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Tööd alustasid…

• Arstid

• Medõed

• Õpetajad

• Treenerid

• Keskkonna spetsialist

• Noorsootöötaja



Olukord Eestis

• „Helista mulle, mõtlen 
vaid sulle!“

• Telereklaamid alates 
kella üheksast jne

• Loodi Anti-AIDS, MTÜ 
AIDSI ENNETUSKESKUS, 
Eesti Pereplaneerimise 
Liit.

• Suguhaiguste ja abortide 
arv kõrge



Alkoholi kerge kättesaadavus



Tubaka reklaamid

Suitsetamine oli normaalsus



Tervislik toitumine

• Dieet

• „Munadele EI!, Piimale EI!“

• Üle võlli



Vigastuste ennetamine

• Põhiliselt tegeles valdkonnaga 
politsei ja päästeamet

• Kaasati sotsiaaltöötajad



Algus tervise edendajana

• Laud, tool ja palk

• Ida-Virumaal 1 põhikohaga, 
teised lepinguga

• Töö tegemiseks olulised:
• Teadmised

• Koolitused

• Meeskond



Koolitajad

• Tervise edenduse profid 
Inglismaalt

• Koolitused kestsid 2 aastat

• Viimane koolitustsükkel 
Inglismaal

• Paikkonna tervisedenduse
saladusi õpetasid Taani profid

• Koolitused kestsid 2 aastat

• Viimane koolitustsükkel Taanis



Koolitajad

• Seksuaalkasvatuse raames 
profid Rootsist

• Koolitused kestsid 2 aastat

• Viimane koolitustsükkel 
Rootsis

• Koolitajate koolituse kursuse 
raames profid Eestist

• Koolitused kestsid 2 aastat

• Viimasel koolitustsüklil 
esitasid osalejad uurimistöö 









Meeskondade loomine

• Kõigil tervise edendajatel oli oma nägemus, kellega ja mis suunas 
maakonnas tervise edendust arendada

• Meeskond oli kogu töö alus

• „Küünarnuki tunne“

• Üksteise toetamine

• Teadmised erinevatest valdkondadest



Tervisedenduse töö algus Hiiumaal

• Meeskond valis välja kolm ealist sihtrühma:

• Eelkooliealised/lasteaiad

• Kooliõpilased

• Täiskasvanud



Eelkooliealised/lasteaiad

• Kooli tulevatel õpilastel selgus uuringute käigus väga halb hammaste 
korrasolek(neljal seitsmekümne kaheksast hambad terved)

• Koostöö algus Tartu Ülikooli hambaarstidega/õppejõududega

• Kõik lasteaiad said hamba indikaatortabletid

• Koolitati personali, lapsevanemaid, lapsi



Kooliõpilased

• Liikumine, see on tervis

• Seksuaalkasvatus

• Tervislik toitumine



Täiskasvanud

• 27.10.1996 alustas tööd Hiiumaa Südametuba

• Suureks abiks oli professor kardioloog Margus Viigimaa ja Eesti 
Tervisekasvatuse Keskuse südameprogrammi juht Vahur Laiapea 

• Mõõdeti vererõhku, veresuhkrut, kehamassiindeksit, nõustamine ja 
koostöö arstidega

• Tegutses 13 aastat ning oli väga populaarne (10 000 Hiiumaa elanikust, 
1700 külastajat aastas), kusjuures iga 3. külastaja oli mees 

• Kaks kõige populaarsemat külastuskohta kõrgematele külalistele olid Kõpu 
majakas ja Hiiumaa Südametuba.







Vajaduspõhiselt uus tegevus

• Ülipopulaarne 
NARKO EI! 

• Korraldati 12 aastat



Vajaduspõhiselt uus tegevus

• Melanoomipäevad
Hiiumaal

• 2013 ja 2015



Kokkuvõtteks

• Tervise edendus on hoolimise kunst

• Algus oli põnev, aga töö tervise edendajana oli VEEL PÕNEVAM!

Tänan südamest kõiki kolleege üle Eesti, 
oma imelist meeskonda


