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

E-mail: lembi.posti@tai.ee   

 

1. PROJEKTI NIMETUS: VITAMIINIDEGA TALVELE VASTU 

2. PROJEKTIJUHI 

ees- ja perekonnanimi: 

Grete Sass 
 

Telefon:  

E-post:  

Vanus: 15 

3. KOOL: Leie Avatud Noortekeskus / Leie Põhikool 

Kooli aadress: Leie küla, Kolga-Jaani vald, Viljandimaa 70303 

Klass: 9. klass 

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

Elli Mets 

 

Kas kool kuulub tervist 
edendavasse võrgustikku? 

Ei 

4. PROJEKTI TEGEVUS  

Projekti ajaline kestvus: 

November-detsember 2016 

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) 

Eesti, Viljandi maakond, Kolga-Jaani vald, Leie küla 

5. SIHTRÜHM: Meie kooli 2.-9. klassi õpilased, õpetajad, Leie lasteaed 
Sipelgapesa, Kolga-Jaani ja Leie raamatukogu külastjad 

Sihtrühma vanus: 8-15a 

Planeeritud sihtrühma 
suurus: 

26 õpilast (koolis ei ole esimest klassi ja 2.-9. klassis on 26 
õpilast), projekti on kaasatud 15 lasteaia last ning 
koolitöötajad, õpetajad- ligikaudu 10 inimest ja 



raamatukogude külastajad 

 

6. PROJEKTI TEGEVUSE 
KIRJELDUS: 

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

Info levitamine koolis teadetetahvlil, noortekeskuses, valla 
raamatukogudes ja Leie lasteaias plakatitega. 

Tegevus toimub Leie Põhikooli, noortekeskuse ja lasteaia 
ruumides ning kahes raamatukogus. 

Koolis toimub konkurss "Miss toorsalat 2016". Kõik õpilased 
2. – 9. klassini jagatakse kuute gruppi. Iga grupp saab 
täiskasvanust juhendaja. Võistkonnad mõtlevad välja oma 
toorsalati retsepti ja panevad selle kirja. Üleskirjutatud 
retseptid lähevad järgnevaks kaheks nädalaks nii Kolga-Jaani 
kui ka Leie raamatukogu külastajatele hindamiseks. 
Hääletuse teel selgitatakse välja kolm parimat retsepti, mis 
tehakse võistkondade poolt nüüd ka reaalselt valmis ja 
antakse hindamiseks lasteaialastele. 

Kooli nõusoleku korral pääseb“Miss toorsalat 2016“ 
koolimenüüsse. Lisaks toorsalatite võistlusele soovime tõsta 
noorte teadlikkust tervisliku toitumise suhtes fruktodisaini 
töötoaga. Mitte keegi meie õpilastest pole sellega varem 
kokkupuutunud. Kahe tunni sees saaksid 2.-9. klassi õpilased 
teada, miks peame sööma puu- ja juurvilju ning õpitakse 
tegema söödavat kunsti spetsialisti käe all. 

 

Projekti vajaduse kirjeldus: Meie kooli õpilastel puudub huvi tervisliku toitumise vastu, 
mis võib tulla ka vähesest teadlikkusest selle kohta. Meie 
koolilõuna ajal on ka olnud probleemiks puuviljade ära 
viskamine ja see, et lapsed ei huvitu salati söömisest prae 
kõrvale. Selle projektiga soovime neid panna oma meelt 
muutma. 

Projekti eesmärk: Saada teada, milliseid toorsalateid õpilased on nõus sööma ja 
võtta eesmärgiks, et need jõuaksid koolimenüüsse. Töötuba 
aitab kaasa loovuse arengule, noored tegelevad 
meisterdamisega, mis ahvatleb sööma puu- ja köögivilju. 
Paralleelselt käelisele tegevusele saavad noored juhendajatelt 
teadmisi tervislikust toitumisest ja selle vajalikkusest. 
Projektis osalemine annab noortele rohkelt erinevaid  
teadmisi mis jõuavad nende  abil ka kodudesse. 

 

 

7. RESSURSID JA 
KOOSTÖÖPARTNERID 

 

Projekti eelarve: 
(aitab täita õpetaja/ juhendaja) 

Tegevus Summa 

"Miss toorsalat 2016" võitja auhind 30€ 

Fruktodisaini töötuba 465€ 

  



   

  

  
 

Taotletav summa: 465 € 

Projekti üldmaksumus: 495 € 

Kaasrahastamine:  Leie Avatud Noortekeskus 30 € 

Koostööpartnerid: Leie Põhikool, Leie Lasteaed, Leie ja Kolga-Jaani 
raamatukogud, Nutrilligent OÜ 

 

 


