
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: Tervis ja kohvik käsikäes  

2. PROJEKTIJUHI 
ees- ja perekonnanimi: 

  
Annette Tuiman ja Birgit Suurorg 

Telefon: 54537122 ja 53864191 

E-post: tuiman.annette@gmail.com ja birgit2512@gmail.com  

Vanus: 17 ja 17 

3. KOOL: Paide Ühisgümnaasium  

Kooli aadress: Kooli 1 Paide 72718 

Klass: 11.klass 

Koolipoolne juhendaja: 
(ees- ja perekonnanimi, telefon) 

Marju Mändmaa, 50 41  984, marju@paideyg.ee  

Kas kool kuulub tervist 
edendavasse võrgustikku?  Jah, koolil on tiitel tervist edendav kool 

4. PROJEKTI TEGEVUS 
Projekti ajaline kestvus: 

Üks nädal  

Tegevus on: 
(jooni alla) 

Ühekordne (aga kui projekt väga hea vastukaja leiab, loodame 
sellest saada püsiva projekti) 

 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  

5. SIHTRÜHM : 1.-12. klass, õpetajad  

Sihtrühma vanus:  7-19 +... 

Planeeritud sihtrühma 
suurus: 

Umbes 200 – 250 inimest 
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6. PROJEKTI TEGEVUSE 

KIRJELDUS: 

(Palun märkida ka kanalid 

sihtrühmale info jagamiseks, 

kus tegevus toimub ning millist 

metoodikat kasutatakse) 

Info jagamiseks kasutame kooli kodulehte, e-päevikut 

Stuudium, sotsiaalmeediakanalit Facebook, paberkandjal 

kuulutusi, kooliraadiot, kohalikku raadiot. Pakume oma kooli 

kohvikus tervislikku toitu, mis on enamasti meie enda 

valmistatud. Kuna toit valmib kohapeal, on see alati värske. 

Praeguses kohvikumenüüd on enamasti saiakesed, krõpsud, 

gaasilised karastusjoogid. Meie plaanime sellise menüü 

nädalaks asendada tervisliku menüüga: smuutid, värsked 

salatid, värsked juurviljad dipikastmega, müsli jogurtiga, 

tervislikud võileivad, puuviljasalat. Kohvik ei paku sooja 

koolitoitu, ent on alternatiiviks kooli sööklas pakutavale. 

Kuna viimane söögivahetund on kl 11.50, aga paljude tunnid 

lõppevad alles kl 15.40, on kohvik võimalus leida maitsvat ja 

tervislikku keelekastet ka neile, kelle päevad on pikad või kes 

ei soovi mingil põhjusel koolisööklas pakutavat toitu süüa. 

Projekti vajaduse kirjeldus: Näeme vajadust muuta kohvikus pakutavaid tooteid 

tervislikumaks, kuna kool on siiski tervist edendav kool ning 

õpilastel peab olema võimalus valida saiakest jms asemel 

midagi tervislikku ja toitvat. Praegu selline võimalus puudub, 

kohvikus ei pakuta isegi mitte puuvilju. Kui projekt on 

edukas ja hästi vastu võetakse, on see piisav põhjendus kooli 

juhtkonnale, et kohvikus müüdava osas võetaks midagi ette 

ning et kohvik soosiks õpilaste normaalset arengut ja aitaks 

kaasa tervislike eluviiside juurutamisele. 

Projekti eesmärk: Pakkuda õpilastele tervislikku toiduvalikut koolikohvikus 

ning seeläbi ergutada õpilasi mõtlema rohkem sellele, millist 

toitu nad sisse söövad ja miks on tervislikum valik parem, 

toitvam ja mõistlikum. Samuti soovime saada kinnitust 

õpilaste seas levinud juttudele, et kohvik võiks pakkuda 

midagi tervislikku, et päeva lõpus, kui kõht on jälle tühjaks 

saanud, ei oleks kohustus osta nt saiakest või šokolaadi, sest 

alternatiiviks on üldse mitte midagi osta, kuna muud valikut 

ei ole. Soovime näha, kas õpilaste arutluste taga kooli kohviku 

menüüst on ka õpilaste tegelik soov toituda tervislikumalt. 

7. RESSURSID JA 

KOOSTÖÖPARTNERID 

 

Projekti eelarve: 

(aitab täita õpetaja/ juhendaja) 

 

Tegevus Summa 

Blenderid (2tk) 118€ 

Plastnõud (topsid, kausid, kõrred, 

kahvlid, lusikad) 

22,50€ 

Toiduained, millest erinevaid toite 

valmistada (külmutatud marjad, 

mahlad, jää, juurviljad (porgand, 

lillkapsas, kurk, hapukoor, 

maitseained), toorsalatimaterjal 

(paprika, kurk, kirsstomat, 

hiinakapsas, jääsalat, rukkola), 

puuviljasalatimaterjal (melon, pirn, 

467,70€ 



õun, apelsin, banaan, viinamari, 
ananass, pomelo, füüsal, kiivi), 
võileivamaterjal  (sink, juust, roheline 
salat, rukkileib), müsli (mesi, helbed, 
mandlilaastud, kookoshelbed, 
pähklid, joogijogurt) jogurtiga, lavašš 
(toorjuust, paprika, kurk, sink), 
küüslauguleivad dipikastmega 
  

  

  
 

Taotletav summa: 550 

Projekti üldmaksumus:  608,2 

Kaasrahastamine:  Proketijuhid 

Koostööpartnerid:  Paide Ühisgümnaasium, Kuma raadio, projektijuhtide 
perekonnad 

 
 
 

Projektijuhi ees- ja perekonnanimi: 
Annette Tuiman 

Allkiri: Kuupäev:  

28.sept 2015 

 


