
 

 

Seminar „Ekslemine internetis - kuidas leida kvaliteetsed vastused 

ja hoida tervist?“ 

 
 

Eesti Seksuaaltervise Liit, Tervise Arengu Instituut ja MTÜ Peaasjad kutsuvad teid „Vaimse- 

ja seksuaal- ning reproduktiivtervisealaste veebipõhiste nõustamisteenuste kvaliteedijuhendi 

väljatöötamise“ projekti raames korraldatavale lõpuseminarile, mis toimub  

 

02. detsembril 2015.a. 

Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses, aadressil Liivalaia 33, Tallinnas. 

Seminari algus on 12.00. ning orienteeruv lõpp 16.00.  

 

Internetis nõustamine nii seksuaal- kui ka vaimse tervise valdkonnas on trend, mis viimastel 

aastatel on muutumas üha mitmekesisemaks ning kättesaadavamaks. Kuigi teenuse 

kättesaadavuse areng, kui selline, on kahtlemata väga positiivne, seisame me siinkohal ka 

silmitsi mitmete küsimustega. Sealhulgas: 

 Kuidas teenusepakkujana pakkuda potentsiaalsele kliendile võimalikult kvaliteetset 

teenust? 

 Kuidas kliendina eristada kvaliteetset teenust ebakvaliteetsest? 

 Kuidas rahastajana määrata ära kõige kuluefektiivsem ning kvaliteetsem teenus?  

 

Just eelpool toodud küsimusi me oma seminaril käsitlemegi. 

 

Kui tunned, et see teema Sind kõnetas ning sooviksid täpsemalt teada saada, kuidas leida 

vastused nendele küsimustele, siis oled oodatud meie projekti lõpuseminarile! Ootame 

osalema kõiki organisatsioone, kes pakuvad vaimse- ja seksuaaltervise alast teenust internetis 

või isikuid, kes sooviksid rohkem antud teemaga kursis olla. 

 

Seminari modereerib: 

Toomas Roolaid 
 

Üritusel osalemiseks registreeru palun enne 25. novembrit 2015 aadressil helen@estl.ee .  

Registreerimiseks palun saata nimi, organisatsioon, keda esindate ning enda tel.nr. 

Seminaril osalemine on tasuta!  

 

mailto:helen@estl.ee


Seminari päevakava 

02.12.2015 

Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus,  

Liivalaia 33, Tallinnas  

 

11.45           Registreerumine ja tervituskohv 

12.00  „Tervitussõnad ja tagasivaade „Seksuaaltervise internetinõustamisteenuse 

korraldamine ning vaimse- ning reproduktiivtervisealaste veebipõhiste nõustamisteenuste 

kvaliteedijuhendi väljatöötamine“ projekti tegevustele“ Helen Kereme, Eesti Seksuaaltervise 

Liit, projektijuht 

12.20        „Ülevaade valminud „Noorte tervisealase internetinõustamise kvaliteedistandardid“ 

juhendist, Kai Part, Eesti Seksuaaltervise Liit 

13.00       „Sihtrühm diginoored - digikultuuri nüansse, mis mõjutavad online-suhtlust“  Maria 

Murumaa-Mengel, sotsiaalmeedia lektor, Tartu Ülikool, ühiskonnateaduste instituut 

13.45        Kohvipaus 

14.10     „E-teenused pärisprobleemide lahendamisel“ Ain Aaviksoo, Sotsiaalministeerium, e-

teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler  

14.55      “Mielenterveystalo.fi – teadmised, eneseabi ja juhised teenustele” Marko Muukka, 

projektijuht, www.mielenterveystalo.fi, Helsinki ja Uusimaa Linna Haigla 

15.40      Päeva kokkuvõte ja seminari lõpetamine 

Seminari orienteeruv lõpp on  16.00. 

*Korraldajal on õigus vajadusel päevakavasse sisse viia muudatusi. 

 

 
Seminar toimub projekti „Seksuaaltervise internetinõustamisteenuse korraldamine ning vaimse- ning 

reproduktiivtervisealaste veebipõhiste nõustamisteenuste kvaliteedijuhendi väljatöötamine“ raames. 

Projekti rahastatakse Norra toetustest 2009-2014 programmi „Rahvatervis“ vahenditest. 

http://www.mielenterveystalo.fi/

