
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektil on  uuenenud veebileht 
 
Projekt Targalt internetis alustas 2010. aasta 
septembris ning sama aasta detsembris 
avanes projekti veebileht 
www.targaltinternetis.ee . Veebilehe ülesanne 
on anda informatsiooni projekti tegevustest 
ning  teha kättesaadavaks lastele, noortele, 
õpetajatele, lapsevanematele ja teistele 
temaatikast huvitatutele projekti raames 
loodud teabe- ja õppematerjalid.  
 
Projekti  veebilehte on aastate jooksul 
külastatud 234 194 korral 133 227 kasutaja 
poolt.  
 
Viie aasta jooksul on toimunud muutusi nii 
digitaalse maailma tehnilises arengus kui ka 
interneti kasutajate huvides ja eelistustes. 
Sellest tuleneski vajadus uuendada juba hästi 
sissetöötatud veebileht, et vastata enam meie 
kasutajate ootustele ja vajadustele. 
 
Veebilehe uuendamisel kaasasime kohe 
alguses meie peamiste sihtrühmade – lapsed, 
noored, õpetajad, lapsevanemad esindajad, et 
saada nende arvamusi, milline võiks olla uue 
veebilehe kujundus ja sisu.  
 
Veebilehe uue versiooni arendajaks valiti 
pakkumiskonkursil parimaks osutunud ADM 
Interactive, kellega edukas koostöös veebilehe 
uus versioon valmis.  
 
 
 
 

Tutvu projekti uuenenud veebilehega 
www.targaltinternetis.ee  

 

 vaata lastelehte 

http://laps.targaltinternetis.ee/  

        

ning noortelehte 

http://noor.targaltinternetis.ee/ . 
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projekti viimase aja ja lähituleviku olulisematest sündmustest ning tegevustest 
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Noortepaneeli seminar Kõrvemaal 

Projekti Noortepaneeli järjekordne kohtumine 

toimus 27.-28. novembril Kõrvemaal. Osales 

paneeli 12 liiget. Sellel noortepaneeli 

kohtumisel arutasid noored, milline võiks olla  

uue kodulehe laste ja noortelehe kujundus ja 

sisu. Arutluse põhjal koondati ettepanekud 

projektimeeskonnale, millistel teemadel  ning 

millisena esitatult sooviksid noored 

veebilehelt teavet saada.  Seminaril arutati ka,  

kuidas võiks koolides tähistada rahvusvahelist 

Turvalise  interneti päeva, mis 2016. aastal on 

9.veebruaril, ning kuidas nad ise oma koolis 

saaksid ürituste korraldamisse panustada. 

Külaliseks oli Hans Metsoja Microsofti Skype 
 

 

 
arendusmeeskonnast, kes rääkis noortele, 

millised viirused internatis liiguvad ja kuidas 

neist hoiduda. Peale tubaste tegevuste jätkus 

aega ka õues tegutsemiseks. Noored panid 

end proovile seiklusrajal, kus oli vaja täpset 

silma, et tabada metsloomi, mis küll õnneks 

olid kunstmaterjalist. 

 

2016. aasta turvalise interneti 
päeva tegevused

Käesoleval aastal tähistatakse turvalise 
interneti päeva 9. veebruaril. Päeva sõnumiks 
on ülemaailmselt „Play your part for a better 
Internet“, mis tõstab fookusesse 
digipädevused, e-ohutuse ja koostöö. Eestis 
tähistatakse turvalise interneti päeva mitmete 
organisatsioonide koostöös järgnevate 
tegevustega: 

 9. veebruaril toimub Meriton 
Conference & Spa hotellis turvalise 
interneti päeva konverents „Nutikalt 
netis - kaitse ennast ja oma sõpra“. 
Konverentsile oodatakse eelkõige 
õpetajaid ning gümnaasiumi- ja 
kutseõppeasutuste õpilasi, õppejuhte 
ja kooli juhtkondi. Konverentsil on 
kolm teemablokki:  
„Ära tee mulle netis haiget“, „Märka, 
tuvasta, reageeri“ ning „Mina ja 
sõber“. Konverentsi korraldab Politsei- 
ja Piirivalveamet projekti Targalt 
internetis raames. Konverentsi 
ülekannet on võimalik jälgida 
veebiportaalis Postimees. Päevakava 
ja registreerimisinfo leiab veebilehelt: 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.targaltinternetis.ee/event/registr
eeru-konverentsile-nutikalt-netis-kaitse-
ennast-ja-oma-sopra/.  
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 Projekti „Targalt internetis“ 

eestvedamisel kutsutakse kõiki koole, 

lasteaedasid, noortekeskusi jt asutusi 

tähistama turvalise interneti päeva ja 

selle raames läbi viima lastele, 

noortele, lapsevanematele ja 

õpetajatele temaatilisi teavitusüritusi. 

Selleks koostatakse Lastekaitse Liidu 

poolt koolidele infomaterjal, kuhu on 

koondatud uued teavitusmaterjalid, 

mida teavitusürituste raames 

kasutada. Kõik, kes veebilehel 

www.targaltinternetis.ee oma 

üritustest enne 22.02 teada annavad, 

saavad tunnistuse ja tunnustuse. 

Eelmisel aastal viidi sarnase üleskutse 

raames läbi teavitusüritusi 9600 

lapsele.  

 

 Turvalise interneti päeva nädalal 

korraldab projekt Targalt internetis  

meediakampaania, mille raames 

avaldatakse temaatilisi artikleid nii 

üleriigilistes kui ka maakonna 

lehtedes, et sõnum saaks võimalikult 

laialdaselt kajastatud üle Eesti.  

Intervjuud meediakanalitele annavad 

lisavõimaluse tutvustada nii Targalt 

internetis projekti üldisemalt kui ka 

Turvalise interneti päeva fookuses 

olevaid teemasid. Kampaania raames 

valmivad lasteabitelefoni 116111 

eestvedamisel  kolm videot, millega 

soovitakse juhtida tähelepanu targale 

käitumisele internetis. Teemad on 

valitud ohtude põhjal, millega 

võidakse netis tihedamini kokku 

puutuda: petuskeemid, ahistamine ja 

vihakõne. Videoklippe näidatakse 

nädala jooksul erinevates 

internetiportaalides: FB, Instagram, e-

kool; samuti kinodes enne filme 

suurtel ekraanidel ja 

reklaamistendidel ning 

kaubanduskeskuste digiekraanidel. 

Bännerid on nähtaval  

bussiootepaviljonide väliekraanidel 

ning veebibännerid portaalis delfi.ee 

ja postimees.ee. Ilmub ka Lastekaitse 

Liidu ajakirja Märka Last Turvalise 

interneti päeva erinumber. 

 

 Turvalise interneti päeva raames 
kuulutatakse välja koolidele 
õpilaskonkursid temaatiliste videote, 
koomiksite ja testide loomiseks. 
Täpsem info: 
www.targaltinternetis.ee.  
 

 Turvalise interneti päeva nädalal 
toimub HITSA korraldatud 
veebiseminar „Social engineering“.  
 

 Swedbank ja Tagasi Kooli annavad 
Turvalise interneti päeva nädala 
raames koolides nutiseadmete ja 
internetiturvalisuse teemadel 
külalistunde. 
 

 Veebruaris algavad koolidevahelise 
võistlusmängu „Nutikalt netis“ 
piirkondlikud võistlused. 
Võistlusmängule on registreerinud 40 
kooli võistkonnad üle Eesti, kes 
panevad oma teadmised ja oskused 
proovile viktoriinis, videote tegemisel, 
QR koodidega otsingumängus, 
täpsusülesannetes jne. Rohkem infot 
leiate veebilehelt: 
www.targaltinternetis.ee.  
 

 Eestis ellu viidavatest turvalise 

interneti päeva tegevustest antakse 

ülevaade ka novembris loodud 

Euroopa turvalise interneti keskuste 

infot koondaval veebilehel 
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www.betterinternetforkids.eu.  

 

 Lisaks leiab infot nii Eesti kui ka üle 

maailma toimuvatest turvalise 

interneti päeva üritustest veebilehelt: 

https://www.saferinternetday.org/w

eb/sid/home.  

 

 

Lasteabitelefon 116111 – abiliin  

Lasteabitelefon 116111 osaleb projektis 
Targalt internetis abiliini rollis pakkudes 
võimalust küsida nõuannet või informatsiooni 
helistades telefonile 116111 või online 
vestlusena kodulehe www.lasteabi.ee  või 
Skype kaudu, samuti e-kirja teel kirjutades 
aadressile info@lasteabi.ee . Lasteabi on leitav 
ka nutiseadmetest ning FB-st. Ühendust saab 
võtta igast Eesti piirkonnast, üle-Eestiliselt ja  
 

 
 
 
 
ööpäevaringselt. Nõustamist ja informatsiooni 
pakutakse nii lastele kui täiskasvanutele. 
Internetiga seotud teemades tuleb küsimisi 
suhete kohta internetis, arvuti ja neti oskuste 
ja kasutamise kohta, turvalisuse kohta, samuti 
vihjeid ebasobivate postituste kohta. 
Tihenenud on pöördumised, milles noored 
väljendavad neti teel oma üksindustunnet, 
suhete probleeme, suitsiidi mõtteid.  
 

 
 

 

Vihjeliini töö  
 
Vihjeliini veebilehe teavitusvormi ja INHOPE 
võrgustiku ICCAM teabevahetussüsteemi 
laekus 2015. aastal 687 teadet, millest 150 
sisaldas infot veebilehe kohta, mis esitas laste 
seksuaalset ärakasutamist kujutavat materjali. 
212 teadet sisaldas infot taäiskasvanutele 
mõeldud sisuga veebilehtede kohta, mis 
võimladasid hõlpsat ligipääsu ka lastele.  
 

Vihjeliini veebilehte www.vihjeliin.ee külastati  
2015.aastal 1403 korda ning külastajaid oli 74 
riigist. 
 

 

 
 
Vihjeliini veebilehe www.vihjeliin.ee 
uuendatud versioon eesti, vene ja inglise 
keeles avanes detsembri lõpus. 
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