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Natuke endast 

 13.dets 1982- ilmavalgus 

 2000- Järva-Jaani Keskkool 

 2003- Pärnu kolledž 

 2004-2007- Järva-Jaani VV 

 2007-2009- Järva MV 

 2009-2013- Järva-Jaani VV 

 2013- ??? 

Muud tegevused- jalgpallimeeskond, tantsutrupp Jürid-
Marid, punk-bänd Pervertum Debile, vabatahtlik 
tegevus 

Blogi- artosaar.blogspot.com 



Tervisemõjude analüüs 

 Järva-Jaani valla terviseprofiil, 2010 

 

 3 Laste ja noorte turvaline ja tervislik areng 

 3.1 Laste ja noortega tegelevad asutused 

 3.2 Laste ohutu elu- ja õpikeskkond 

 3.3 Kooli/ lasteaia terviseteenuse olemasolu 

 3.4 Kohalike omavalitsuste poolne initsiatiiv tagamaks teenuste 
kättesaadavust 

 

 4 Tervislik elu-, õpi- ja töökeskkond 

 4.1 Huvitegevus ja vabaaja veetmise kohad 

 4.2 Transport ja teedevõrk 

 4.2.1 Teedevõrgustik 4.2.2 Transport 

 4.2.3 Tänavavalgustus 

 

 

 

 



Eesmärgid, tulenevalt analüüsist 

 2. Laste ja noorte turvaline ja tervislik areng 

 Eesmärk 2.1 Kõigile kättesaadav turvaline, lapsesõbralik, loovat 
õpi-kasvukeskkonda ja nõuetele vastavaid olme- ja töötingimusi 
pakkuvad asutused.  

 Eesmärk 2.2 Mitmekesised sportimise, tervise edendamise ja 
vabaaja veetmise võimalused 

 Eesmärk 2.3 Atraktiivne, kohalikke traditsioone väärtustav 
kultuuriline keskkond mitmekesiste vaba aja veetmise 
võimalustega 

 

 3. Tervislik elu- õpi ja töökeskkond.  

 Eesmärk 3.1 Kaasaegsed elamistingimused ja infrastruktuur 

 Eesmärk 3.2 Puhas, turvaline ja säästev keskkond  

 Eesmärk 3.3 Järva-Jaani vallas on julge ja turvaline elada.. 



Reaalne olukord J-Jaanis 

 Tegevused toimuvad enamasti sõltumata 
terviseprofiilist 

 Mitmekesine huvi ja spordiringide valik 

 Osalemine projektides Suitsuprii klass, 
ettevõtlik kool, Liikumist ja sportimistharrastav 
Järvamaa, Tervist edendav kool 

 Probleemsete laste avastamine varajases 
staadiumis ning lastevanemate nõustamine 
(eripedagoog, sotsiaalpedagoog, HEV 
komisjon koolis ja nüüd ka lasteaias) 

 



Muud projektid kohapeal 

 Gordoni perekooli koolitused 

lastevanematele ja õpetajatele 

 Igapäevaelu toetamise teenus 

Päevakeskuses 

 Osalemine Südamenädala programmis 

 Rattamatkad, Paide-Türi rahvajooks, 

kohapealsed rahvajooksud jne 

 



KENK ehk SA Kesk-Eesti 

Noorsootöö Keskus 

 Loodud aastal 2000  

 Asutaja Järvamaa Omavalitsuste Liit 

 Rahastamine JOL, Haridus- ja 

teadusministeerium, fondid/projektid 

 

 



www.kenk.ee 



Muud maakondlikud 

organisatsioonid 

 Järva Maavalitsus ja seal tegutsev 

tervisenõukogu (eakate riskianalüüs) 

 Järvamaa Spordiliit 

 

 



Mõjude analüüs 

 Keskkonnamõjude hindamine 

(sealhulgas tervisele) 

 Prioriteetide seadmine lähtuvalt tervisest 

(terviserajad, kergliiklusteed jne) 

 Eraldi kohapealseid analüüse pole väga 

tehtud, kuid lähtutakse riiklikest 

seisukohatdest 

 



Vaade tulevikku 

 Jätkata probleemide avastamist varajases 
staadiumis 

 Pöörata suuremat tähelepanu noorte tervisele, 
sh vaimsele 

 Sihtrühmale suunatud projektide läbi viimine 
koostöös erinevate organisatsioonidega (nt 
Meelte aed, www.metsamoisa.ee) 

 Lastevanemate ja õpetajate koolitamine 

 Spetsialistide puuduse likvideerimine 

 

http://www.metsamoisa.ee/


Küsimusi-ettepanekuid? 



Aitäh kuulamast! 


