
TÖÖKOHA VÕIMALUSED TERVISE 
EDENDAMISEL 

Krista Pärnapuu 

 

Terviseamet lõuna talitus 

 

15.05.2014 



 Terviseameti Lõuna talituses 17 töötajat  

 (8 M ja 9 N) 

 Osavõtt koolitustest alates maist 2009 

 TET võrgustikuga liitusime veebruar 2010 

 

 

Kuidas see kõik algas??? 



 Suurem töövõime läbi kehalise, vaimse ja sotsiaalse 
tervise 

 Et jõuda tegudeni, tuleb muuta mõtteviisi 

 Inimese tervis on kinni tema peas, tema mõtlemises ja 
meeleolus – Hea tuju ja hea tervis teevad head tööd! 

 Otsi oma haiguse põhjust taldriku pealt 

 Tervis on kingitus, mis hoiab mind elus  

Põhimõtted: 



 Igapäevased võimlemised koosolekute ruumis 
kell 11.00 (15 min) 

 Plakatid võimlemisharjutustega 
kontoritöötajatele 

 Lõunapausil  1 km kõnd linnapiirini ja tagasi 
 Ühised spordipäevad (kepikõnd, suusatamine, 

ratsasporditalus, matkamine, veekeskuse 
külastus) 

 Autovaba päev, ära kasuta lifti jne 

Töötajate füüsilise aktiivsuse ja 
liikumisharrastuste propageerimine 









 Vaimne stress viidud miinimumini, probleemide 
arutamise võimalus töökaaslastega 

 Töötajate tunnustamine tähtpäevadel 

 Positiivne kollektiivne mikrokliima 

 

Töötajate vaimse potensiaali 
tõstmine 



 Töötajatele sööginurk kaasaegsete võimalustega 

 Tervisliku toitumise propageerimine (voldikud, 
spetsialistide loengud, uued ajakirjad) 

 Info jagamine  e-meiliga  

 Tervisliku toitumise nädalad (juurviljanädal, 
õunanädal, sügise sünnipäev, seenepäevad) 

 Saku läte personalile 

 

Tervislike toitumisharjumuste 
kujundamine 



 Suitsuruum likvideeritud 

  Suitsetamise ebamugavaks muutmine 

Suitsuvaba töökeskkonna loomine 



 Töötervishoiu arsti regulaarne järelevalve 

 Prillide ostu või vahetuse kompensatsioon 

 Tasuta vaktsineerimine hooajalise gripi ja hepatiidi 
vastu  

 Tasuta riskirühma vaktsineerimine puukentsefaliidi 
vastu 

 Tervisetoodete tutvustamine 

 

Meditsiiniline abi 



 Tööruumi interjöör töötaja otsustada (seina värvi 
valik, mööbli paigutus, ergonoomilise tooli õige valik) 

 Tagatud kaasaegsed töövahendid 

 Töökeskkonna voliniku aktiivne järelevalve (võimalik 
mõõdistada mikrokliimat- temperatuur, valgustatus) 

 

 

Füüsiline keskkond 



 Perede väärtustamine ja pereeluga arvestamine ( 1. 
september koolilaste emadele vaba, lastele 
jõulupakid) 

 Iga-aastased Eestisisesed ringreisid peredega (Eesti 
mõisad; Põhja-Eesti; Vanausuliste radadel;  Peterburi) 

 Töötajatega ühised tähtpäevade tähistamised 
(jõulupeod, suvepäevad) 

 

Positiivse psühhosotsiaalse 
keskkonna loomine 









Saavutused 
 

• 1 suitsuvaba mees 

• Kehakaalu langus 

• Toiduvalikud muutunud 

• toiduretseptide vahetus 

• Oma aiasaaduste müük, vahetus, rohevahetus 

• Kultuuriline harimine  

• Ballett, ooper, Titanicu näitus, maherestoran 

• Loominguline tegevus on hoogustunud 

 







 Nisu ja suhkruvabad maiustused 

 Rohelise kontori trend – liigu 

  isetehtud jõulukingid 

 roheline mõtteviis-säästa raha, vett, elektrit 

 Looduskosmeetika, kilekotid on out 

 Uued poed , tatra tellimine  

SAAVUTUSED 



 2012 colesterool 

 2013 gluteen 

 2014 Paleo 

Erinevad trendid 



 Räägi, jaga infot, innusta kolleege 

 Praktiline tegevus – maitse, proovi 

 Rahulolu, tagasiside 

 

 Osaleda erinevatel koolitustel, teabepäevadel 

JÄTKUSUUTLIK TEGEVUS 



 Uued väljakutsed 

 Vähendada plastmassi kasutust 

 Puhas ja eestimaine toit 

 Naudi uut eluviisi  

 Leida alternatiiv mikrolaineahjule 

Tulevik 



 Toetav 

 Positiivne hinnang kollektiivi ettevõtmistele 

 Ühisüritustel võimalusel abistamine transpordiga 

 Tervisepäeva kasutamise võimalus 

Juhtkonna positsioon 



 Tervislik kodu 

 Tervislik töökoht 

 Tervislik linn Tartu 

 Tervislik mõtteviis 

KOMPLEKSNE TEGEVUS 






