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NÕO  VALD  TARTUMAAL 

 

•Pindala    170 km² 

 

•Rahvaarv   4185 inimest 

 

•2 alevikku ja 20 küla  

 

•Nõo alevikus 1579 

 

•Nõo Põhikool – 409 õpilast ja 61 töötajat 

(neist 47 pedagoogi) 

 

•Nõo Reaalgümnaasium – 293 õpilast, 48 

töötajat (neist 34 pedagoogi) 

 

•2 huvikooli: muusikakool ja spordikool 

 

•4 lasteaeda – üks 8-rühmaline ja 3 ühe 

liitrühmaga 

 



– Terviseprofiili koostamise idee sündis 2015. aastal kogukonna koolituse 

raames, kus lõputööna tuli läbi viia üks  tegevus või projekt kogukonnas. 

 

– Lõuna - Eesti gruppi kureeris meie, Tartu maakonna, tervise-edenduse 

peaspetsialist Lea Saul, kes pakkus mulle mõtte moodustada vallas 

meeskond ja koostada vallale terviseprofiil, mida meie vallal veel ei 

olnud.   

 

– Märtsis - aprillis 2015 toimus terviseprofiili idee tutvustamine ja lobitöö 

vallavalitsuses, volikogu vallaelu komisjonis, volikogus ja saime 

volikogult heakskiidu terviseprofiili koostamiseks 

 

– Meeskonna kokkupanemine (läbirääkimised) 

 

–  29.04.2015 moodustati VV korraldusega Nõo valla tervisemeeskond 

(15 liiget – erinevad valdkonnad ja eagrupid esindatud) – oluline samm 

valla tervise-edenduses.  

 

– enne seda tegutsesid tervisemeeskonnad  Nõo PK-s ja kahes lasteaias 

(Nõo ja Tõravere), kes olid liitunud ka tervist edendavate lasteaedade 

(TEL) ja tervist edendavate koolidega (TEK) 

  



 

 

TERVEISEMEESKONNA ÜLESANDED 

 

 

 

 

 

    TERVISEPROFIILI                     TERVISE- EDENDUSLIK  

      KOOSTAMINE                                     TEGEVUS 

 

     

 

 



Tervisemeeskonna I koosolek toimus 11.05.2015, kus osalesid ka Lea Saul ja Aili 

Vesselov. Saime teadmisi rahvatervise olukorrast Eestis ja teistes riikides ning 

infot terviseprofiili olulisusest ja koostamise põhimõtetest.  

 

 



Jagasime ülesanded andmete, statistika kogumiseks  (ametiabi, allasutused). 

Otsustasime läbi viia küsitluse elanike terviskäitumise ja olemasolevate 

võimaluste kasutamise ning sellega rahulolu teadasaamiseks.  

 



• Küsitlus koosnes15 valikvastustega küsimusest, mis puudutasid  tervist, 

toitumist, käitumisharjumusi, tervisespordi võimalusi ja nende 

kasutamist, tervise alase teabe kättesaamise võimalusi  ja laste jaoks 

turvalise keskkonna olemasolu. 

 

• Küsitlusele vastas 170 inimest vanuses 13-92 a. 

• Vastata sai nii paberkandjal kui internetis.  

 

• Küsitlusest selgus, et 

1) osalejad hindasid oma tervist pigem heaks, 6% andis oma tervisele 

hinnanguks halb; 

2) toitumisharjumused on üsna tervislikud: värsket juur- ja puuvilju  

tarbis 88% vastanuist, neist 53% 5-l päeval nädalas; 

3) kehakaaluga oli rahul 51% ja ei olnud rahul 49% osalejatest; 

4) 36% vastanuist tarbib alkoholi iga nädal korra või rohkem. 

5) suitsetajate osakaal on suhteliselt väike, jäädes 15 % piiresse, pooled 

neist soovivad suitsetamist maha jätta. Narkootikumide tarbinute 

osakaal vastajaist oli1,8 %. 

6) tervisespordi võimaluste osas leidis 74% vastanuist, et kõik on hästi; 

enim tunti puudust kergliiklustee olemasolust, et harrastada 

rulluisutamist, rattaga sõitmist, kepikõndi. Sooviti talveks ka 

suusaradasid, mis nüüd 2016. aastal ka rajatud said. 

 

 



 

• Kogutud andmed said üht-  

seks tervikuks koondatud, Aili 

Vesselov lisas võrdluseks  vaja- 

liku statistika Eesti ja Tartumaa  

omavalitsuste kohta. 

 

• Septembris 2015 oli tervise- 

profiil valmis ja alustasime  

tegevuskava koostamisega,  

tegime TM- ga grupitöid. 

 

• Tutvustamine vallavalitsu- 

sele, huvigruppidele ja volikogu 

komisjonile 

 

• Terviseprofiil läbis avali- 

kustamise protsessi, täienda- 

vaid ettepanekuid ei laekunud 

 

• Terviseprofiil kinnitati  

Nõo Vallavolikogu 17.12.2015  

istungil määrusega nr 44. 

 

 

 

 



TERVISE-EDENDUSLIK TÖÖ paralleelselt terviseprofiili koostamisega 

• Luke ja Nõgiaru lasteaia liitumine Tervist Edendavate Lasteaedadega 

• Perepäev (30.05.2015) – 2 tervisetelki, erinevad infolehed, küsitluse 

läbiviimine 



Perepäeval olid väljas Tervise Kõrgkooli õpilased ja hambaarstid, kes rääkisid laste 

hammaste hooldusest ja õpetasid hambaid õigesti pesema. 



Sai mõõta vererõhku  



Õpetati elustamist ja soovijad said ka ise proovida elustamisvõtteid 



Päästjad näitasid, millega nad peavad oma karmis töös kokku puutuma.  





Meie TM liige, noorsootöötaja viis läbi orienteerumismängu ja aktiivseid osalejaid 

jätkus. 



 

• 8.-9. oktoobril 2015 said TM 7 liiget 

osaleda Tartu-, Valga- ja Põlvamaa 

ühis - seminaril “Kolm pead on kolm 

pead”  tervise - edenduse ja 

meeskonna koostöö teemadel. 

Vahetasime kogemusi, tegime palju 

grupitöid. 

 

• 16.oktoobril 2015 aitasime 

meeskonnaga läbi viia Tartu Kiirabi 

projekti “Sinu käed päästavad elu”. 

Meie ülesanne oli kohapealsete 

võimaluste organiseerimine, inimeste 

teavitamine valla kodulehe, facebooki 

kaudu, helistades firmadele, rääkides 

lasteaedadega. 

 

     Praktilise kogemuse said u 150 

inimest. 



• 2016 valmis spordihoone juhi, meie meeskonna liikme 

eestvedamisel discgolfi rada Nõo Veskijärve ümbrusesse, mis on 

leidnud päris aktiivset kasutust, eriti meie noorte hulgas. 



• Meie tegevused on planeeritud aasta tegevuskavas, kus on iga 
tegevuse taga ka vastutaja ja läbiviijad.  

• NÄITED: 

• Meie meeskonna algatusel ja eestvedamisel muutus spordihoone 
puhvet tervisekohvikuks, kus saab süüa hommikuputru, erinevaid 
salateid, ka toorsalateid, puuvilju, kohapeal valmistatud tervislikke 
ampse ning müügil ei ole enam pulgakomme, saiakesi ega muud 
rämpstoitu. 

• Tegevust alustas beebiring, kus lisaks laste sotsialiseerumisele 
lauldakse, võimeldakse ja vanemad saavad teadmisi, vastuseid oma 
küsimustele. Koos käiakse 2 korda kuus 

• Valla kodulehel avasime terviserubriigi, kuhu paneme üles 
erinevaid artikleid, millest võib saada uusi teadmisi. 

• Valla lehes, mis jõuab tasuta iga vallakodaniku koju, avaldame 
samuti olulist infot ja näiteks perearst, päästeameti ennetustöötaja, 
politsei jt  spetsialistid kirjutavad  ohutuse ja tervise teemadel. 

• Oleme viinud valla 4 raamatukokku tervise- ja ohutusalast 
infomaterjali, mida saab inimene omale koju kaasa võtta 

• Oleme teinud lobitööd ja aidanud kaasa l/a ja kooli 
tugispetsialistide arvu suurenemisele (3 logopeedi, kogukonna 
psühholoog, tugiisikud)  

• Õpime ise ja viime läbi erinevaid projekte: 

 

 



Insulditeemaline ühiskoolitus – koolitajaks TÜ Kliinikumi neuroloogia osakonna 

vanemõde Kaja Lestsepp 



Tervisemeeskonna spordipäev 2017 märts – soojendusharjutused matisaalis 



Meie TM liige, spordihoone juht, tutvustab meile jõusaali võimalusi 



…Saime kõiki treeningseadmeid proovida ja olime väsinud, aga õnnelikud 



…ja proovime võrkpalliga toime tulla 



       APRILL 2017  - südamekuu  

 

Projekt „Sammume terviseks!“ 

 

• Kõik said sammulugejad 

• Igal hommikul sammud kirja 

• Auhinnad-üllatused: 

• Nädala võitja sai 5.- € apteegi tšeki 

• Kuu üldvõitja sai võimlemismati ja 

diplomi „SUPERSAMMUJA“ 

• Kõiki osalejaid tunnustasime maitsvate 

kuivatatud jõhvikate pakikesega 

 

• Kokku osales 16 vallavalitsuse töötajat 

• Kokku käisime  2 708 810 sammu, mis 

teeb  1950,34 km 

 

 



3. juunil 2017. aastal korraldame oma TM-ga Nõo valla perepäeva VEEOHUTUSE 

teemal TURVALISELT SUVELE VASTU. Oleme kaasanud päästeameti, rannavalve, 

Tervishoiu kõrgkooli õppurid, vetelpäästekoerad ja vabatahtlikud noored 



• 24. oktoobril 2017 korraldab meie TM koos Tartumaa tervisetoa ning  selle 

ürituse heade koostööpartneritega maakondliku ürituse „VÄÄRIKATE 

PÄEV“, kus eakad saavad nii vajalikke teadmisi kui ka toredat ja 

rõõmupakkuvat meelelahutust. Selle ürituse organiseerimisega me juba 

tegeleme. 

 

Kokkuvõtteks: 

• Kogu meie töö on olnud algusest peale vabatahtlik, 

• me oleme kasvanud heaks ja toimivaks tiimiks 

• ning meie TM eesmärk on anda oma panus,  

• et meie valla elanikel oleks veel paremad teadmised tervisekäitumisest 

• ning et vallas oleks erinevaid võimalusi ning tervist toetavaid tegevusi igale 

eagrupile. 

 

 

 

 

AITÄH! 

 


