
 

 

 

 

 

Projekt  „Targalt internetis“ on 

tegutsenud neli aastat. 

Projekt „Targalt internetis“ alustas tööd septembris 
2010.aastal. Seega on tegutsetud neli aastat. Kuna 
uus pooleteise aasta pikkune projektiperiood ootab 
ees, vastav taotlus esitati 27.augustil Euroopa 
Komisjonile, siis on kohane teha kokkuvõte senisest 
tegevusest ja tulemustest.   
 
Projekti koolitus- ja teavitusmaterjalide töögrupi 
juhtimisel ja osalusel on nelja aasta jooksul välja 
töötatud 21 õppe- ja teavitusmaterjali lastele ja 
noortele (sh animafilmid, videoklipid), 37 õppe- ja 
teavitusmaterjali õpetajatele ja teistele lastega 
töötavatele spetsialistidele ning 3 e-kursust 
õpetajatele, 7 teavitusmaterjali lapsevanematele ja 
19 teavitusmaterjali laiale üldsusele. Lisaks on 
tõlgitud ja kohandatud 25 õppe- ja teavitusmaterjali 
lastele, õpetajatele ja lapsevanematele. Projekti 
raames kaasatud lapsed ja noored on loonud 
eakaaslastele 65 õppe- ja teavitusmaterjali. Õppe- 
ja teavitusmaterjalid on kättesaadavad projekti 
veebilehelt www.targaltinternetis.ee.  
 
Alates 2011.aastast on läbi viidud 540 õpituba ja 
interaktiivset loengut 314 üldhariduskoolis ja 115 
lasteaias, kus osalesid 39 188 last/õpilast, 2048 
lapsevanemat ja 4053 õpetajat/koolitajat. 
 
Tiigrihüppe Sihtasutus/Hariduse Infotehnoloogia 
Sihtasutuse eestvedamisel on koolitatud 28 
koolitajat, kes viisid ülalpool nimetatud 
koolitusüritustest läbi 428 ning 112 koolitusüritust 
viidi läbi Politsei- ja Piirivalveameti veebikonstaablite 
poolt.   
 
Koolitusüritusi viidi läbi rohkem kui algselt planeeriti 
(planeeriti 177 õpituba/loengut üldhariduskoolides, 
toimus 540 õpituba/loengut 314 üldhariduskoolis 
115 lasteaias), samuti oli seega ka osalejate arv 
planeeritust suurem (planeeriti 21 000, tegelikult 
osalejaid 39 188). Planeeritud suurem 
koolitusürituste arv oli tingitud nõudlusest ning tänu 
eelarvevahenditele sisemisele ümberpaigutamisele 
suudeti suurenenud nõudlusele ka vastata. Kuid 
siiski mitte kõikidele koolidele, kes soovi avaldasid, 
ei suudetud koolitusi pakkuda. 
 

Turvalise interneti päeva tähistamiseks viidi aastatel 
2011 (Tallinn), 2013 (Tartu) ja 2014 (Tallinn) läbi 
konverents, millest igal aastal võttis osa ca 300 
spetsialisti ja lapsevanemat. Aastal 2012 viidi 
Tallinnas läbi perepäev nii eesti- kui ka  

 
 
 
 
 
 

 
 
venekeelsetele peredele. Turvalise interneti päeva 
tähistamiseks korraldati ka igal aastal 
teavituskampaania nii televisioonis, raadios, online 
portaalides, koolides ja linnaruumis. 
 
Sügisel 2011 toimus noortepäev kooliõpilastele 
Solarise kaubanduskeskuses, töötube pakuti ka 
lapsevanematele. Samuti korraldati koostöös ETV2-
ga oktoobris 2011 teemaõhtu, kus temaatiliste 
dokumentaalfilmide näitamise kõrval anti arutelu 
käigus infot ka projekti tegevustest.  
 
Aastatel 2011, 2012, 2013 ja 2014 viidi septembris 
koolides läbi kampaania „Tagasi kooli“, mille raames 
jagati igale koolile teavitusmaterjale interneti ja 
digitaalsete kommunikatsioonivahendite turvaliseks 
ja heaks kasutuseks.    

 
Projekti raames on korraldatud 4 temaatilist 
õpilaskonkurssi üldhariduskoolide õpilastele, mille 
parimad tööd on kättesaadavad projekti veebilehel. 
Viidi läbi ka koolide vaheline temaatiline 
võistlusmäng, kus osales 29 kooli üle Eesti. 
Võistlusmängu raames loodud teavitusmaterjalid 
(videod) on kättesaadavad projekti veebilehel.  
 
Alates septembrist 2010 ollakse projekti kaudu 
InSafe võrgustiku liige, mille liikmete hulka kuuluvad 
kõik Euroopa riikide Turvalise interneti 
teavituskeskused ja abiliinid. Nelja aasta jooksul on 
InSafe teavitusmaterjalide kataloogi kaudu 
tutvustatud teistele riikidele kokku 61 Eestis loodud 
teavitusmaterjali. Kaks korda aastas toimuvatel 
InSafe koolitusseminaridel on vahetatud 
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informatsiooni turvalise interneti keskuste 
tegevustest, parimatest praktikatest, väljakutsetest, 
teavitusüritustest ja –materjalidest jne. 2013. aasta 
märtsis panustati InSafe koolitusseminari 
korraldamisse Tallinnas. 

 
Projekti veebilehte on alates selle avanemisest 
jaanuaris 2011 külastatud pea 200 000 korda. 
 
Alates 2011. aasta märtsist pakub Lasteabi telefon 
116 111 nõustamist ja  abi ka interneti turvalisuse 
küsimustes. Nõustamist on võimalik saada 24/7: 
online vestlus veebilehel www.lasteabi.ee  ja online 
kõned Skype'is (kasutajanimi Lasteabi_116111), 
ning telefoni 116111 teel. 
 
Abitelefon on pakkunud nõustamist lastele, 
vanematele ja teistele asjassepuutuvatele 
sihtgruppidele interneti turvalise kasutamise 
küsimustes, sh kuidas arvutisõltuvust ära tunda, 
kuidas piirata lapse arvutikasutamist, kuidas käituda 
arvutisõltuvuse korral, identiteedivargus interneti 
sotsiaalvõrgustiku kontodelt, laste ja vanemate 
ebavõrdne kompetentsus interneti kasutamisel, 
soovitatud reeglid, kuidas laps võib internetti 
kasutada, seksiga seotud ettepanekud internetis, 
soovitused küberkiusamise puhuks jne. Kontaktide 
arv, mis on seotud interneti temaatikasse 
puutuvaga, on kuus keskmiselt 30. 
 
Nõustamise kvaliteetseks pakkumiseks on 
nõustajatele korraldatud 4 temaatilist koolitust ning 
nõustajad on osalenud ka abiliini  ja vihjeliini kahel 
ühisel koolitusel. Samuti on läbi viidud 3 koolitust 
lastevanematele interneti teemal, mis aitab neil 
paremini aru saada laste ja noorte 
internetiprobleemidest. 
 
Abitelefoni töörühm teeb tihedat koostööd Eesti 
Politsei- ja Piirivalveametiga ning teiste 
institutsioonidega vastavalt nende eesmärkidele ja 
võimalustele (Andmekaitse inspektsioon jt). 
 

 
 
Sihtrühmade teavitamiseks abi ja nõu saamise 
võimalustest viidi septembris-oktoobris 2014 läbi 
tänava- ja meediakampaania „Tunne oma 
netisõpru“ eesti ja vene keeles. 
 
Projekti raames avas MTÜ Lastekaitse Liit koostöös 
Politsei- ja Piirivalveametiga 2011. aasta jaanuaris 
veebilehe www.vihjeliin.ee, mille eesmärk on 
tõkestada laste õigusi, au, väärikust ja kehalist 

puutumatust rikkuvate materjalide, eelkõige laste 
seksuaalset ärakasutamist esitavate materjalide 
levikut internetis.  
 
Veebilehe www.vihjeliin.ee kaudu on 
internetikasutajal, kes märkab ebaseaduslikku 
materjali  - laste seksuaalne ärakasutamine, laste 
kaubitsemine (inimkaubandus) jm, võimalik anda 
sellest teavet. Vihjeliinile on oodatud teated ka 
muust alaealistele ebasobivast materjalist. Teabe 
saab edastada veebilehe www.vihjeliin.ee  avalehel 
oleva lihtsa vormi kaudu. Vihjeliini veebilehele 
pääseb ka projekti „Targalt internetis“ veebilehe 
www.targaltinternetis.ee avalehel oleva bänneri 
kaudu. Teabe saab edastada ilma oma 
isikuandmeid edastamata.  
 
Vihjeliini töö põhineb väljatöötatud juhisel. Vihjeliin 
teeb tihedat koostööd Politsei- ja Piirivalveametiga, 
mis tugineb mais 2011 sõlmitud kahe 
organisatsiooni koostööleppele. 
 
Alates vihjeliini avamisest veebruar 2011 kuni 
september 2014 edastati interneti kasutajate poolt 
vihjeliini veebivormi kaudu 2765 teadet, millest 255 
sisaldas viidet veebilehele, mis sisaldas laste 
seksuaalset ärakasutamist esitavat materjali. 
Veebilehe külastusi oli kõnesoleval perioodil 13 585, 
kokku on veebilehte külastatud 54 riigist. 
 
Eesti vihjeliin liitus 2011. aasta novembris 
rahvusvahelise võrgustikuga INHOPE

1
, mis 

ühendab eri maade vihjeliine, alates 2012. aasta 
novembrist on Eesti vihjeliin INHOPE võrgustiku 
täisliige. Alates 2011.aasta novembrist on vihjeliini 
meeskond osalenud 2 korda aastas INHOPE 
võrgustiku aastakoosolekutel, ning 3 
koolitusseminaril, mille jooksul on vahetatud 
asjakohast infot, tutvustatud eesti vihjeliini tegevust 
ja saadud teadmisi ja oskusi vihjeliini 
kvaliteetsemaks elluviimiseks.  
 

 
 
 
Nelja aasta jooksul on projekti juures tegutsenud 
noortepaneeli kahes kooseisus  osalenud 28 noort. 

                                                           
1
 INHOPE võrgustik www.inhope.org loodi 1999.aastal 

ning ühendab hetkel 49 vihjeliini 43 riigist üle maailma. 

Võrgustik edendab ja toetab eri riikide vihjeliinide koostööd 

võitluses laste seksuaalset ärakasutamist esitavate 

materjalide leviku tõkestamisel internetis.  
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Praeguse noortepaneeli  töös osalevad aktiivselt 14 
õpilast vanuses 11 kuni 18 koolidest Eesti eri 
paigust. Noortepaneeli liikmed on saanud koolitusi 
(toimunud on 11 noortepaneeli seminari, millest 3 oli 
laiendatud koosseisuga, ca 45 õpilast), aga nad ise 
on ka läbi viinud teavitusüritusi ning koostanud 
teavitusmaterjale eakaaslastele.  Igal aastal on üks 
noortepaneeli liige esindanud Eesti noori Euroopa 

noortepaneelis, mis on kokku kutsutud Turvalise 
interneti foorumi raames. 
 
Projekti elluviimisesse on panustanud oma nõu ja 
tegevusega nõuandva kogu liikmed, kes esindavad 
21 asutust ja organisatsiooni avalikust kui ka 
erasektorist.  

Võistlusmängu „Targalt internetis“  

finaalmäng 

 

23. aprillil toimus Tallinna Tehnikaülikooli 
innovatsioonikeskuses MEKTORY Targalt internetis 
koolidevahelise võistlusmängu finaalvõistlus. 
Finaalis võistlesid omavahel eelvoorude parimad: 
Kuusalu Keskkool, Kristiine Gümnaasium, Avinurme 
Gümnaasium ja Pärnu Vanalinna Põhikool. 
 
Finaal algas koolide tutvustustega. Õpilastel tuli 
ennast ja oma kooli tutvustada ning anda ülevaade 
sellest, mida on nende koolis tehtud 
veebiturvalisuse ja internetiohutuse teadlikkuse 
tõstmiseks. Oma kooli tutvustuse eest sai kõige 
enam punkte Kuusalu Keskkooli võistkond, kelle 
ettekanne oli nii sisukas kui ka hästi ette kantud. 
 
Järgmisena tuli koolide võistkondadel esitleda oma 
koolis läbiviidud interneti kasutamist käsitlenud 
uuringu tulemusi. Uuringu eest sai kõige enam 
punkte Avinurme Gümnaasiumi võistkond, kes oli 
küsitlenud kõiki oma kooli 5.-9. klasside õpilasi 
nende interneti kasutamise harjumuste teada 
saamiseks. Punktide arvu poolest järgnes neile 
Kristiine Gümnaasiumi võistkond, kes samuti uuris 
interneti kasutamise harjumusi oma kooli õpilaste 
seas ning oli uurimuses püstitanud hüpoteesi, mida 
küsitlusega testiti. Pärnu Vanalinna Põhikool 
selgitas välja oma kooli õpilaste 
suhtluskeskkondade kasutamist ning Kuusalu 
Keskkool uuris Facebooki mõjusid oma kooli 
õpilastele. Uuringud saavad olema kättesaadavad 
projekti veebilehel. 
 
Finaalis võistelnud õpilastel ja pealvaatajatel oli 
võimalus osa saada meeleolukast kontserdist. Kõik 
meeskonnad olid finaaliks loonud e-ohutust 
käsitlevad laulud, mida nad erinevate pillide saatel 
teistele esitasid. Lugude puhul hinnati eelkõige loo 
sõnumit, esitust ning originaalsust. Kõik esitatud 
laulud olid teemakohased, selge sõnumiga ja 
vaimukad. Võistlusele oli kohale toodud nii kitarrid, 
trummid, süntesaatorid jm pillid ning žürii oli 
üllatunud õpilaste oskuslikust pillimängust. Kõige 
kõrgemad punktid sai laulu esitamise eest Pärnu 
Vanalinna Põhikool, temale järgnesid Avinurme 
Gümnaasium ja Kristiine Gümnaasium. Kõik lood 
lindistati ning veidi aja pärast saab neid kuulata 
veebilehel www.targaltinternetis.ee. 
 
Läbi võistlusmängu erinevate voorude on 
võistkondadel tulnud väidelda erinevatel interneti  

 
 
 
kasutamisega seotud teemadel, seekordseks 
väitluse teemaks oli „Veebikeskkonnad peaksid 
vastutama oma saidil toimunud küberkiusamise 
eest“. Võistkonnad selgitasid loosi teel välja, kas 
neil tuleb teemat jaatada või eitada. Toimus kaks 
väitlust, mille võitsid Pärnu Vanalinna Põhikool ja 
Kuusalu Keskkool. Väitlusseltsi esindaja hinnangul 
on finaalidesse jõudnud nelja võistkonna areng 
silmmärgatav, paranenud oli artikuleeritus, 
argumendid, tõestusmaterjalide kasutamine ja 
nende kriitiline hindamine. Väitlust oli hea ja hariv 
kuulata ka kõikidel pealtvaatajatel. 
Peale väitlust toimus MEKTORY keskuses 
ekskursioon, mille käigus tutvustati õpilastele hiljuti 
avatud maja ning näidati erinevaid laboreid. 
Finalistide tähelepanu ja informatsiooni meelde 
jätmise oskust testiti hiljem viktoriinis. Kõige 
paremini suutis infot meelde jätta ning viktoriini 
küsimustele vastata Avinurme Gümnaasiumi 
võistkond, kellele järgnes Pärnu Vanalinna Põhikooli 
võistkond. 
Sellel ajal, kui võistlusmängu žürii asus punkte 
kokku lugema, osalesid õpilased led-lambi 
meisterdamise töötoas. 
 
Võistlusmängu võitis väga napilt Pärnu Vanalinna 
Põhikooli võistkond, kes sõidab järgneval 
õppeaastal auhinnareisile Brüsselisse. Teise koha 
saavutas Kristiine Gümnaasiumi võistkond ning 
kolmandat kohta jäid jagama Avinurme 
Gümnaasiumi ja Kuusalu Keskkooli võistkonnad. 
Palju õnne kõikidele finalistidele ning nende 
juhendajatele! 
 
Vaata finaali kokkuvõtet: 
http://www.youtube.com/watch?v=uSvDhgdMu50

http://www.youtube.com/watch?v=uSvDhgdMu50


Noortelaager Pivarootsis

Projekti noortelaager toimus 5.-7.septembril 
Pivarootsi õppe- ja puhkekeskuses.  
 
Noortelaagri  jooksul toimusid õpitoad 
liitreaalsusest, sünkroniseerimisest ning sellest, 
kuidas veeb enda heaks tööle panna. Laagri teisel 
päeval toimus orienteerumismäng, kus iga 
võistkond pidi leidma ja läbima 15 kontrollpunkti. 
Igas kontrollpunktis tuli lahendada  ülesandeid, mis 
käsitlesid veebiohutust, keskkonnakaitset, ajalugu 
jne. Noored testisid ka  e-ohutuse õppepakette. 
Laagris oli kohal  veebikonstaabel, kellelt sai head 
nõu internetis toimetamiseks.  
 
Väga põnevaks kujunes loovülesande lahendamine 
- nimelt tuli igal võistkonnal loosiga tõmmatud loo ja 
tegelaskujude põhjal luua õppevideo, mis käsitleks 
interneti kasutamise teemat ja kannaks positiivset 
sõnumit.  
 

 
 
Õppevideo valmistasid ka täiskasvanud juhendajate 
võistkond. Valminud videote ühine vaatamine 
kujunes laagri tippsündmuseks.   
 
Laagris osales 36 õpilast vanuses 11-16 aastat 
projekti partnerkoolidest ja 10 koolitajat/juhendajat.  

 

Nõuandva kogu kohtumine  

13. juunil 2014 toimus nõuandva kogu kohtumine 
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse koosoleku 
saalis. 
 
Kohtumisel anti ülevaade perioodil november 2013 - 
mai 2014 peamistest projekti tegevustest ja 
tulemustest (koolitustegevus, konverents, 
koolidevaheline võistlusmäng, abiliini ja vihjeliini 
tegevus). Kohtumisel osalejatel oli võimalus tutvuda 
projekti raames välja antud trükisega „Kaitske mind 
kõige eest“, mis annab lastega ja nende heaolu 
nimel töötavatele spetsialistidele teavet interneti ja 
digitaalmeedia osast laste seksuaalses 
ärakasutamises. Abiliini projektijuht Enelis Linnas 
andis ülevaate lasteabitelefonile tulnud interneti 
temaatikat puudutavatest pöördumistest.   
 
Järgnenud ettekannetes tutvustas Karin Rits  
majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi Eesti 
infoühiskonna arengukava 2020. Üheks eesmärgiks 
on elektroonse identiteedi ja e-kaubandusega 
teemadega seoses inimeste teadlikkuse tõstmine. 
Sander Retel majandus- ja 
kommunikatsiooniministeeriumist andis lühida 
ülevaate küberjulgeolekustrateegiast. Uku  
Särekannu tutvustas siseministeeriumi 
valdkondlikku arengukava 2014 – 2017. Ann Lind 
sotsiaalministeeriumist tutvustas Laste ja perede 
arengukava 2012-2020 teemasse puutuva 
valdkonna tegevusi. Internetiturvalisus on 

arengukava üks prioriteete. Samuti on vihjeliini ja 
lasteabitelefoni üleval hoidmine prioriteetsed 
tegevused.   
 
Ettekannetele järgnes Euroopa Komisjoni uue 
projektitaotlusvooru tingimuste tutvustamine ja 
arutelu. Uus projekt kestab 18 kuud, algus on 
jaanuar 2015 ning Euroopa Komisjonilt on võimalik 
saada rahastust kuni 50% ulatuses. Arutelust 
selgus, et väikelastele ja õpilastele on vaja luua 
interaktiivseid materjale. Lapsevanematele on vaja 
luua teavitusmaterjale,  et nad suudaksid õpetada ja 
toetada oma laste targemat ja turvalist interneti 
kasutamist. Näiteks loodava Interneti ABC teatmiku 
juurde koostatakse lapsevanematele juhis ning 
pereliikmeid ärgitatakse omavahel interneti 
kasutamisega seotud teemadel vestlema. Uue 
projekti raames tehakse koostööd portaaliga Tark 
Vanem. Õpetajatele on vaja luua e-kursusi, 
veebinare ning õpistsenaariume, kuidas interneti 
turvalisust integreerida erinevatesse ainetundidesse 
ning pakkuda välja erinevaid metoodikaid temaatika 
käsitlemisel. Koolijuhtkondi on vaja koolitada. Lisaks 
on vaja luua materjale ka vene koolidele.  
 
Lepiti kokku, et nii siseministeeriumi esindaja kui ka 
majandus ja kommunikatsiooniministeeriumi 
esindaja osalevad edaspidi projekti nõuandvas 
kogus

  

 
Insafe võrgustiku koolitusseminar 
Vilniuses 
 

Möödunud nädalal toimus Vilniuses Insafe 
võrgustiku koolitusseminar, millega tähistati ühtlasi 
ka võrgustiku kümnendat koostööaastat. Insafe  

 
 
 
võrgustik ühendab 32 Euroopa riigi (kõik Euroopa 
Liidu riigid, Island, Norra, Venemaa ja Serbia) 
turvalise interneti keskusi. Eestit esindab 



võrgustikus projekt „Targalt internetis – Eesti 
turvalise interneti keskus“. 
 
Koolitusseminaril toimusid ettekanded ja arutelud 6 
paneelsessioonil. Paneelide peateemad olid: 1) 
temaatilised uuringud, nende ajakohasus ja 
peamised järeldused; 2) väärtused: koosareng 
virtuaal- ja reaalmaailmas, sh soorollide peegeldus 
veebis, noored ja täiskasvanute veebilehed; 3) 
küberkiusamine; 4) hea praktika e-twinningus; 5)  
turvalise interneti päeva tähistamise üritused 2015; 
6) laste oma agenda ja kogemused online-is. 
Abiliinide esindajatele toimus õpituba, kus tutvustati 
ja arutleti, millised on vahendid ja võimalused 
pakkuda abi ja nõu abiliini poole pöördujatele, 
kuivõrd pakutakse psühholoogilist tuge ja kuidas 
tehakse koostööd õiguskaitseasutustega.   
 
Koolitusseminari raames esitles iga riigi turvalise 
interneti keskus enda poolt loodud koolitus- ja 
teavitusmaterjalide paremikku. Eesti projekti poolt 
esitleti videoklippi „Kuningas on alasti“. Videoklipi 
eesmärk on ärgitada internetikasutajaid mõtlema, 
millist infot nad endast jagavad ja, millise kuvandi 
nad sellega endast loovad. Samuti ei pea igat üles 
laetud fotot, mis on saanud palju poolthääli, 
„laikima“, vaid tegema ise oma valikuid. Enim 
poolthääli ja seega ka parima materjali tiitli võitsid 
Slovakkia turvalise interneti keskuse poolt loodud 
animafilmid netilammastest ja Prantsuse turvalise 
interneti keskuse loodud mobiiliäpp, mis aitab valida 
videomänge vastavalt kasutaja vanusele ja huvile. 

 
                         Kaader netilammaste multikast „Disko“ 

 
Netilambad on populaarsed ka Eesti laste ja 
lapsevanemate seas. Netilammaste tegemisi saab 
vaadata aadressilt www.sheeplive.eu . Kokku on 
klippe 21, millel on kõigil ka eestikeelsed subtiitrid. 
Üheksa episoodi on dubleeritud eesti keelde, ning 
teksti loevad peale tuntud eesti näitlejad. 
 
Seminari viimasel päeval oli võimalik tutvuda Leedu 
abiliini tööga ning külastada Vilniuse rahvusvahelise 
kooli ja osaleda sealses Interneti hea kasutuse 
teemalises õpitoas. Projektikoordinaator M. 
Hallimäe osales INSAFE juhtkomitee (Steering 
Committee) koosolekul, kus arutati 2015. aasta 
Turvalise interneti päeva ühiskampaania 
korraldamist ning uue veebiplatvormi 
kasutuselevõttu Insafe-i võrgustikutöös.  
 

 
 
 
 

HITSA korraldab kolm veebiohutuse 
kursust õpetajatele 
 
Targalt internetis projekti raames algab 27. oktoobril 
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse korraldusel 
kolm veebiohutuse kursust. Kursused on ette 
valmistatud õpetaja vajadusi silmas pidades, sest 
küsimused ja probleemid, millega õpetaja 
klassiruumis kokku puutub, sõltuvad väga palju 
sihtrühmast, kellega õpetaja töötab. 
Praktiliste tööde kaudu omandatakse teadmisi 
arvutikaitsest, elust sotsiaalvõrgustikes, 
internetiturvalisuse probleemidest Eestis ja mujal 
maailmas. Praktikult praktikule õppe kaudu 
saab nõuandeid nende teemade käsitlemiseks 
koolielus. 
 
Õpetajad on oodatud osalema: 
 
„e-ohutus alushariduse ja I kooliastme 
klassijuhatajatele“, juhendajad P.Seepa ja 
H.Epro  http://koolitus.hitsa.ee/training/51 
„e-ohutus II kooliastmes“, juhendaja 
R.Timberg http://koolitus.hitsa.ee/training/52 
„e-ohutus III kooliastme, gümnaasiumi ning  
 
 
 
  

 
 

                   
         
                                  
 
kutseõppe klassijuhatajatele“, juhendajad B.Lorenz 
ja A.Rumm http://koolitus.hitsa.ee/training/53 
 
Iga kursuse maht on 26 akadeemilist tundi ehk 1 
EAP. 
 
 
 

 

http://koolitus.hitsa.ee/training/51
http://koolitus.hitsa.ee/training/52
http://koolitus.hitsa.ee/training/53


INHOPE võrgustiku aastakoosolek  
Varssavis
 
INHOPE võrgustiku 2014. aasta üldkogu ja esimene 
töökoosolek toimus 9.-13.juunil Varssavis ning Eesti 
vihjeliini esindasid vihjeliini projektijuht Malle 
Hallimäe ja vihjeliini projekti assistent Kerli Kuusk.  
 
Töökoosoleku ja üldkogu raames käsitleti teemasid, 
mis puudutasid liikmetevahelise infovahetuse 
efektiivsuse tõstmist, et tagada kiire ja tulemuslik 
teadete käitlemine ning laste seksuaalset 

ärakasutamist esitleva materjali eemaldamine 
internetist, samuti toimus arutelu koostöö 
arendamisest erinevate huvigruppidega, sealhulgas 
erasektoriga. Üldkogul valiti INHOPE-i võrgustiku 
uus president ning uued juhatuse liikmed. Üldkogul 
toimus ka uute liikmete vastuvõtmine. Euroopast 
ühines võrgustikuga Rootsi, mis tähendab et kõik 
Euroopa Liidu maad on INHOPE-i võrgustikuga 
ühinenud.

 
 

 
 

Õppevisiit Hollandi vihjeliini tööga 
tutvumiseks

22.-23.mail toimus Eesti vihjeliini meeskonna 
(vihjeliini projektijuht ja vihjeliini projekti assistent) 
õppereis Hollandisse, mille eesmärk oli lähemalt 
tutvuda Hollandi vihjeliini tööga ning vahetada 
vastastikku kogemusi ja infot. Valik külastada 
Hollandi vihjeliini tehti seetõttu, et Hollandi vihjeliini 
töökoormus on suurim võrreldes teiste Euroopa 
Liidu liikmesmaadega ning ka Eesti vihjeliin edastab 
rohkelt teateid ebaseaduslikuks hinnatud sisust 
Hollandi vihjeliinile.  Kohtumiste käigus tutvuti 
Hollandi vihjeliini igapäevase töökorralduse ja 
meetoditega, samuti kuidas toimib koostöö 
õiguskaitseasutustega ning kuidas teavitatakse 
üldsust vihjeliini tööst. Õppevisiidi käigus tutvuti ka 
Hollandi abiliini ja teavituskeskuse tööga. Eesti 
vihjeliini meeskonna liikmed jagasid omakorda infot 
oma tööst ja kogemustest. 

     
 
Õppevisiidi käigus toimunud arutelud tugevdasid 
koostööd, mille tõttu paraneb ka vihjeliinide töö 
tulemuslikkus.

Vihjeliini töö  
 
Perioodil 01.04 .- 30.09.2014 saabus vihjeliini 
veebilehe teavitusvormi ja INHOPE võrgustiku 
teavitussüsteemi kaudu 696 teadet, millest 34 
sisaldas infot veebilehe kohta, mis esitas laste 
seksuaalset ärakasutamist kujutavat materjali. 506 
teadet sisaldas infot taäiskasvanutele mõeldud 
sisuga veebilehtede kohta, mis võimladasid 
ligipääsu ka lastele.  

 
Vihjeliini veebilehte www.vihjeliin.ee külastati 
perioodil  707 korda.  

 

 

 
 
 
Abiliini 116111 töö  
 
Abitelefon on pakkunud nõustamist lastele, 
vanematele ja teistele asjassepuutuvatele 
sihtgruppidele interneti turvalise kasutamise 
küsimustes, sh kuidas arvutisõltuvust ära tunda, 
kuidas ohjata lapse arvutikasutamist, kuidas käituda 
arvutisõltuvuse korral, identiteedivargus interneti  
sotsiaalvõrgustiku kontodelt, laste ja vanemate  

 
 

 

  
 
 
 

http://www.vihjeliin.ee/


ebavõrdne kompetentsus interneti kasutamisel. 
Samuti on nõustatud lapsevanemaid, kuidas laps 
kasutaks internetti turvaliselt, soovitused 
toimetulekuks seksuaalse alatooniga ettepanekutele 
Internetis, soovitused küberkiusamise korral jne. 
Kontaktide arv, mis on seotud interneti temaatikasse 

puutuvaga, on kuus keskmiselt 30. 
Abiliinile tulevatest interneti turvalisuse 
puudutavatest teemadest esineb enim kiusamist ja 
ning samuti on kasvutrendis seksuaalse 
väärkohtlemisega seotud teemad, mis on alguse 
saanud internetis.  

 teavituskampaania „Tunne oma 
netisõpru“ 

 

Sihtrühmade teavitamiseks abi ja nõu saamise 
võimalustest toimub septembris-oktoobris tänava- ja 
meediakampaania „Tunne oma netisõpru“ eesti ja 
vene keeles.  
 
Kampaania rõhutab, et meil on õigus avastada, 
õppida ja nautida kõike huvitavat, mida internet 
pakub. Kuid samas peab arvestama, et internetis 
võib kokku puutuda ka erinevate ohtudega, millest 
peaksime teadlikud olema. 
 

 
 
Teavituskampaania ühissõidukites 
 
13-26.10.2014 näidatakse ühistranspordis 
teavitusvideoid: „Kuningas on alasti“ ning 
„Ahjualune“.  Humoorika video „Ahjualune“  
eesmärgiks on teadvustada elanikkonda 
kaardipettustest, suunates neid olema tähelepanelik 
ja hoolas e-ostude sooritamisel.  
 
Tuntud muinasjutu „Keisri uued rõivad“ ainetel 
loodud videoga pannakse vaatajale südamele, et 
mitte kõik pildid ja filmijupid ei pruugi sobida 
avalikku Internetiruumi. Mõtle, enne kui postitad! 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Lasteabitelefoni mobiilirakendus
 
Selle aasta lõpus ilmub lasteabi mobiilirakendus. 
Rakendus on nii eesti, vene kui inglise keeles. 
Mobiilirakendus saab esialgu olema kättesaadav 
Android ja IOS platvormil. Rakenduses on logideta 
suhtlusvõimalus lasteabi nõustajaga ja otse 
lasteabitelefonile helistamise võimalus. 
Rakendusest leiab küsimuste ja vastuste rubriigi 
ning erinevaid videoid ja mänge.  
Infot leiab ka „Targalt internetis“ projekti kohta ning 
mitmed videod ja mängud, mida aplikatsioonis leida 
võib, on just seotud interneti turvalisuse teemadega.  
 

 

 
 
 
  



Projektitaotlus perioodiks jaanuar 2015 
- juuni 2016 
 
Projektitaotlus uueks rahastamisperioodiks jaanuar 
2015 – juuni 2016 esitati Euroopa Komisjonile 
27.augustil. Projekti partnerorganisatsioonid 
nimetatud perioodil on MTÜ Lastekaitse Liit, MTÜ 
Eesti Abikeskused (lasteabitelefon 116111) ja 
Politsei ja Piirivalveamet.  
 
Projektitaotlus on vastu võetud ning tagasisidet on 
oodata hiljemalt detsembris.  
 
 
 

 
Nõuandva kogu koosolek 
 
Selle projektiperioodi viimane nõuandev kogu 
toimub 15.detsembril Tallinna Energiakeskuse 
ruumides. Täpsema info saadame meili teel. 
 
 
 


