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TEL võrgustiku suvekoolid ja talvekool 

I “TEL võrgustiku areng ja arendamine. Võrgustike tulevikuvisioonid” 

2008, Nelijärve Puhkekeskus 

 

II “Meie tervis” 2009,  Kääriku 

 

III “Koostöö ja kommunikatsioon” 2010, Jõulumäe 

 

IV “Tervisliku eluviisi kujundamine koolieelses eas” 2011, Nelijärve 

 

V “Ohutu ja turvaline lasteaed” 2012, Nelijärve 

 

VI “Vaimne tervis ja heaolu” 2013, Jõulumäe 

 

VII “Liikuda on tore!” 2014, Nelijärve 

 

VIII sh I Talvekool “Söön ja olen terve” 2015, Nelijärve 

 



  

     Talvekooli avamine  

     Uute liikmete vastuvõtmine TEL võrgustikku 

     TAI laste valdkonna tegevustest ja võrgustikust 2015 

   

11.15 –12.15  Kõrvemaa Suusakool Pavo Raudsepaga ja tehnikaõppe ABC 

12.30 –13.30  Lõunasöök  

13.30 –15.00  Lapse toit ja söömine. Loeng ja diskussioon 

15.00-15.05  Sirutuspaus 

  

15.05 –15.30  Toitumise teema lasteaia õppe- ja kasvatustöös  

15.30-16.00  Kohvipaus         

16.00 -16.40  Ideede genereerimine, arutelu ja hea praktika kirjapanek 

16.40-17.40  Meeskondade esitlused 

 

17.40-18.00  Tervisliku toitumisega seotud liikumismängud  

18.00-19.00  Meeskondade esitlused 

19.15-20.15  Õhtusöök 

20.30-  Paikkondade tutvustused võtmes “Toit ja tervis” 

    Viktoriin “Reis ümber söögilaua” 

  

      



7.30 - 8.45  Hommikusöök 

8.45 – 9.00   Päeva sissejuhatus saalis 

9.00 – 10.30  Töötoad  

 

• Söömisprobleemid koolieelikutel –mida märgata ja kuidas toetada last.  

• Lasteaedade kogemused tervisliku toitumise edendamisel . 

• Praktilised ja mängulised tegevused seoses söömise ning liikumisega. 

• Lapse toitumine ja haigused. 

• Toidu ohutu pakkumine ja säilitamine kodus ning lasteaias.  

 

10.30-10.45 Kohvipaus 

10.45-11.45 Liikumismängud ja -võistlused väljas 30 osalejale a 30 min x 2 

   Individuaalselt kelgutamine, uisutamine, suusatamine 

11.45–12.45 Lõunasöök 

12.45–14.15  Töötoad 

14.15–14.30 Talvekooli lõpetamine.  

 



 Uued võrgustiku liikmed 2014 II poolaastal ja 2015 
 

•Lasteaed Vigri  

•Tallinna Linnupesa Lasteaed 

•Tallinna Päevalille Lasteaed 

• Eralasteaed Titutriinu 

•Jõhvi Lasteaiad Pillerkaare maja 

•Alasniidu Lasteaed 

•Tallinna Kihnu Lasteaed 
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TEL võrgustiku liikmete arvu kasv 
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Liitunud asutuste osakaal  
(% kõigist koolieelsetest lasteasutustest) 



Võrgustikutöö kui ressurss ja võimalus 

 

Sisukas koostöös 

 

Teadmised ja oskused laste ning iseenda tervise hoidmisest 
/edendamisest 

 

Võimestatus/ jõustatus  

 

Toetus 

 

Keskkonna tervislikkus ja turvalisus 

 

Info erinevatest võimalustest ja arengutest 

 

Hea praktika, kogemused ja üksteiselt õppimine tervise/heaolu 
valdkonnas 

 

   TEL võrgustikus on oma ala profid! 

      

 



Tervist edendav lasteaed  
 

Toetada terviklikult laste tervislikku arengut ja personali heaolu  

 

Tegevussuunad: 

• koostöö arendamine erinevate huvigruppidega tervise nimel  

• tervisepoliitika kujundamine (juhtimine, tervisemeeskond, tervise 

tegevuskava ja tervise valdkonna integreerimine asutuse 

arengukavaga ning rakendamine)  

• personali terviseteadlikkuse suurendamine ning heaolu toetamine 

• tervisliku sh turvalise füüsilise- ja psühhosotsiaalse keskkonna 

loomine 

• laste vajadustest lähtuvate teenuste kättesaadavuse parandamine 

• tervist toetavate väärtushinnangute ja eluviisi kujundamine läbi 

igapäevase lõimitud õppe- ja kasvatustegevuse 

 

 



TAI ja koostöövõrgustik  

 

Koostöövõrgustikud ja lasteaedade koordinaatorid paikkonnas 

 

Koolitused ja teabepäevad spetsialistidele 

 

Trükised, juhend- ja metoodilised materjalid sh vene keeles 

 

Talvekool 29-30.jaanuar 2015   

 

Konverents laste ja noorte tervise teemal 5. juuni Tallinn 

 

Head praktikad – toitumise valdkonnas 2015 

 

Veebikeskkonnad - www.terviseinfo.ee,  www.toitumine.ee 

 

Projekt “Tervise edendamine lasteaias ja koolis” sh diabeeti põdevate 
laste toetamine haridusasutustes 

 

 

 

 

http://www.terviseinfo.ee/
http://www.toitumine.ee/


Lasteaedade koordinaatorid 2014 

• Koostöövõrgustiku koordineerimine ja nõustamine toimus 19 

paikkonnas sh 15 maakonnas ja 4-s suuremas omavalitsuses 

 

• ...nõustasid 140 haridusasutust sh 76 TEL võrgustiku liiget tervise 

ja heaolu hindamisel, planeerimisel ja tegevuste rakendamisel 

557,5 h ulatuses 

 

• Haridusasutuste koostöövõrgustiku tegevust koordineeriti ja 

tõhustati erinevate tegevuste kaudu 908 h ulatuses 

 

• 17 lasteaedade koordinaatorit korraldasid paikkonnapõhise 

koolituse või ürituse, mis aitab haridusasutuste tervisealast 

teadlikkust tõsta 

 



Koolituste teemad 2015 

• Terviseõpetus ja –kasvatus lasteaias. Aita Arund, Inge Tamm 

• Laste sotsiaalsete oskuste kujundamine.  Merike Kull 

• Lapse seksuaalne areng ja seksuaalkasvatus. Lemme Haldre 

 

Lapse vaimse tervise toetamine ja probleemide ennetamine 

lasteaias: 

• Suhtlemine laste ja vanematega. Kadri Järv-Mändoja 

• Arengulise erivajadusega lapse abistamine. Kärt Käesel 

• Psüühiline trauma ja kaotus lapse pilgu läbi. Maire Riis 

• Laste väärkohtlemine ja laste väärkäitumine – mis on mis? Ene Pill 

 

• Arenduskoolitused koordinaatoritele– kevadel ja sügisel  

• Psühho-sotsiaalne keskkond lasteaias – olemus ja hindamine vene k 

• Diabeeti põdevate laste toetamine haridusasutustes  sh nõustamine 
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Uurimused ja raportid 

1. Tervisega seotud eeldused ja tingimused koolieelsetes 
lasteasutustes.(2006) 
 

2. Lasteaedade tervisemeeskondade (TM) tegevus ja võimestatus 
laste ning personali tervise edendamisel. (2010) 

 

3. Sisehindamine tervise valdkonnas: tegevus ja tulemused 
koolieelsetes lasteasutustes. (2009)  

 

4. Koordinaatorite tegevus ja suutlikkus lasteaedade ning koolide 
tervist toetava keskkonna arendamisel ja koostöövõrgustiku 
võimestamisel. (2010) 

 

5. Paikkondlike koostöövõrgustike tegevuse efektiivsus.  

    Eesti maakondade ja suuremate kohalike omavalitsuste 
lasteaedade 

    ja koolide tervisedendusvõrgustike efektiivsuse analüüs. (2011) 
 

 

 

 



Tervisemeeskondade tegevusvaldkonnad 2009 

(n, minimaalne, maksimaalne, keskmine hinnang) 

Tegevus-
valdkond 

Vastajate arv Min  

hinnang 

Max 

Hinnang 

 

Keskmine 

hinnang 

Toimimine 131 2,00 4,00 3,49 

Osalemine ja 
koostöö 

126 1,80 4,00 3,38 

Keskkonna 
kujundamine 

121 1,33 4,00 3,09 

Teadmised ja 
oskused 

124 2,25 4,00 3,22 



Sisehindamine tervise valdkonnas:  

lasteaedade tegevused ja tulemused 2009 

Valdkond Vastajate 

arv 

Min 

Hinnang 

 

Max 

hinnang 

Keskmine 

Hinnang 

 

Tervisega seotud 
strateegiline juhtimine ja 
hindamine 

112 2,82 5,0 4,13 

Personali kompetentsus 
ja tegevus 

96 2,82 5,0 4,17 

Koostöö huvigruppidega 
sh lapsevanemaga 

94 3,10 5,0 4,12 

Psühhosotsiaalne 
keskkond 

119 3,17 5,0 4,22 

Tervislik ja turvaline 
füüsiline keskkond 

113 2,90 5,0 4,20 

Erivajadusega laste 
toetamine 

110 2,86 5,0 4,20 

Lapse arengu hindamine  

ja analüüsimine 

99 2,0 5,0 4,02 



Tervisealane sisehindamine www.terviseinfo.ee 
 

Tervisemeeskonna hindamine 

Sisehindamine tervise valdkonnas 

Psühho-sotsiaalne keskkond  

• Sõbraliku ja toetava õhkkonna loomine 

• Koostöö ja aktiivõppe toetamine 

• Füüsilise ja vaimse vägivalla keelamine 

• Loovuse väärtustamine 

• Lasteaia ja kodu koostöö edendamine 

• Võrdsete võimaluste loomine 

 

Ohutu ja turvaline keskkond 

Tervislik toitumine 

Koolidele mõeldud hindamisvahendid  

http://www.terviseinfo.ee/


Lasteaedade hea praktika näited 2014 

46 näidet sh avaldatud 38 

11 maakonnast ja 3 linnast (Tartu, Tallinn, 

Pärnu) 

 

AITÄH  

KOOSTAJATELE, JUHENDAJATELE,  

TEGEVUSTE ELLUVIIJATELE! 

 

 



Võrgustiku liikmete hea praktika näited: 

 

Toitumine ja liikumine 

Ohutus ja turvalisus 

Vaimne tervis 

Liikumine 

jm 

http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-

edendamine/lasteaias/olulised-

abimaterjalid/tervis-ja-turvalisus-oppe-ja-

kasvatustoos. 

 

http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/lasteaias/olulised-abimaterjalid/tervis-ja-turvalisus-oppe-ja-kasvatustoos
http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/lasteaias/olulised-abimaterjalid/tervis-ja-turvalisus-oppe-ja-kasvatustoos
http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/lasteaias/olulised-abimaterjalid/tervis-ja-turvalisus-oppe-ja-kasvatustoos
http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/lasteaias/olulised-abimaterjalid/tervis-ja-turvalisus-oppe-ja-kasvatustoos
http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/lasteaias/olulised-abimaterjalid/tervis-ja-turvalisus-oppe-ja-kasvatustoos
http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/lasteaias/olulised-abimaterjalid/tervis-ja-turvalisus-oppe-ja-kasvatustoos
http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/lasteaias/olulised-abimaterjalid/tervis-ja-turvalisus-oppe-ja-kasvatustoos
http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/lasteaias/olulised-abimaterjalid/tervis-ja-turvalisus-oppe-ja-kasvatustoos
http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/lasteaias/olulised-abimaterjalid/tervis-ja-turvalisus-oppe-ja-kasvatustoos
http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/lasteaias/olulised-abimaterjalid/tervis-ja-turvalisus-oppe-ja-kasvatustoos
http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/lasteaias/olulised-abimaterjalid/tervis-ja-turvalisus-oppe-ja-kasvatustoos
http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/lasteaias/olulised-abimaterjalid/tervis-ja-turvalisus-oppe-ja-kasvatustoos
http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/lasteaias/olulised-abimaterjalid/tervis-ja-turvalisus-oppe-ja-kasvatustoos
http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/lasteaias/olulised-abimaterjalid/tervis-ja-turvalisus-oppe-ja-kasvatustoos
http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/lasteaias/olulised-abimaterjalid/tervis-ja-turvalisus-oppe-ja-kasvatustoos


 Tervise Arengu Instituudi veebilehed 

• www.tai.ee 

 

• www.toitumine.ee 

 

• www.alkoinfo.ee 

 

• www.narko.ee 

 

• www.hiv.ee 

 

• www.terviseinfo.ee 

 

 

http://www.tai.ee/
http://www.toitumine.ee/
http://www.alkoinfo.ee/
http://www.narko.ee/
http://www.hiv.ee/
http://www.terviseinfo.ee/


Veebikeskkond Terviseinfo.ee 






