
 
 

 
 

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

E-mail: lembi.posti@tai.ee                                              

1. PROJEKTI NIMETUS:  Lauatennis kui päästeingel 
2. PROJEKTIJUHI  
ees- ja perekonnanimi: 

 Johanna Tuisk 

Telefon:  

E-post:  

Vanus: 17 

3. KOOL:  Paide Ühisgümnaasium 
Kooli aadress: Kooli 1, Paide linn, Järvamaa 

Klass: 11 

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

Kätlin Merisalu 

Kas kool kuulub tervist 
edendavasse võrgustikku? 

Jah 

4. PROJEKTI TEGEVUS  
Projekti ajaline kestvus: 

08.11.2016-06.06.2017 

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) 

Eesti, Järvamaa, Paide linn, Paide vald 

5. SIHTRÜHM:  Paide Ühisgümnaasiumi õpilased, õpetajad ja teised kooli 
töötajad. Samuti lapsevanemad. 

Sihtrühma vanus: 7 +  

Planeeritud sihtrühma 
suurus: 

Projekti otsene sihtrühm õpilaste näol on 475 õpilast ja õpetajate 
ning kooli töötajate näol 46. Kaudse sihtrühmana kaasatakse 
lapsevanemad. 

 
6. PROJEKTI TEGEVUSE 

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

● I osa - laudade soetamine 
● II osa - lauatennise mängu ja reeglite tutvustamine 
● III osa - turniir õpilaste vahel 
● IV osa - turniir õpilaste ja õpetajate vahel 
● V osa - õhtune turniir algklasside õpilaste ja lastevanemate 

vahel, klassiõhtu raames 

I osa - Projekti eesmärk on soetada Paide Ühisgümnaasiumile 
lauatennise lauad, pallid ja reketid. Sellega soovime muuta 
õpilaste vahetunnid nutivabaks, pakkudes neile aktiivset tegevust 



 
 

 
 

ehk lauatennise mängimist. Paide Ühisgümnaasium on Tervist 
Edendav Kool ja lauatennise mängimise võimalusega saame seda 
veel enam väljendada. Õpilastel on võimalik vahetundides laudu 
kasutada ning ohutuse ees vastutavad koridoride korrapidajad 
(õpetajad). 
II osa - Kutsume kooli lauatennise harrastajad, kes käivad ka 
Paide Avatud Noortekeskuses ise harjutamas ja turniire 
korraldamas. Terve koolipere saab õppetunni, kuidas lauatennist 
õigesti mängida, mis on reeglid, kuidas võistluseid korraldatakse, 
kuidas hooldada lauda ja muid lauatenniseks vajalikke vahendeid.  
III osa - Korraldame ka koos harrastajatega turniiri.  
IV osa - Olles saanud esimese õppetunni ja turniiri kogemuse, 
soovime tervisenõukoguga korraldada järgmise turniiri, sooviga 
ühendada õpilasi ja õpetajaid, pannes nad koos võistlema ja 
aktiivselt vaba aega veetma. 
V osa - Selleks, et algklasside õpilaste ja lastevanemate koostöö 
sujuks veel paremini, soovime ühendada ka neid läbi aktiivse 
tegevuse, korraldades neile klassiõhtu raames lauatennise turniiri. 

Sihtrühmale info jagamine toimuks koolis infovahetundides, 
õpilasesinduse kaudu, koolilehe www.paideyg.ee ja erinevate 
Facebooki lehtede kaudu (Paide Ühsigümnaasiumis 
Õpilasesindus, Märgatud Paide Ühisgümnaasiumis, Paide 
Ühisgümnaasium, Paide linn), Paide linnalehes ning Järva 
Teatajas. 

 Projekti vajaduse kirjeldus: Mida aeg edasi, seda rohkem veedavad õpilased vahetunnid 
klassides või koridorides, olles ninapidi oma telefonides. Kooli 
puhkekoht on õpilastest tühi ja õpilased ei suhtle omavahel ehk ei 
ole sotsiaalsed. Peamiseks põhjuseks on arenev nutimaailm. 
Soovime nad klassidest ja nutitelefonidest välja meelitada, 
pakkudes neile võimalust oma vaba aega aktiivselt vahetundides 
veeta ning miks mitte ka peale tundide lõppu. 

Projekti eesmärk: Eesmärk on muuta vahetunnid nutivabaks, pakkudes õpilastele 
aktiivset tegevust ning seeläbi ühendada õpilasi, õpetajaid ja 
lapsevanemaid ühtseks kogukonnaks. 

7. RESSURSID JA 
KOOSTÖÖPARTNERID  

 
Projekti eelarve: 
(aitab täita õpetaja/ juhendaja) 
 

 

Tegevus Summa 
Lauatennise laudade (2tk) ostmine 500 
Lauatennise pallide ja reketite (10tk) 
ostmine 

60 

Kutsutud külalistele tänumeened 30 
Turniiri võitjatele auhinnad 50 
Laudade transport 30 
  

 

Taotletav summa: 640 

Projekti üldmaksumus: 670 



 
 

 
 

Kaasrahastamine:  30 

Koostööpartnerid: Paide Avatud Noortekeskus, Paide Ühisgümnaasiumi 
õpilasesindus, Paide Ühisgümnaasiumi tervisenõukogu 

 
 
 

 


