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Kirjutasime eelmise aasta oktoobris Puka noortekeskuses taotluse Tervise Arengu Instituudi 
(TAI) „Tervist edendava idee projekti konkursile“ ning meil läks väga hästi. Saime nooremas 
vanuserühmas (8. klass ja nooremad) kolmanda koha ja seega ka toetuse oma projekti 
elluviimiseks (640€). Projekti vajadus tuli sellest, et mittesuitsetajatena oleme õnnetud, sest 
vanemad ei luba suitsetajatega suhelda. Teame, et tegelikult on õnnetud ka suitsetajad, kes 
on jäänud kinni nii-öelda „pahade noorte“ gruppi. Nüüdseks on tegevused lõppenud ja 
tahame teha kokkuvõtteid. 

Jaanuarist-märtsini (2017) oleme projekti aktiivselt ellu viinud. Proovisime aidata 10 noorel 
inimesel lõpetada suitsusõltuvuse. Toimus 4 kohtumist ja iga kord pidid noored suitsetajad 
proovima vähem suitsetada. Igal suitsetajal oli ka toetaja, mitte-suitsetajast sõber, kes 
toetas. Nad käisid koos õues, vahetundides, trennides jne. Nädal enne vaheaega ehk pärast 
neljandat kohtumist ei tohtinud üldse suitsetada, kes suitsetas jäi ilma võimalusest külastada 
"Tervise Paradiisi". Neid, kes jäid vahele või olid juba eelnevalt otsustanud, et jätkavad 
„karjääri“, neid oli 4. Viis noort said nädalaks ajaks suitsust loobutud (loomulikult loodame, 
et nad ei tee edasi ka praegu) ja 1 noor vähendas kogust märgatavalt ning võttis kasutusele 
ka täiendavad abistavad meetmed, et loobuda. Sellest tulenevalt osalesid preemiareisil mitte 
suitsetajad (12), maha jätnud noored (6) ja grupijuhid (2). 

22. märtsil toimuski preemiareis, mida alustasime Tervise Paradiisiga, olime seal 3h ja peale 
seda käisime söömas. Meie grupijuhid (noorsootöötaja ja vabatahtlik noor) tegid meile 
üllatuse ja viisid meid ka "Batuudikeskus UP-i", kus saime tund aega hüpata, ronida, 
mängida. 

Romi: "Need 3 kuud olid huvitavad. Saime üldiselt hästi hakkama, aga poisid rikkusid nii 
mõnegi hetke ära, kuid see ei rikkunud kogu projekti ära ja oli lõbus.“ 

Käti: (Pärnu reisist) "Väga tegus ja tore päev oli tegelikult, kuigi mõni hetk oleks võinud olla 
parem." 

Osaleja: „Tegime koosolekuid. Tutvusime erinevate tubakatoodetega, kahjulike ainetega. 
Saime teada teistest inimestest kuni suitsuvabaks saamiseni. Kontrollisime suitsetajaid. 
Veetsime nendega aega. Lõpuks sõitsime preemiareisile Pärnu Terviseparadiisi. Mõtlesime 
kuidas teha plakat, mis suunaks saama noored suitsuvabaks. Nüüd ongi projekt läbi.“ 

Oma „Teadlikult suitsuvabaks“ plakatiga loodame inspireerida inimesi, eelkõige noori, 
suitsust vabanema. 
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