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Ülle Laasner



Struktuur. Tervise ja turvalisuse spetsialist ametis 0,8 kohaga!



Finantsid 2020:

Rahvatervise programm 26 000 €

Turvalisuse nõukogu tegevus programm 3500 €

Kogukondlike turvalisuse projektide fond 11 500 €

Raplamaa Omavalitsuste Liit 

inimeseõpetus 500 €

Kokku: 41 500 €



Turvalisuse nõukogu 
tegevused 



Tegevused

• KOVdele lauaõppused

• Haridustöötajate võistlusmäng ÄKK 16.10.

• Raadiosaated (15)

• Naabrivalve Foorum 02.04.

Sõprusmaakonnad on Pärnu-, Harju- ja Järvamaa:

• Maakondadeülene koostööseminar Järvamaal, teemaks Kaitse end 
ja aita teist programm läbi aegade ja tulevikunägemus

• Maakondadeülene koostööseminar Pärnumaal, sügisel



Turvaline kool – 10 (a 50 € 
- 500 €)

• 02.01. – Vana-Vigala Põhikool

• 12.02. – Hagudi Lasteaed-Põhikool

• 22.04. – Märjamaa Gümnaasium

• 10.03. – Rapla Kesklinna Kool

• …        Kehtna Kutsehariduskeskus

• ….

Korraldaja: Rapla politseijaoskond 



Projektikonkurss

• Kogusumma 11 500 € (kuni 20% võib kasutada 
maakondlikeks tegevusteks otse – 2300 €)

• Konkursi aeg: aprill 2020



Turvalisuse projekt HTM-i, taotletud 
toetussumma 8211,6 €

• Koolieelikute näidendid „Õpin tänaval liiklema“ 15 tk sept 
2020- aprill 2021

• Otsi Otti päevad valdades 4 tk sept 2020

• Eakate autojuhtide koolitus oktoober 2020

• Uimastikasutuse uuring aprill  november 2020 

• Täiskasvanute KEAT ehk Rapla ÄKK 16.10.



Tervisenõukogu tegevused 
(RTA – 26 000 €)



Arendustegevused

• Terviseprofiili tegevuskava korrigeerimine

• Tervisemeeskondade sisehindamine – november/detsember

KOV

• KOV tervisenõukogude kohtumised maakonna 
tervisenõukoguga

• KOV tervisenõukogude seminarid: 

• Lokutal 11.-12.06 „Suhtlemisoskuste tarkused tervise 
teenistuses“

• Rakvere Aqva Spaas koos Jõgeva maakonnaga oktoober



Tervisemeeskondade koolitused

• UEN ja TN 26.-27.08. tervisenõukogude üleriigiline 
suvekool, Voore Puhkekeskuses

• TN Õppereis Soome ülekaalulisuse ja liikumisaktiivsuse 
teemal

• UEN Õppereisid Tallina: Tallinna Vaimse tervise keskus ja 
Lastemaja

• UEN Soome õppereisi teeme 2021



Haridustöötajate KEAT ehk Rapla ÄKK –
16. oktoober
• Ohutusteemaline võistlus haridusasutuste töötajatele (sh koolijuht). 

• 4-liikmelised meeskonnad lahendavad ülesandeid, mis võivad tulla 
haridusasutustes kriisidena ette: rünnak koolis, evakueerimine 
tulekahju puhul, purjus lasped klassiekskursioonil, lastega 
bussiavarii, erinevad esmaabitegevused, suitsetamine kooli 
territooriumil, narkootikumide üledoos jms. 

• Võistkonnad läbivad kuni 20 punkti, kus ülesannete täitmise 
põhjal saavad kõik hinded ja moodustatakse  paremusjärjestus. 

• Täiskasvanute KEATon praktiline, kinnistab õpitut (nõutud oskusi 
koolis, mida võib olla kunagi pole vaja läinud - nt rünnak koolis, 
esmaabi andmine jms), lihvib oskusi, arendab meeskonnatööd ja 
annab soodsama kuvanid ka 6. klasside laste KEATile. 



Koolitoitlustuse arendamine Raplamaal
• 5.02. koolijuhtide nõupidamisel 2019 

pilootprojekti tunnustamine: Kohila G ja 
Rapla Vesiroosi Kool

• Logo tegemine, märgi tootmine

• 2020 aastaks 5 märki eelarves 

• 21.04. Kokakoolitus Kehtna KHKs

• Uus õppeaasta: 

I Sisehindamine – september

II Koolide külastused meeskonnaga –
oktoobri lõpp

III Raporti koostamine, tagasiside andmine 
(soovitused jms) – november 2020

IV Tunnustamine – tunnusmärkide ja 
auhinna üleandmine 16.12. konverentsil



Raplamaa 23. tervisedenduse konverents – 16.12. 
(2000.-)

• Liikumine peateema

• Spordiakadeemia

• Laste ülekaalulisus, liikumisuuringu tulemused

• Maakonna parimate sportlaste tunnustamine

• Maakonna tervisedendajate tunnustamine



Tunnustamine (700 €)

• Klaasist auhinnad, kinkekaart (ind), 
meened

• Maakonna terviselogoga bänner (100.-)

• Kategooriad: 

• Raplamaa tervise -ja/või turvalisuse
tegu

• Raplamaa tervise- ja turvalisuse
edendaja

• Raplamaa tervisesõbralik ja turvaline
töökoht



Meedia
• Raplamaa Sõnumitele raha ei ole planeeritud

• Vallalehtede toimetajate ümarlaud ja kokkulepped, kuidas infot 
jagame (100.-) 

• Eetris 45 saadet! 15 saadet turvalisuse programmist ja 30 saadet 
terviseprogrammist (1750.-)

• Koduleht ROLi leht (tervis ja turvalisus)

• FB Raplamaa tervisedendus – 585 fänni 2018 - 753 2019!



Inimeseõpetuse ainesektsiooni tegevused 
(300 €, AF 500 € = 800 €)

• 5. klasside tervisepäev Hagudi  Põhikoolis 15.05.

• Inimeseõpetuse aineolümpiaad – maakondlik

• Inimeseõpetuse parimate ainetundjate preemiareis …



Tervist edendavad koolid (3200 €)
• Tervist edendava kooli tunnusmärkide lisatootmine ja pidulik üleandmine (direktorite 

nõupidamisel) 

• TN juhtide kokkusaamised jaanuaris, märtsis, septembris, novembris erinevates koolides 
(100.-)

• Epp Priimägi/ Ülle Närska ja naerukoolitused aprillis koos inimeseõpetuse õpetajatega( 
300.-)

• Raplamaa TE suvekool Metsajõe Puhkekeskuses .Majutus/ruumid + toit 800.- + 
omaosalus, Koolitajad 700.- (Jaanus Karm- ellujäämine ja/ või Toomas Tõnisson). 
Vaimse tervise teemad: Kadi Toomi südamemeditatsioon- iseendasse sisse minemine. Jüri 
Ennet ärevushäiretest jm sellisest. Mis toimub lastega, meie endaga? 

• TREliikumine- Kristel Leesmend. Kindlad harjutused, kuidas pingetest vabaneda. Lektor 
on tippsportlaste nõustaja- vaim jm sügisel ( oktoobris) loenguna 300.-

• TE koolide juhtide tänuüritus novembris  -Ööbiku  Gastronoomiatalus- toitumise 
tervislikkusest (900.-). Koolituse hind on 69 €/inimene, sisaldades töövahendeid, 
toorainet ning tervitusjooki. Kokkamise tulemusena valmib 5-käiguline õhtusöök. 



Tervist edendavad lasteaiad (2000 €)

• 2.06-3.06 TEL suvekool Palukülas koos matka ja 
metsakoolitusega( Toomas Tõnisson 800.-)

• Ühine väljasõit lasteaeda, kus on head praktikad kuidas 
lahendada olukord, kui laps ei maga lõunaund (Kullaterad 
lasteaed Tallinnas, 400.-)

• Suu hügieeni koolitus (300.-)

• Võimlemine tööl nii personali kui lastega (qigong vms 300.-)

• TEL märgised 

• 05.05.2020. maakondlik  koolieelikute terviserongkäik ja 
spordipäev  Kohilas 



Ülekaal ja liikumise edendamine 

• Merike Kulli koolitus 20. märts -
Liikumislabori koolitus,  
liikumislabori materjalide jagamine 
koolidele (2019 soetatud - 300.-)

• Mängujuhtide koolitus põhikooli 
õpilastele (igast koolist 2-3 õpilast), 
2-päevane koolitus ja vana grupi 
hoidmine 1 p (700.- koolide 
omaosalus ka!),

• Ümarlaud koostööpartneritele 
(250.-)

• Pereõdede võrgustiku taasloomine, 
2 kokkusaamist (400.-)



Muud tegevused

• Infopäevad  maakonna KOV-ide sotsiaaltöötajatele ning 
puuetega inimeste organisatsioonide ning huvigruppide 
esindajatele. Plaan - kevad (päev kohe-kohe selgub) ja 
oktoober. (300.-)

• Vähihaigete tugirühma tegevuse toetamine (kokkusaamiste 
esineja tasu, 200.-).

• Südamekuu Raplamaal – meeskondade ühendamine, 
ajurünnak, rahalist toetust ei ole



Uimastiennetusnõukogu 
tegevused



Tegevused uimastiennetusnõukogule

• Õppereisid Tallina: Tallinna Vaimse tervise keskus ja Lastemaja

• Soome õppereisi teeme 2021

• Tervisenõukogude suvekool 26.-27. august Voore puhkekeskuses



Testostlemine (50 €)

• Viia läbi juunis

• Kas enne teha teavitus nagu 2019?



Koolitused sidusrühmadele:
• Koolijuhtide infopäev uimastiennetuse ja liikuma kutsuva kooli 

edendamise teemadel (110.-) 5.02.

• Kanepi koolitus sidusrühmadele Peaasjad MTÜ poolt

(320 + toitlustus 150.-) Kehtna KHKs märts

• Vaimse tervise konverents – 7.05. (500.-)

• Turvaline kool tagasisideseminar tugispetsialistid, juhtkond, koolide 
tervisenõukogud  (500.-) november

• Vaimse tervise esmaabi koolitus (300.-) 12 in * 25.- noorsootöötajatele 
ja tugispetsialistidele detsember



Koolitused ja tegevused noortele:

• Noortevolikogude liikmete (arvamusliidrite)  
uimastiennetusalane koolitus  kanepi teemal (Kanep ja aju)  
(470.-) oktoober

• Vaimse tervise nädal koolidele  novembris (1000.-) -
konkursid, noortelt noortele teavitus, kampaaniaslõugan, 
kampaaniavisuaalid (plakatid) jms. Kampaania korraldusse 
kaasatakse õpilased. Sõnumid suunatakse noorte oskustele 
endaga toime tulla, vaimsele tervisele laiemalt, ennetusele 
laiemalt, tervislikele valikutele, osaluskohvik riskikäitumise 
teemal 



Foorumteater (500 €)

• Riina Meidla, Gaida Kabral, Tiina 
Roosalu

• Rapla grupp ja Märjamaa grupp

• Kiusamise etendus

• Uimastiennetuslik etendus



Uimastikasutuse uuring (500 €)

• Uuringu juht Maali Käbin, teadur

• 3 kohtumist projektimeeskonnaga – märtsis, septembris, 
novembris Küsimustiku koostamine

• küsitluse veebipõhine läbiviimine Limesurvey keskkonnas -
aprill

• Analüüsi tegemine – juuni- september

• Raporti koostamine – oktoober

• Raporti esitlemine – novembris uimastiennetusnädalal



Edukat aastat!

Arendus

5%

Sekkumised

38%Võrgustik

57%


