
Tervise Arengu Instituut           
„TEIP“ 
Hiiu 42, 11619 Tallinn          
              
Kontaktisik: Lembi Posti 
Tel. 6593977                 

E-mail: lembi.posti@tai.ee                                              

Palun täita kõik lahtrid!  

1. PROJEKTI NIMETUS: MÜÜDIMURDJAD – KEPIKÕND NOORTE SEKKA! 

2. PROJEKTIJUHI 

ees- ja perekonnanimi: 

  

BIRGIT JAANSALU 

Telefon:  

E-post:  

Vanus: 13 aastane 

3. KOOL: JÄRVAKANDI AVATUD NOORTEKESKUS 

Kooli aadress: Tallinna mnt.19, Järvakandi Rapla mk. 79101 

Klass: 7klass 

Koolipoolne juhendaja: 
(ees- ja perekonnanimi, telefon, 
e-mail) 

MERIKE REGO 

Kas kool kuulub tervist 
edendavasse võrgustikku? 

Noortekeskus ei kuulu, kuid Järvakandi Kool kuulub 

4. PROJEKTI TEGEVUS  

Projekti ajaline kestvus: 

nov. 2016- okt.2017 

Tegevus on: 
(jooni alla) 

• Ühekordne 

• Korduv (sarnast tegevust viiakse ellu rohkem kui üks kord) 

• Kestev (tegevus on algatatud ning viiakse ellu järjepidevalt) 

Projekti toimumiskoht: 
(riik/ maakond/ linn/ vald) 

Järvakandi vald + väljasõidud Kaisma Puhkeala (Pärnumaa), 
Lahemaale (Lääne-Virumaa) 

5. SIHTRÜHM: Järvakandi valla noored (300) 

Sihtrühma vanus: 7-26 

Planeeritud sihtrühma 
suurus: 

40 

 



6. PROJEKTI TEGEVUSE 
KIRJELDUS: 

(Palun märkida ka kanalid 
sihtrühmale info jagamiseks, 
kus tegevus toimub ning millist 
metoodikat kasutatakse) 

Põhitegevus:  

Noorte kepikõnnipäevakud 1-2x nädalas u. 30 minutit (oleneb 
vanusest) ; kaasas täiskasvanud saatja 

 + osalemine valla kepikõnnipäevakutel koos juhendajaga  1x 
kuus  

+ väljasõidud erinevatele loodusmaastikele 1x kvartalis ( näit. 
Kaisma Puhkeala, Lahemaa ) 

2016 

Tähtsamad ettevõtmised  

*Oktoober -valla Kepikõnnipäev ( tutvustav ja huvi äratav 
päev koos Kepikõnni Liiduga ) 

*November – 

1. Noortele loeng „Spordiharrastus ja tervislik liikumine“ + 
praktiline kepikõnni tehnika õppus ja treening; 

 2. Aktiivgrupi loomine eri vanuses noortest + tegevuskava 
koostamine, ideede puu  

3. Kõnnikeppide soetamine 

*Dets. – „Helkurikõnd“ 

2017 

*Jaanuar – väljasõit Kaisma Puhkealale 

*Veebruar – „Kepikõnd jääl“ 

*Märts –„Tütarlapsed terveks ja ilusaks“ 

*Aprill – Jüripäeva jooks+ kõnd+kepikõnd 

*Mai – „Koos perega“ 

*Juuni – väljasõit Lahemaale 

*August – noorte suvelõpulaagri matk „Keppidega rabas“ 

*September- „Koos vanavanematega“ 

*Oktoober- Hooaja lõpukõnd „Kõik koos“ + tunnustami ne 

 Infot jagaksime ja tutvustaksime spetsiaalselt kujundatud 
kuulutustel ja flaieritega, noortekeskuse, valla  ja kooli ning 
lähiümbruse infostendidel, vallaleht „Järvakandi Kajas“, 
valla kodulehes http://www.jarvakandi.ee, Järvakandi Avatud 
Noortekeskuse facebooki profiilis, maakonnalehes „Raplamaa 
Sõnumid, TRE Raadio-s, FB lehtedes Tervise- ja 
spordisündmused Järvakandis, Raplamaa Tervisearendus 

 

Projekti vajaduse kirjeldus:  Tutvustab noortele kepikõnni kasulikkust ja vajalikkust 
tervisele. ( Sport ei ole tervis-liikumine on tervis! ) 

 Läbi noorte eeskuju toob liikuma ka lapsevanemad.  ( 
ühistegevus) 

Annab rohkem võimalusi terviseradade ja kergliiklusteede 
kasutamiseks.  



Võimalus liikuda rohkem värskes õhus (tervistav liikumine). 

Ühendab kogukonda ja tugevdab kodukohatunnet. 

Aitab kaasa tervise paranemisele ja taastumisele.  

Soovitame Järvakandi Koolile kehalise kasvatuse tundidesse 
kepikõnni tegevusi +kõnnikepid kui võimlemisvahendid  

Projekti eesmärk: LAIEM eesmärk on arendada noorte terviseteadlikkust 
motiveerivas võtmes ning seeläbi mõjutada nende edasist 
tervisekäitumist. 

KITSAM eesmärk: TREENI TARGALT JA 
TERVISTAVALT! ( Tutvustada noorte hulgas kepikõndi,  kui 
kasulikku liikumisharrastust ja kaasaegset populaarset 
liikumisviisi ning "murda“ müüti, et kepikõnd on ai nult 
eakatele.  

7. RESSURSID JA 
KOOSTÖÖPARTNERID 

 

Projekti eelarve: 
(aitab täita õpetaja/ juhendaja) 

 

Tegevus Summa 

Käimiskeppide „Iluum“ soetamine 10 
paari 

250 

Loeng+praktika 100 

Tutvustavad õppematerjalid +video 40 

Meened, kiituskirjad  50 

Transpordikulud 250 

Reklaamplakatid, flaierid, reklaam 
lehes, raadios  

Treeningute teenus juhendajatele  

Toiduained- ja toitlustuskulud  

78 

 

250 

56 
 

Taotletav summa: 640.- 

Projekti üldmaksumus: 1074.- 

Kaasrahastamine:  334.- 

Koostööpartnerid:  Järvakandi Avatud Noortekeskus, Järvakandi Vallavalitsus, 
Järvakandi Kool, Eesti Kepikõnni Liit, OÜ Treksi Te raapiad, 
Järvakandi terviseedenduse toimkond, „Siberi Tervis“ 

 
 

 


