
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016. aasta turvalise interneti 
päeva tähistamine

Käesoleval aastal tähistati rahvusvahelist 
turvalise interneti päeva 9. veebruaril. Päeva 
ülemaailmne sõnum sel aastal oli „Play your 
part for a better Internet“, mis tõstab 
fookusesse digipädevused, e-ohutuse ja 
koostöö. Eestis tähistati turvalise interneti 
päeva mitmete organisatsioonide koostöös 
järgnevate tegevustega: 
 

 9. veebruaril toimus Meriton 
Conference & Spa hotellis turvalise 
interneti päeva konverents „Nutikalt 
netis - kaitse ennast ja oma sõpra“. 
Konverentsile oodati osalema eelkõige  
gümnaasiumi – ja kutseõppeasutuste 
õpilasi ja õpetajaid. Konverentsi on 
kolmes teemablokis „Ära tee mulle 
netis haiget“, „Märka, tuvasta, 
reageeri“ ning „Mina ja sõber“ 
käsitleti noorte internetikasutamise ja 
internetis käitumisega seotud 
teemasid. Räägiti noorte teadlikkuse 
kasvatamisest,  sellest millised ohud 
internetis valitsevad, millised on 
trendid, kuidas ära tunda probleeme 
ning kuidas nendele reageerima 
peaks. Arutletud teemadering oli väga 
lai, alustades vägivallast internetis, 
andmete õngitsemisest ja 
väljapressimisest kuni seksuaalsuseni 
internetis. 
 

 
 

Konverentsil osales 222 õpilast, 
õpetajat, koolijuhtkonna töötajat. 
 
Konverentsi ülekannet oli 
otseülekandena võimalik jälgida 
veebiportaalis Postimees.  
 
Kõik ettekanded on järelvaadatavad 
projekti veebilehelt 
http://www.targaltinternetis.ee/event
/tutvu-konverentsi-nutikalt-netis-
kaitse-ennast-ja-oma-sopra-
ettekannetega/  
 
Konverentsi korraldas projekti Targalt 
internetis raames Politsei- ja 
Piirivalveamet koostöös Lastekaitse 
Liidu, Lasteabi telefoni, HITSA ning 
Sisekaitseakadeemiaga. 
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TARGALT INTERNETIS UUDISKIRI 
 

projekti viimase aja ja lähituleviku olulisematest sündmustest ning tegevustest 
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 Projekt „Targalt internetis“  kutsuti 

kõiki koole, lasteaedasid, 

noortekeskusi jt asutusi tähistama 

turvalise interneti päeva ja selle 

raames läbi viima lastele, noortele, 

lapsevanematele ja õpetajatele 

temaatilisi teavitusüritusi. Selleks 

koostati Lastekaitse Liidu poolt 

koolidele infomaterjal, kuhu koondati 

uued teavitusmaterjalid, mida 

teavitusürituste raames kasutada.  

Samuti kutsuti kõiki koole, kes 

tähistasid turvalise interneti päeva, 

oma üritustest teavet jagama projekti 

veebilehel.  

 

 Turvalise interneti päeva nädalal viidi 

Lasteabitelefoni 116111 

eestvedamisel projekti „Targalt 

internetis“ raames läbi 

meediakampaania „Käitu internetis 

targalt“. Valmisid kolm temaatilist  

videot, et juhtida tähelepanu 

mõistlikule ja ohutule käitumisele 

internetis. Teemad valiti ohtude 

põhjal, millega võidakse netis 

tihedamini kokku puutuda: 

petuskeemid, ahistamine ja vihakõne. 

Videoklippe näidati nädala jooksul 

erinevates internetiportaalides: FB, 

Instagram, e-kool; samuti kinodes 

enne filme suurtel ekraanidel ja 

reklaamistendidel ning 

kaubanduskeskuste digiekraanidel. 

Videod said palju positiivset 

tagasisidet, seda ka projekti 

Facebook’i lehe kaudu. Bännereid, mis 

viisid kampaania lehele, esitleti  

bussiootepaviljonide väliekraanidel 

ning veebiportaalis delfi.ee ja 

postimees.ee. 

 

 Lisaks ilmusid meediakampaania 

raames  temaatilised artiklid nii 

üleriigilistes ajalehtedes ja 

uudisportaalides kui ka 14-es 

maakonna lehes. Intervjuud, mida anti 

erinevatele meediakanalitele (raadio, 

tv, trüki- ja online ajakirjandus) andsid 

lisavõimaluse tutvustada nii Targalt 

internetis projekti üldisemalt kui ka 

Turvalise interneti päeva fookuses 

olevaid teemasid.  

 

 
 

 Ilmus Lastekaitse Liidu ajakirja Märka 

Last Turvalise interneti päeva 

erinumber. Facebook-i kaudu jõudis 

teave 28 000 inimeseni. 

 

 Eestis ellu viidu turvalise interneti 

päeva tegevustest anti ülevaade ka 

Euroopa turvalise interneti keskuste 

infot koondaval veebilehel 

www.betterinternetforkids.eu.  

 

 

 

 

http://www.betterinternetforkids.eu/


 

 

Võistlusmäng „Nutikalt netis“ 

Märtsis algas koolide vaheline võistlusmäng 
„Nutikalt netis“, mis jõudis eduka finaalini 
mais. Võistlusmängu peamiseks eesmärgiks oli 
innustada õpilasi omandama teadmisi ja 
oskusi interneti ning digitaalsete 
kommunikatsioonivahendite targemaks ja 
turvalisemaks kasutamiseks. Võistlusmängus 
osales 40 kooli üle Eesti. Koole esindasid 4-6 
liikmelised võistkonnad 6-nda ja 7-nda 
klasside õpilastest. Võistlusmäng viidi läbi 
kolmes voorus: piirkondlik voor, poolfinaalid ja 
finaal.  
 

 
 
Võistlusmängu formaat sisaldas viktoriini, 
rollimänge, kodust ülesannet (piirkondlikus 
voorus temaatilise lühivideo tegemist, 
poolfinaalis veebilehe ja teadmiste loomist, 
finaalis tuli läbi viia temaatiline uuring oma 
kooli õpilaste seas), nutikaid mõtteülesandeid 
ja osavusmänge. 
 
Piirkondlike võistlusmängude võitjateks 
osutusid Tallinna Kristiine Gümnaasium, 
Kuusalu Keskkool, Ehte 
Humanitaargümnaasium, Lihula Gümnaasium, 
Jüri Gümnaasium, Tartu Veeriku Kool, Elva 
Gümnaasium, Kohtla-Järve Järve 
Gümnaasium, Pärnu Vanalinna Põhikool ja 
Ilmatsalu Põhikool.  
 
Poolfinaalid toimusid Tartus ja Tallinnas. Tartu 
poolfinaali edukaimaks osutusid Ilmatsalu 
põhikool ja Elva Gümnaasium, ning Tallinna 
poolfinaali võitjateks Tallinna Kristiine 
Gümnaasium ja kuusalu Keskkool.  
 

Finaal poolfinaalide edukaimate vahel toimus 
17.mail Tallinnas Energia Avastuskeskuses. 
Põneva ja pingelise mängu võitjaks osutus 
Tallinna Kristiine Gümnaasium. teise koha 
pälvis Kuusalu Keskkool, kolmanda Elva 
Gümnaasium ning neljanda Ilmatsalu 
Põhikool.  
 
Kuid tähtis ei olnud ainult võit. Kõik 
võistlusmängus osalejad ütlesid, et õppisid 
palju uut. Kokkuvõttes võib öelda, et lisaks 
teadmistele, kuidas nutiseadmeid ja nende  
rakendusi turvaliselt kasutada, oli oluline, et 
osalejad õpiksid ka ise looma kasulikke 
veebilehti, videoid ja rakendusi, mida nende 
eakaaslased saavad õppimiseks või 
meelelahutuseks kasutada. Võistlusmängus 
osalenud õpilased said sellega suurepäraselt 
hakkama.  
 
Võidutiimi liikme Kristjan Mäetalu sõnul sujus 
nende meeskonna koostöö kogu 
võistlusmängu vältel väga hästi ja tiimi jaoks 
oli oluline, et alati oleks lõbus. Ta õppis ka 
seda, et kui midagi läheb halvasti, ei tohi pead 
norgu lasta. Tema sõnul andsid  
võistlusmängud peale teadmiste omandamise 
hea võimaluse saada tuttavaks ka teiste 
koolide õpilastega. Kristiine Gümnaasiumi 
meeskonna juhendaja Anu Rannuse sõnul 
tulid võistlusmängude jooksul välja laste enda 
sisemised tugevused. Samuti õpetas 
meeskonnatöö noori omavahel koostööd 
tegema.  
 

 
 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
Võistlusmängus osalenud koolid: Tallinna 
Kristiine Gümnaasium, Elva Gümnaasium, 
Ilmatsalu Põhikool, Kuusalu Keskkool, Tartu  
 

Veeriku Kool, Lähte Ühisgümnaasium, Ehte 
Humanitaargümnaasium, Tallinna 
Humanitaargümnaasium, Tallinna Tõnismäe 
Reaalkool, Pelgulinna Gümnaasium, Kadrina 
Keskkool, Tamsalu Gümnaasium, Lihula 
Gümnaasium, Pärnu Rääma Põhikool, 
Avinurme Gümnaasium, Kohtla-Järve Järve 
Gümnaasium, Virtsu Kool, Tallinna Laagna 
Gümnaasium, Jüri Gümnaasium, Pärnu 
Kuninga Tänava Põhikool, Pärnu Vanalinna 
Põhikool, Kiili Gümnaasium, Emmaste 
Põhikool, Tallinna Kunstigümnaasium, Järva-
Jaani Gümnaasium, Varstu Keskkool, Esku-
Kamari Kool, Mustvee Gümnaasium, 
Saaremaa Ühisgümnaasium, Konguta Kool ja 
Lustivere Põhikool. 
 

 
 

Õpilaste omaloomingu konkurss 
Nutikalt netis 
 
 

 
 
 
Õpilaste omaloomingu konkurss kuulutati 
välja veebruaris Turvalise interneti päeva 
tähistamise raames, konkurss lõppes mais.  
 
 

 
 
 
 
Konkursi eesmärgiks oli innustada õpilasi  
looma interneti ja/või nutiseadmete ohutut 
kasutamist ja võimalusi tutvustavaid teste, 
ristsõnu, koomikseid ja videoid. Täpsema 
teema said osalejad ise valida. Konkursile 
laekus ligi 100 tööd. Peamiselt olid saadetud 
tööd eestikeelsed, mõned ka 
venekeelsed.    Töödeks oli edukalt kasutatud 
mitmeid erinevaid veebilehti ja keskkondi. 
Kõige enam laekus koomikseid ja teste, mille 
hulgast oli žüriiliikmetel päris keeruline 
parimaid välja selgitada. Žüriisse kuulusid nii 
Targalt internetis projekti noortepaneeli 
esindajad kui ka eksperdid. Parimad tööd on 
üles laetud  Targalt internetis veebilehele. 
 

 



 

 

 

Noortepaneeli seminar Kallaste 
talus Padisel 
 
Projekti Noortepaneeli kevadine seminar 
toimus 13.-14.mail Kallaste talus, Padisel. 
Osales paneeli 10 liiget, külalistena osalesid 
Lastekaitse Liidu noortekogu kolm liiget. 
Seminari avalöögiks oli laste õiguste alane 
töötuba, mille viisid läbi Lastekaitse Liidu 
noortekogu liikmed. Seejärel hindasid noored 
Nutikalt netis omaloomingu konkursile 
saabunud töid. Noorte hinnangud lisati hiljem 
žürii täiskasvanud liikmete hinnangutele 
parimate väljaselgitamiseks.  Seminari esimese 
päeva lõpetuseks toimus arutelu noortega 
teemal, milliseid soovitusi nende arvates on 
vajalik anda lapsevanematele selleks, et 
lapsevanemad saaksid edukalt toetada oma 
laste head ja turvalist internneti ja 
nutiseadmete kasutust. Noorte poolt arutelul 
esitatud soovitused ja ettepanekud said 

arvesse võetud lapsevanematele mõeldud 
voldiku koostamisel.  
Teisel päeval viis Barbara Haage 
lasteabitelefonist 116111 läbi noortega 
töötoa, kus räägiti peamistest probleemidest 
ja muredest, millega lasteabitelefoni poole 
pöördutakse. Seminar lõppes 
mõttevahetusega, millised tegevused võiksid 
olla kavandatud jätkuprojektis, mis algab 
juulist 2016. 
Lisaks tubasele tegevusele toimus esimese 
päeva õhtul Kallaste talu maadel oleva 
seiklusraja läbimine. 

 

INHOPE aastakoosolek 
Kopenhaagenis 
 
INHOPE võrgustiku aastakoosolek ja kevadine 
koolitusseminar toimus 10-13.mail 
Kopenhaagenis. 
INHOPE võrgustik ühendab hetkel 48 vihjeliini 
42 riigist. Sel aastakoosolekul sai INHOPE 
liikmeks Kolumbia vihjeliin. Aastakoosolekul 
arutati organisatoorseid teemasid ning kiideti 
heaks INHOPE strateegia aastateks 2016-2020. 
Toimus ka uue nõukogu valimine. Nõukogu 
liikmeks valiti ka Eesti vihjeliini projektijuht 
Malle Hallimäe.  
 
 

 
 
Koolitusseminaril arutletavateks teemadeks 
olid vihjeliini töötajate läbipõlemise vältimine 
ja töötajate supervisiooni ja toetuse saamise 
võimalused, ebaseaduslike materjalide 
esinemis- ja jagamistrendid, laste seksuaalse 
ärakasutamise vastu võitlemine füüsilises ja 
virtuaalses keskkonnas, koostöö eri  osapoolte 
vahel. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Insafe võrgustiku koolitusseminar 
Larnacas           
 
20.-21. aprillil toimus Insafe võrgustiku 
koolitusseminar Larnacas. Seminari 
teemadeks olid peamised trendid laste  ja 
noorte interneti ja nutiseadmete kasutamises; 
milline on nende mõju turvalise interneti 
keskuste tööle; kuidas vastata väljakutsetele 
seoses tehniliste arengutega; koostöö eri           
riikide turvalise interneti keskuste vahel jms.  

 
 

 
Osalejatel oli võimalus osa võtta temaatilistest 
töötubadest , kus muuhulgas arutati, kuidas 
parimal viisil toetada lapsi ja peresid 
orienteerumaks tehnoloogia muutuvas 
maailmas. Samuti toimusid arutelud abiliinide 
pakutavate nõustamisvõimaluste ja -kanalite 
osas, ning juhtumite arutelu.

 
Vihjeliini töö  

 

 
Vihjeliini veebilehe www.vihjeliin.ee 
uuendatud versioon eesti, vene ja inglise 
keeles avanes detsembri lõpus. 
 
Vihjeliini veebilehe teavitusvormi ja INHOPE 
võrgustiku ICCAM teabevahetussüsteemi 
laekus perioodil jaanuar-mai 2016 72 teadet, 
millest 19 teadet  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  
6 kuu jooksul 584 korda ning külastajaid oli 78 
riigist.

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   
igast Eesti piirkonnast, üle-eestiliselt ja  

 
 
ööpäevaringselt. Nõustamist ja informatsiooni 
pakutakse nii lastele kui täiskasvanutele. 
Interneti kasutamisega seotud probleemid, 
millega on lasteabitelefoni poole pöördutud:  
küberkiusamine (solvavad sõnumid, 
ebameeldivate piltide ülespanek), seksuaalse 
sisuga kontaktid, pornograafia, vägivald, 
enesevigastus, identiteedivargus interneti 
sotsiaalvõrgustiku kontodel 
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Projekti „Targalt internetis“ käesolev tööperiood lõpeb 30.juunil 2016. Uue tööperioodi (01.07.2016-
31.12.2018) tööks esitati projektitaotlus jaanuaris Euroopa Komisjoni programmile Euroopa 
Ühendamise Rahastu. Hetkel vastust jätkuprojekti osas veel ei ole. Eeldatavalt saame informatsiooni 
juuni kolmandal nädalal.  
 

Projektimeeskond tänab kõiki koostööpartnereid ja soovib kõigile mõnusat ja päikeseküllast suve! 

 

 

 


