
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: Teadlikult suitsuvabaks 

2. PROJEKTIJUHI 

ees- ja perekonnanimi: 

  
Käti Püss 

Telefon:  

E-post:  

Vanus: 12 

3. KOOL: Puka noortekeskus/Puka keskkool 

Kooli aadress: Kooli 3, Puka alevik, Valgamaa 67217 

Klass: 6.klass 

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

Puka noortekeskuse juhataja Kaija Tamm 

Kas kool kuulub tervist 
edendavasse võrgustikku? 

ei 

4. PROJEKTI TEGEVUS  

Projekti ajaline kestvus: 

14.november 2016 – 31.märts 2016 

Video(d) jäävad järjepidevalt kasutusse 

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, Valgamaa, Puka vald 

5. SIHTRÜHM: Puka valla ja eelkõige Puka kooli noored. 

Sihtrühma vanus: 11-19 

Planeeritud sihtrühma 
suurus: 

20 otsest kasusaajat grupi liikmetena + 80 kaudset kasusaajat 
kooli rahvas, kes saab projekti kulgemisele kaasa elada + 
video vaatajad MTÜ Puka noortepesa FB-lehe jälgijad 233 

 



6. PROJEKTI TEGEVUSE 
KIRJELDUS: 

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

Projektijuhid Käti ja Romi tutvustavad Puka keskkoolis 
projektiideed. Selgitame milliseid noori ootame projektis 
osalema ehk alaealisi suitsetajaid, kes tunnevad et tahaks 
lõpetada, kuid ei suuda ja mitte-suitsetajaid, kes oleks oma 
nõu ja jõuga alati toeks. Proovime suitsetamisega tegeleda 
üheskoos ja mitte läbi karistamise vaid arusaamise ja 
lahenduste leidmise. 

Projekti infot levitatakse ka MTÜ Puka noortepesa FB lehel 
ja Valgamaa Noorsootöökeskus TANKLA vahendusel. Enda 
tegemistest saame iga kell kirjutada ka 4 valla lehte „Otepää 
teataja“. 

Moodustatud grupp hakkab kohtuma 1 kord nädalas 4 nädala 
jooksul ning noorsootöötaja eestvedamisel arutatakse, 
analüüsitakse, õpitakse meetodeid ja motiveeritakse üksteist. 
Esimesel kohtumisel anname kõikidele väikse märkmiku, 
millest saab päevik, kuhu kirja panna kõik mõtted seoses 
suitsetamise (kui palju jne), suitsetajast sõbra, enda 
tunnetega.  

Päevikute analüüsi põhjal selgitavad osalevad noored välja 
kõige olulisemad tegurid, mis panevad suitsetama või 
takistavad maha jätmist. Nende põhjal kirjutatakse 
animatsiooni või video stsenaarium ja tehakse videoklipp. 
Mitte hirmutamise eesmärgil, vaid kasutades noorte enda 
antud infot raskustest ja edulugudest. 

Esimesel kohtumisel tekitatakse paarid ning noored veedavad 
vahetunnid koos, motiveerivad suitsetajaid loobuma. Kord 
nädalas teevad kahekesi koos peale kooli midagi, nt trenn, 
kino, jalutamine jne. Lõpuks on viimane, viies nädal selline, 
kus ei tohi suitsu üldse teha. Kaasame vanemad, õpetajad, 
kõik peavad kogu aeg jälgima, et noor suitsu ei teeks. Kui 
noor teeb suitsu, siis ei saa ta kaasa preemiareisile Pärnu 
Tervise paradiisi. Kestvus 4 nädalat, sellest viimane on 
totaalne EI suitsule. Preemiareisiks mitte suitsetajatele ja neile 
noortele, kes peavad nädala ilma suitsuta vastu (ja loodame, et 
üldse jätavad maha) on sõit Pärnusse Tervise Paradiisi 
veekeskuse külastusega. Preemiareis toimub ilmselt 
talvevaheajal jaanuaris.  

Projekti vajaduse kirjeldus: Mitte suitsetajatena oleme õnnetud, sest vanemad ei luba 
suitsetajatega suhelda. Teame, et tegelikult on õnnetud ka 
suitsetajad, kes jäävad kinni nii-öelda „pahade laste“ gruppi. 

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on leida põhjused miks noored suitsetavad 
ja ei suuda sellest loobuda. Pakkuda üheksale alaealisele 
suitsetajale tuge mahajätmise teekonnal läbi mittesuitsetajast 
sõbra ja grupikohtumiste. 
 

 



7. RESSURSID JA 
KOOSTÖÖPARTNERID 

 

Projekti eelarve: 
(aitab täita õpetaja/ juhendaja) 
 

Tegevus Summa 

Iganädalaste kohtumiste snäkipausid 15x4=60 

Päevikute ostmine 18x2=36 

Preemiareis Pärnu Tervise paradiisi 
(piletid)  

15x20=300 

Bussisõit 360 

  

  
 

Taotletav summa: 640 

Projekti üldmaksumus: 756 

Kaasrahastamine:  Puka vald  116eurot 

Koostööpartnerid: Valgamaa  Noorsootöökeskus TANKLA , Tervise Arengu 
Instituut, Puka vallavalitsus, Piirkonna konstaabel 

 
 
 
 


