGA INIMESTELE

Suutervise koolitus Raplamaa diabeetikute seltsi liikmetele

Koostöö korraldajate vahel 10

Osalus 10

Sihtrühma rahulolu

Solveig Edasi käis projekti tutvustamas 

vallavanemate kogus, seejärel avaldati koolituse 

kuulutused Tervise Edendaja lehes ja vallalehtedes. 

Oktoobrigrupp täitus kiirest ning juba on rohkem kui 

20 inimest registreerunud ka kevadisse gruppi. 

Tagasiside oli väga hea, kõik, kes registreerusid, 

tulid ka kohale. 

Koolitus koosnes teoreetilisest õppepäevast ja 

individuaalsetest sõidutundidest. Teoreetilisel 

õppepäeval, mis kestab kuus akadeemilist tundi, 

toimus klassitund. Õppepäeva järgselt  (järgneva 

kolme päeva jooksul)  viidi läbi igale koolitatavale 

individuaalne  sõidutund, kus sai keskenduda iga 

juhi individuaalsetele vajadustele,  reguleeritakse 

sõiduasendit, harjutatakse juhtimisvõtteid erinevatel 

kiirustel, teiste liiklejatega arvestamist, parkimist 

ning  praktiseerida saab ka  ökonoomse sõidu 

võtteid. Koolitatava soovi korral sõidetakse läbi 

raskesti mõistetavaid liikluskorralduslahendusi.

MAAVALITSUSEL

Info jagamine sihtrühmale, 

koostöölepped KOVdega, 

reklaam, registreerimine.

ELLUVIIJAL 

Maanteeamet   - projekti 

rahastus. Sõidukoolituse OÜ - 

koolituse korraldamine

10

riski sõnastus

TERVISETEGEVUSED PUUETEGA INIMESTELE

TERVISETEGEVUSED MUULE SIHTRÜHMALE



6

VALDKOND

TEGEVUS 1

KULU 0 ei                                             -   € jah / ei

TOIMUMISAEG

Sihtrühm 1 80

Sihtrühm 2 0

Sihtrühm 3 0

Põhiindikaator Praktika esitamine 1 Praktika esitamine 1

Alaindikaator 1 väärtus

Alaindikaator 2 väärtus

Risk 1

Risk 2

Risk 3

INDIKAATORID

RISKID RISKI MAANDAMINE

ellu viidud maandamistegevused

ellu viidud maandamistegevused

ellu viidud maandamistegevused

HINNANG TEGEVUSELE  (10=väga hea, 1=väga halb)

Koostöö korraldajate vahel 10

Osalus 8

Raplamaa noortekogu eksperiment - kuidas on alaealistele kättesaadav müügikohtades alkohol ja tubakatooted
Idee sai alguse peale eelmise aasta osaluskohvikut, 

kui noortekogu liikmed tulid välja probleemiga, et 

alkoholi- ja tubakatooted on kaubanduses noortele 

väga lihtsalt kättesaadavad. 

Sihtgrupiks olidki selles aktsioonis Raplamaa 

ettevõtted: tanklad, kauplused, ka mõned avalikud 

söögikohad. 

Projekti eesmärgiks oli saada teada, kuivõrd on 

alaealistele alkohol ja tubakatooted kättesaadavad, 

kas küsitakse dokumenti  - milline on Raplamaal 

ettevõtete kultuur ja seaduskuulekus. Eesmärgiks ei 

olnud kedagi häbistada ega karistada.   

Juunikuus toimus müügikohtade külastus, kus kahe 

päeva jooksul viisid 15 aastane Maian Kesküll ja 16 

aastane Kromel  Kruusmann maakonna 42-s 

müügikohas läbi testostlemise. Tulemus oli üle 

ootuste kurb – 64% müügikohtadest oleks müünud 

alaealistele keelatud tooteid ja 36% ei oleks 

müünud. Vastavalt müüja käitumisele andsid noored 

neile kas tänukaardi (rohelise) või punase 

meeldetuletuskaardi. Noortekogu liikmed ise 

kujundasid need kaardid ning sõnastasid slõugani.  

Aktsiooni järgselt  kirjutasÜlle Laasner 

maakonnalehte artikli (http://www.raplatervis.ee/wp-

content/uploads/Raplamaa-S%C3%B5numid-artikkel-

noorte-eksperiment-alkoholi-ja-tubakatoodete-

teemal.pdf), 3. juulil esines üks testostleja, Maian 

Kesküll, maakonnaraadio Noortefoorumi saates  

testostlemise teemal  

(https://www.mixcloud.com/TreRaadio/03072016-

noortefoorum-noored-ja-alkohol/). Kõikidele 

ettevõtetele, Rapla politseijaoskonnale ja Raplamaa 

omavalitsustele saadeti noortekogu presidendi 

allkirjaga ning maakonna noortekogu blanketil kiri, 

kus kirjeldati protseduuri, tulemusi ning anti soovitusi 

edaspidiseks. Aktsioon toimus Rapla 

politseijaoskonna nõusolekul ja toel.

6. oktoobril viisid Rapla politsei ja Rapla Maavalitsus 

läbi maakonna ettevõtjatele koolituse, kuidas 

paremini saada hakkama alaealiste ostjate ning ka 

joobes ostjatega. Koolitusel osales 35 inimest. Nädal 

hiljem, 13. oktoobril, toimus järeltestimine. Seekord 

külastas müügikohti samal päeval 18. aastaseks 

saanud noortekogu liige Eliise-Marii Kändler. Ühe 

päeva jooksul sai testitud 26 müügikohta kolmes 

maakonna suuremas vallas (Rapla, Kohila, 

Märjamaa). Tulemus oli oluliselt parem – dokumenti 

ei küsitud küll 34% müügikohtadest (juuni 64%), kuid 

olukord oli muutunud 15 müügikohas! Lisaks sellele, 

et müüjad küsisid dokumenti aktiivsemalt, olid nad 

ka hoolsamad vanuse arvutamisel, mis juunis jättis 

kõvasti soovida (ei osatud ja ei viitsitud arvutada). 

Tulemustest teavitati ettevõtjaid, politseid ja 

omavalitsusi samamoodi nagu juunikuus. 

Maian, Kromel ja Eliise-Marii esinesid 25. oktoobril 

Raplamaa 19. tervisedenduse konverentsil  „Laste ja 

noorte tervis“  turvalisuse töötoas   kokkuvõttega 

aktsioonist (ettekanne: 

http://prezi.com/xle3qozzhtvj/?utm_campaign=share

&utm_medium=copy&rc=ex0share). Lisaks ilmus 

maakonnalehes, tervise erilehes, väike kokkuvõte 

ka järelaktsioonist (http://www.raplatervis.ee/wp-

content/uploads/Oktoober-2016.pdf).

MAAVALITSUSEL

noortekogu juhtimine, 

eksperimendi korraldamine, 

kooskõlastamine politseiga, 

koolituse korraldamine, koos 

noortega tagasiside andmine 

ettevõtjatele, KOVdele ja 

politseile (2x).

ELLUVIIJAL 

Raplamaa noortekogu noored - 

eksperimendi teostamine 

maakonna müügikohtades, 

ekspeimendi esitlemine 

maakonna tervisedenduse 

konverentsil, ettekanne 

ettevõtjate koolitusel.

Selle aktsiooni, projekti, esitas 

Rapla Maavalitsus ENL 

noorteprojekti konkursile.

HEAD PRAKTIKAD

veebruar detsember

SIHTRÜHMAD

Maakonna kauplused jt müügikohad

0

0

HEAD PRAKTIKAD

HEAD PRAKTIKAD



Sihtrühma rahulolu 10

Idee sai alguse peale eelmise aasta osaluskohvikut, 

kui noortekogu liikmed tulid välja probleemiga, et 

alkoholi- ja tubakatooted on kaubanduses noortele 

väga lihtsalt kättesaadavad. 

Sihtgrupiks olidki selles aktsioonis Raplamaa 

ettevõtted: tanklad, kauplused, ka mõned avalikud 

söögikohad. 

Projekti eesmärgiks oli saada teada, kuivõrd on 

alaealistele alkohol ja tubakatooted kättesaadavad, 

kas küsitakse dokumenti  - milline on Raplamaal 

ettevõtete kultuur ja seaduskuulekus. Eesmärgiks ei 

olnud kedagi häbistada ega karistada.   

Juunikuus toimus müügikohtade külastus, kus kahe 

päeva jooksul viisid 15 aastane Maian Kesküll ja 16 

aastane Kromel  Kruusmann maakonna 42-s 

müügikohas läbi testostlemise. Tulemus oli üle 

ootuste kurb – 64% müügikohtadest oleks müünud 

alaealistele keelatud tooteid ja 36% ei oleks 

müünud. Vastavalt müüja käitumisele andsid noored 

neile kas tänukaardi (rohelise) või punase 

meeldetuletuskaardi. Noortekogu liikmed ise 

kujundasid need kaardid ning sõnastasid slõugani.  

Aktsiooni järgselt  kirjutasÜlle Laasner 

maakonnalehte artikli (http://www.raplatervis.ee/wp-

content/uploads/Raplamaa-S%C3%B5numid-artikkel-

noorte-eksperiment-alkoholi-ja-tubakatoodete-

teemal.pdf), 3. juulil esines üks testostleja, Maian 

Kesküll, maakonnaraadio Noortefoorumi saates  

testostlemise teemal  

(https://www.mixcloud.com/TreRaadio/03072016-

noortefoorum-noored-ja-alkohol/). Kõikidele 

ettevõtetele, Rapla politseijaoskonnale ja Raplamaa 

omavalitsustele saadeti noortekogu presidendi 

allkirjaga ning maakonna noortekogu blanketil kiri, 

kus kirjeldati protseduuri, tulemusi ning anti soovitusi 

edaspidiseks. Aktsioon toimus Rapla 

politseijaoskonna nõusolekul ja toel.

6. oktoobril viisid Rapla politsei ja Rapla Maavalitsus 

läbi maakonna ettevõtjatele koolituse, kuidas 

paremini saada hakkama alaealiste ostjate ning ka 

joobes ostjatega. Koolitusel osales 35 inimest. Nädal 

hiljem, 13. oktoobril, toimus järeltestimine. Seekord 

külastas müügikohti samal päeval 18. aastaseks 

saanud noortekogu liige Eliise-Marii Kändler. Ühe 

päeva jooksul sai testitud 26 müügikohta kolmes 

maakonna suuremas vallas (Rapla, Kohila, 

Märjamaa). Tulemus oli oluliselt parem – dokumenti 

ei küsitud küll 34% müügikohtadest (juuni 64%), kuid 

olukord oli muutunud 15 müügikohas! Lisaks sellele, 

et müüjad küsisid dokumenti aktiivsemalt, olid nad 

ka hoolsamad vanuse arvutamisel, mis juunis jättis 

kõvasti soovida (ei osatud ja ei viitsitud arvutada). 

Tulemustest teavitati ettevõtjaid, politseid ja 

omavalitsusi samamoodi nagu juunikuus. 

Maian, Kromel ja Eliise-Marii esinesid 25. oktoobril 

Raplamaa 19. tervisedenduse konverentsil  „Laste ja 

noorte tervis“  turvalisuse töötoas   kokkuvõttega 

aktsioonist (ettekanne: 

http://prezi.com/xle3qozzhtvj/?utm_campaign=share

&utm_medium=copy&rc=ex0share). Lisaks ilmus 

maakonnalehes, tervise erilehes, väike kokkuvõte 

ka järelaktsioonist (http://www.raplatervis.ee/wp-

content/uploads/Oktoober-2016.pdf).

MAAVALITSUSEL

noortekogu juhtimine, 

eksperimendi korraldamine, 

kooskõlastamine politseiga, 

koolituse korraldamine, koos 

noortega tagasiside andmine 

ettevõtjatele, KOVdele ja 

politseile (2x).

ELLUVIIJAL 

Raplamaa noortekogu noored - 

eksperimendi teostamine 

maakonna müügikohtades, 

ekspeimendi esitlemine 

maakonna tervisedenduse 

konverentsil, ettekanne 

ettevõtjate koolitusel.

Selle aktsiooni, projekti, esitas 

Rapla Maavalitsus ENL 

noorteprojekti konkursile.



KOMMENTAARID

VALDKOND

TEGEVUS 2

KULU 0 ei                                             -   € jah / ei

TOIMUMISAEG

Sihtrühm 1 29

Sihtrühm 2 10

Sihtrühm 3 0

Põhiindikaator Praktika esitamine 1 Praktika esitamine 1

Alaindikaator 1 0 väärtus

Alaindikaator 2 väärtus

Risk 1

Risk 2

Risk 3 ellu viidud maandamistegevused

RISKID RISKI MAANDAMINE

ellu viidud maandamistegevused

HINNANG TEGEVUSELE  (10=väga hea, 1=väga halb)

HEAD PRAKTIKAD

Raplamaa laseaedade toitlustuse ülevaatus
Lasteaedu külastati toitlustuse edendamise raames 

kolmandat korda (2006, 2012). Meeskond andis 

välja parima lasteaiatoidu 2016 auhinna - Kohila 

lasteaed Sipsik. Auhind anti üle maakonna 

tervisedenduse konverentsil 25. 10.2016.a. 

Märjamaal.

4-liikmeline meeskond külastas kõiki lasteaedu 

2016. aastal. 29 lasteaeda (kokku 33, sest on ka 

eraldi rühmad)  jagunes 4 päevale. Külaskäik kestis 

igas asutuses ca 1 tund, suheldi kokkade, asutuse 

juhtidega, majandusjuhataja, lasteaiaõpetajate jt-ga. 

Jälgiti konkreetseid indikaatoreid, mis on aastate 

jooksul välja töötatud (hügieen, keskkond, menüü 

tasakaalustatus, menüü lahtikirjutatus jms). 

Külaskäigule kutsuti kaasa ka omavalitsuse 

esindaja. Pooled KOVd seda võimalust ka 

kasutasid. Kõik asutused said individuaalse raporti 

ja vallavalitsused  KOV lõikes koondraportid. 

Raportit ilmestavad ka fotod. Raport sisaldas 

tähelepanekuid, edasiminekuid ja ettepanekuid. 

Maakonna 19. tervisekonverentsil tegi Anne Kersna 

ettekande tegevusest ja tulemustest, 10.11. esinesid 

Ülle Laasner ja Anne Kersna ettekandega 

vallavanemate kogus.  Artikleid ilmus kohalikus 

lehes kaks - 16.11. Mariliis Vest vallavanemate kogu 

artiklis ning 23.11. maakonnalehes "Lasteaiatoit 

Rapla maakonnas 2016. aasta" (Laasner, Kersna). 

Ülevaadet on antud ka erinevates 

sotsiaalkomisjonides ja volikogudes.  

MAAVALITSUSEL

Tervisenõukogu protokollilise 

otsusega meeskonna 

moodustamine, ajakava 

koostamine, lasteaedade 

teavitamine, raportite 

koostamine, ettekande tegemine 

ja esitamine.

ELLUVIIJAL 

Lasteaiatoidu toimkond külastas 

kõiki lasteaedu maakonnas, 

vestles kokkade, asutuse juhi, 

majandusjuhatajaga, otsustasid 

auhinnasaaja jms.

TEISTEL 

KOOSTÖÖPARTNERITEL 

lasteasutused - toimkonna 

vastuvõtmine, avatud 

suhtlemine, tagasiside andmine 

raportile.

veebruar

0

INDIKAATORID

ellu viidud maandamistegevused

Koostöö korraldajate vahel 10

Osalus 10

Sihtrühma rahulolu 8

detsember

SIHTRÜHMAD

Raplamaa lasteaiad

Raplamaa omavalitsusjuhid

Me ei soovita teha sellist eksperimenti alaealistega, ehkki täisealisega ainult dokumendi 

küsimise kontrolli peale välja minnes ei oleks me saanud teada, et müüjad ei oska 

arvutada, meie maakonnas juhtus seda 5-6 korral. Teise katse tegime samal päeval 

18. aastaseks saanud tütarlapsega, kelle puhul tsiviilseadus nõuab, et sünnipäeva 

päeval ei tohi müüa keelatud kaupu (24 h pärast alles) ja vanuse arvutamine oli vajalik. 

Idee sai alguse peale eelmise aasta osaluskohvikut, 

kui noortekogu liikmed tulid välja probleemiga, et 

alkoholi- ja tubakatooted on kaubanduses noortele 

väga lihtsalt kättesaadavad. 

Sihtgrupiks olidki selles aktsioonis Raplamaa 

ettevõtted: tanklad, kauplused, ka mõned avalikud 

söögikohad. 

Projekti eesmärgiks oli saada teada, kuivõrd on 

alaealistele alkohol ja tubakatooted kättesaadavad, 

kas küsitakse dokumenti  - milline on Raplamaal 

ettevõtete kultuur ja seaduskuulekus. Eesmärgiks ei 

olnud kedagi häbistada ega karistada.   

Juunikuus toimus müügikohtade külastus, kus kahe 

päeva jooksul viisid 15 aastane Maian Kesküll ja 16 

aastane Kromel  Kruusmann maakonna 42-s 

müügikohas läbi testostlemise. Tulemus oli üle 

ootuste kurb – 64% müügikohtadest oleks müünud 

alaealistele keelatud tooteid ja 36% ei oleks 

müünud. Vastavalt müüja käitumisele andsid noored 

neile kas tänukaardi (rohelise) või punase 

meeldetuletuskaardi. Noortekogu liikmed ise 

kujundasid need kaardid ning sõnastasid slõugani.  

Aktsiooni järgselt  kirjutasÜlle Laasner 

maakonnalehte artikli (http://www.raplatervis.ee/wp-

content/uploads/Raplamaa-S%C3%B5numid-artikkel-

noorte-eksperiment-alkoholi-ja-tubakatoodete-

teemal.pdf), 3. juulil esines üks testostleja, Maian 

Kesküll, maakonnaraadio Noortefoorumi saates  

testostlemise teemal  

(https://www.mixcloud.com/TreRaadio/03072016-

noortefoorum-noored-ja-alkohol/). Kõikidele 

ettevõtetele, Rapla politseijaoskonnale ja Raplamaa 

omavalitsustele saadeti noortekogu presidendi 

allkirjaga ning maakonna noortekogu blanketil kiri, 

kus kirjeldati protseduuri, tulemusi ning anti soovitusi 

edaspidiseks. Aktsioon toimus Rapla 

politseijaoskonna nõusolekul ja toel.

6. oktoobril viisid Rapla politsei ja Rapla Maavalitsus 

läbi maakonna ettevõtjatele koolituse, kuidas 

paremini saada hakkama alaealiste ostjate ning ka 

joobes ostjatega. Koolitusel osales 35 inimest. Nädal 

hiljem, 13. oktoobril, toimus järeltestimine. Seekord 

külastas müügikohti samal päeval 18. aastaseks 

saanud noortekogu liige Eliise-Marii Kändler. Ühe 

päeva jooksul sai testitud 26 müügikohta kolmes 

maakonna suuremas vallas (Rapla, Kohila, 

Märjamaa). Tulemus oli oluliselt parem – dokumenti 

ei küsitud küll 34% müügikohtadest (juuni 64%), kuid 

olukord oli muutunud 15 müügikohas! Lisaks sellele, 

et müüjad küsisid dokumenti aktiivsemalt, olid nad 

ka hoolsamad vanuse arvutamisel, mis juunis jättis 

kõvasti soovida (ei osatud ja ei viitsitud arvutada). 

Tulemustest teavitati ettevõtjaid, politseid ja 

omavalitsusi samamoodi nagu juunikuus. 

Maian, Kromel ja Eliise-Marii esinesid 25. oktoobril 

Raplamaa 19. tervisedenduse konverentsil  „Laste ja 

noorte tervis“  turvalisuse töötoas   kokkuvõttega 

aktsioonist (ettekanne: 

http://prezi.com/xle3qozzhtvj/?utm_campaign=share

&utm_medium=copy&rc=ex0share). Lisaks ilmus 

maakonnalehes, tervise erilehes, väike kokkuvõte 

ka järelaktsioonist (http://www.raplatervis.ee/wp-

content/uploads/Oktoober-2016.pdf).

MAAVALITSUSEL

noortekogu juhtimine, 

eksperimendi korraldamine, 

kooskõlastamine politseiga, 

koolituse korraldamine, koos 

noortega tagasiside andmine 

ettevõtjatele, KOVdele ja 

politseile (2x).

ELLUVIIJAL 

Raplamaa noortekogu noored - 

eksperimendi teostamine 

maakonna müügikohtades, 

ekspeimendi esitlemine 

maakonna tervisedenduse 

konverentsil, ettekanne 

ettevõtjate koolitusel.

Selle aktsiooni, projekti, esitas 

Rapla Maavalitsus ENL 

noorteprojekti konkursile.



KOMMENTAARID

7

Tegevus Planeeritav kulu Planeeritud väärtus

Koosolekute korraldamine 100 4

Tervisedendaja tunnustamine 100 1

Tervisenõukogu logoga meened 160 100

Tervisedenduse kodulehe 

veebimajutus, veebihaldus 100 1

Kommentaarid

Tegevus Planeeritav kulu Planeeritud väärtus
Tervisedendaja 

autokompensatsioon 1000 100SIIA KIRJUTA TEGEVUSE NIMETUS summa Väärtus Vä

Kommentaarid

Reaalne väärtus

7

1

100

1

Reaalne väärtus

101,35

Reaalne kulu

Reaalne kulu

koosolek

tunnustatav

tk

Lasteaedu külastati toitlustuse edendamise raames 

kolmandat korda (2006, 2012). Meeskond andis 

välja parima lasteaiatoidu 2016 auhinna - Kohila 

lasteaed Sipsik. Auhind anti üle maakonna 

tervisedenduse konverentsil 25. 10.2016.a. 

Märjamaal.

4-liikmeline meeskond külastas kõiki lasteaedu 

2016. aastal. 29 lasteaeda (kokku 33, sest on ka 

eraldi rühmad)  jagunes 4 päevale. Külaskäik kestis 

igas asutuses ca 1 tund, suheldi kokkade, asutuse 

juhtidega, majandusjuhataja, lasteaiaõpetajate jt-ga. 

Jälgiti konkreetseid indikaatoreid, mis on aastate 

jooksul välja töötatud (hügieen, keskkond, menüü 

tasakaalustatus, menüü lahtikirjutatus jms). 

Külaskäigule kutsuti kaasa ka omavalitsuse 

esindaja. Pooled KOVd seda võimalust ka 

kasutasid. Kõik asutused said individuaalse raporti 

ja vallavalitsused  KOV lõikes koondraportid. 

Raportit ilmestavad ka fotod. Raport sisaldas 

tähelepanekuid, edasiminekuid ja ettepanekuid. 

Maakonna 19. tervisekonverentsil tegi Anne Kersna 

ettekande tegevusest ja tulemustest, 10.11. esinesid 

Ülle Laasner ja Anne Kersna ettekandega 

vallavanemate kogus.  Artikleid ilmus kohalikus 

lehes kaks - 16.11. Mariliis Vest vallavanemate kogu 

artiklis ning 23.11. maakonnalehes "Lasteaiatoit 

Rapla maakonnas 2016. aasta" (Laasner, Kersna). 

Ülevaadet on antud ka erinevates 

sotsiaalkomisjonides ja volikogudes.  

MAAVALITSUSEL

Tervisenõukogu protokollilise 

otsusega meeskonna 

moodustamine, ajakava 

koostamine, lasteaedade 

teavitamine, raportite 

koostamine, ettekande tegemine 

ja esitamine.

ELLUVIIJAL 

Lasteaiatoidu toimkond külastas 

kõiki lasteaedu maakonnas, 

vestles kokkade, asutuse juhi, 

majandusjuhatajaga, otsustasid 

auhinnasaaja jms.

TEISTEL 

KOOSTÖÖPARTNERITEL 

lasteasutused - toimkonna 

vastuvõtmine, avatud 

suhtlemine, tagasiside andmine 

raportile.

aasta

Raplamaal on 15 aasta jooksul viidud läbi 4 koolitoitud, 3 lasteaiatoidu ja 2 

hooldekodutoidu nn järelvalvet-külaskäiku nõustamise eesmärgil. Tean, et mõneski 

teises maakonnas on üritatud sellist nõustamist korraldada, kuid kuna seadus ei nõua 

sellise järelvalve teostamist, siis on saadud tagasilööke ja lasteasutused nt ei ole 

lubanud komisjonil tulla. Raplamaal sellist praktikat ei ole olnud, kuid sel aastal olid 

paar omavalitsust, kus oli rohkem tähelepanekuid, negatiivsed. Siiski on ka neis 

asutustest toimunud suured muudatused. Sellisel järelvalvel on suur mõju - asutused 

saavad moraalset toetust oma investeeringute ja tegevuste elluviimisel nõukogult, 

omavalitsused saavad asjakohast nõu toitlustuse parendamisel, mille tulemusena on 

maakonnas toitlustus heal järjel. Otseselt saab tervisedendaja teada ka vajadusi 

(koolitusvajadused), mille suhtes kohe sekkumisi planeerida (2017 toimub nt  mess, 

kus ettevõtjad presenteerivad kokariideid, puhastusvahendeid, köögivahendeid jne- 

vajadus tuli sellest, et paljudes lasteaedades ei olnud kokad enam korralikult riides).

100

164,64

60,5

Põhiindikaator

MAAVALITSUSE TERVISETOA RAHASTAMINE

Mõõdetav ese

BAASRAHA

MAAKONNA TERVISENÕUKOGU TÖÖ KORRALDAMINE

136,23

1013,5summa

Põhiindikaator

kuu
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Tegevus

Maavalitsuse spetsialisti 

töötasu

MAAVALITSUSE SPETSIALISTI TÖÖTASU

Täiendavad kommentaaridPlaneeritav kulu Reaalne kulu

1600 1600


