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• Tervisedendajal on kaks ülesannet: võimestada
oma paikkonda (meeskonnad, võrgustikud) ja 
tegeleda probleemidega.

• Tervisemõjurid paiknevad enamuses väljaspool 
tervishoiusüsteemi - seetõttu on vajalik teha 
koostööd väga paljude erinevate 
valdkondadega.

• Partnerlus võimaldab vältida olukordi, kus 
mitmed organisatsioonid tegelevad samade 
probleemiga teadmata üksteise tegemistest.





Finantsid 2022:

Rahvatervise programm 26 000 €

Elanikkonnakaitse tegevus 3000 €

Üleriigiline ÄKK (SIM) 5000 €

Haridusministeeriumi projektitoetused 5882 €
(TEL 2032 €, TEK 2550, inimeseõpetus 1300 €)

Kokku:  39 882 €

ESF tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna 
koordinatsioonimudeli projekt  (Rapla VV) 60 000 €                                              





Arendustegevused - meeskondade 
haldamine ja koolitused 

• Töökoosolekud: TN 08.02., 01.06.;  UEN 8.02,17.05., 
30.06.;  TRN  10.03., 08.04.

• Koolitused – üleriigiline TN suvekool 23.-24.august 
Kurgjärvel



Terviseprofiil 2022 (esimene valmis maakonnas 
aastal 2005) ja tegevuskava 2023-2026 

• Uus protsess käivitub 2022 koostöös maakonna arengukava 
protsessiga

Raplamaa prioriteedid:

• KOV tervisedendus

• Laste ülekaal ja vähene liikumisaktiivsus

• Laste vaimne tervis, uimastiennetus

• Tervise- ja heaoluprofiil valmib aasta lõpuks..



KOV tervisedendus – Raplamaal 4 valda 

• Aastast 2004 tervisenõukogude koolitused, 2005  südamenädala 
korraldamine

• 2021 – leping KOVdega: a 3000 €

• 2022 – leping KOVdega (Kehtna 3000, Rapla 2000, Märjamaa 1500, 
Kohila 0) – 6500 kokku

• E-terviseprofiili loomine, tervisevaldkonna tegevuskava 2023-2026

• Tervisemeeskonna loomine (Kohila, Kehtna)

• Kampaaniad, uuringud, tunnustamine kohapeal, liitumine TET 
võrgustikuga jms

• Kohtumised koolitused 2 x aastas – koosolekud TP meeskondadega 
26.01., 5.04. Suvekool 30-31.08. Adilas – Margus Klaar teenusdisaini 
koolitus, teine päev tulemuste analüüs.



• Kevadine liikumise ja hea tuju 
kampaania "Liigu Raplamaal 2022", 
tervise- ja matkarajad (15). Aktiivsetele 
osalejatele antakse kampaania lõppedes 
välja tunnusmeened. 

• FitSphere äpp, sihtrühaks koolilapsed-
pensionärid. Suuremad ja väiksemad 
auhinnad.

• Kampaania kestab 01.04.-02.06.2022. 

• Iga nädal auhindade loosimine 
erinevates valdades.

• Vaata lähemalt www.liiguraplamaal.ee

http://www.liiguraplamaal.ee/


Raplamaa tervisedenduse konverents –25!
Vaimne tervis

2. november

KOV terviseprofiilide 
tutvustus
Tunnustamine

Kauaaegsete 
koostööpartnerite 
tänamine



Tunnustamine  16.02.2022 Kohilas

• Raplamaa tervisetegu
Raplamaa Haigla

• Raplamaa tervise edendaja
– Erik Horn ja Rapla 
Perearstikeskus

• Raplamaa tervisesõbralik
töökoht – Harviker OÜ

• Raplamaa sotsaiaalauhind –
Anne-Ly Pedaja



Sekkumised 
Koolitoitlustuse arendamine 
Raplamaal

I Sisehindamine – oktoober-november 
2021

II Koolide külastused meeskonnaga –
detsember 2021

III Raporti koostamine, tagasiside andmine 
(soovitused jms) – jaanuar

IV Tunnustamine – tunnusmärkide ja 
auhinna üleandmine 

V Kokakoolitus – 25.aprill, osales 14 in

Meie eeskujul ka teistes maakondades

2022: Hagudi PK, Rapla KK, Kohila la 
Sipsik, kooldie tunnustus anti kätte 31.03. 
ja lasteaedade 11.04.



Meedia

• Tervist! saade TRE raadios – 45 saadet aastas- igal neljapäeval!

http://rapla.tre.ee/tervist/ 20 saadet tehtud 4 veel!

• Koduleht ROLi leht (tervis ja turvalisus)

• www.raplatervis.ee

• FB Raplamaa tervisedendus

• Koostöö maakonnalehega

• Koostöö vallalehtedega

http://rapla.tre.ee/tervist/
https://rol.raplamaa.ee/tervis-ja-turvalisus/
http://www.raplatervis.ee/
https://www.facebook.com/raplatervis


Võrgustikud

1. Haigusseltsid – Rapla Maakonna 
Puuetega Inimeste Koda

2. Inimeseõpetuse ainesektsioon – 25! 

• 5. klasside tervisepäev 12. mai, 48 
õpilast Hagudi Põhikool korraldas

• Inimeseõpetuse ainevõistlus – 19. mai, 
8 kooli osales

• Õpetajate kohtumised ja koolitused 
(29. aprill – tsöliaakia), 6 õpetajat 
osales



Võrgustikud

• Tervist edendavad koolid –
suvekool 25.08.

• Tervist edendavad lasteaiad –
12 (tervise rongkäik Kohilas 
3.05.), suvekool 25.08.

• Tervist edendavad töökohad –
22 (viimane liituja Rapla VV), 
ROL valmistub, koostöö TAI 
esindajaga Katrin Rebane



Ülekaal ja liikumise edendamine (1000 €)
• Koostöö Tartu Ülikooli Liikumislaboriga

• Laste ülekaalulisuse ja liikumisaktiivsuse  teemaline 
ümarlaud 29. märts – direktorid, kehalise 
kasvatuse õpetajad, koolitervishoiu töötajad, 
huvijuhid, 44 in osales

• Liikuma kutsuva kooli materjalide jagamine

• Raplamaa koolid liiguvad kampaania koolidele 1.-
22. aprill, 6 kooli saavad  märgise, koolide 
hinnang 6,33, kampaaniale hinnang 7.0

• Liigu Raplamaal terviseradadel liikumine  lastele 
ja peredele

• Jüriöö jooks 25 Raplas! 540 osavõtjat -21. aprill



KEAT 7.06. – Laukatagusel 
14. korda!

• Kõige ägedam koostööprojekt – politsei, 
kaitseliit, pääste, MNT, EPR, 
Keskkonnaamet jt

• Sihtrühm: 6.-7. klassid 23 klassi 15 koolist

• Ülesannete lahendamine punktides (23 
punkti)



Rapla ÄKK  20.05. üleriigiline, 
oktoobris maakonna õppus 

• ERR uudislugu 2020

• Raplamaa koolide meeskondade 
ohutusõppus oktoober

• Meeskonnas 4 õpetajat

• Üleriigiline 20.05., osales 9 
maakonna esindajad, 39 in, kokku 
in 103, 11 punkti 

https://www.err.ee/1145514/raplamaa-opetajad-oppisid-ohuolukordade-lahendamist


Uimastiennetuse koolitused siht- ja 
sidusrühmadele 

• Lapsevanematele veebiseminar

• Ümarlaud noorsootöötajatele september

• Uimastiennetusnädala november – mokatubakas ja E-sigaret



Testostlemine

• 2016, 2019, 2020, 2022

• Raport politseile ja KOVdele, kommunikatsioon läbi raadio, 
ajalehe, KOVd tegelevad ise oma müügikohtadega, koolitus 
ettevõtjatele politsei poolt.

• Tulemused: 

• 2016 läbis testi 64% müügikohtadest ja ei läbinud 36%.

• 2019 läbis 74% ja ei läbinud 26%

• 2020 läbis testi 61% ja ei läbinud 39%. 



Koostöö Eesti Haigekassaga

• Skriiningud – rinnavähk, 
emakakaelavähk ja 
soolevähk

• Vaktsineerimine – laste 
vaktsineerimine, COVID 
vaktsineerimine

• Roosa lindi kuu.

• Koostöö KOVdega info 
levitamisel



Tänan teid tähelepanu eest!

• Ülle Laasner

• Laasner@gmail.com

• 5284090

• FB Raplamaa tervisedendus

mailto:Laasner@gmail.com

