
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Targalt internetis eriplokk Delfis 
 

Turvalise interneti päeva tähistamiseks oli 
online portaalis Delfi perioodil 01.-12.02 üleval 
Targalt internetis teemaplokk eesti ja vene 
keeles. Perioodi jooksul esitati teemaplokis 11 
artiklit, mis avasid selle aasta Turvalise 
interneti päeva peateemat: õigused ja 
kohustused internetis: Ära kiusa oma iidolit, 
ehk kuulsuste libakontod. Andero Sepp; 
Õpilaste ja õpetajate suhtlus võrgustikes – 
poolt või vastu? Birgy Lorenz; Lapsevanema 
võimalused piirata oma lapse toimetamist 
internetis. Birgy Lorenz;  Teata 
ebaseadusliku sisuga materjalist internetis! 
Malle Hallimäe; Vabadus ja vastutus. Triin 
Kangur;  Kui laps saab nutitelefoni. Ando 
Urbas; Ole tähelepanelik, kui kasutad 
internetti avalikus internetipunktis. Kevin 
Piperal; Katrini lugu. Külli Friedemann; 
Digitaalne jalajälg – avastamisrõõm lapsele, 
murekoht lapsevanemale. Kalev Pihl; Jäljed 
netis aitavad ära arvata paroole. Birgy  

 

Lorenz;  Privaatsuse piirid on meie enda 
otsustada. Stiina Liivrand.  
Kogu perioodi jooksul loeti/vaadati artikleid 
eesti keelses Delfis 46885 korral ja venekeel-
ses Delfis 25672 korral. 

Täname Delfit väga hea koostöö eest.  

 
 
Konverents „Minu jalajälg internetis“ 
 
Turvalise interneti nädala raames toimus 7. 
veebruaril Tartus Dorpati konverentsikeskuses 
konverents „Minu jalajälg internetis“, kus võeti 
luubi alla laste ja noorte õigused ning 
kohustused internetis. Arutleti, kuidas noored 
oma õigusi mõistavad ja kasutavad. Kuivõrd 
lapsed ja noored tajuvad, et sotsiaalmeedia 
auditoorium on piiritu ja nende avaldatud ning 
jagatud informatsioon alustab interneti 
avarustes nö. iseseisvat elu. Konverentsil 
esinesid ettekannetega Tallinna Ülikooli 
Kommunikatsiooni Instituudi õppejõud Priit 
Hõbemägi ja Tartu Ülikooli meediauuringute 
vanemteadur Andra Siibak. Noorte õigustest 
internetis ja kasutusriskidest rääkis Riigi 
Infosüsteemi Ameti infoturbe ekspert Anto 
Veldre sellest, kuidas aidata probleemidesse 
sattunud last, kõneles lastepsühholoog Tiiu 
Meres. Ettekannetele järgnes kolm paralleelset 
töötuba noortele, õpetajatele ja 

 
lastekaitsetöötajatele. 
Koolipersonalile ja poliitikakujundajatele 
suunatud töötoas võeti luubi alla, kuidas koolis 
õiguste ja kohustuste teemat käsitleda. Noorte 
töötoas arutleti, millised on õigused interneti 
kasutamisel ja millised kohustused ning 
vastutus oma õiguste kasutamisega kaasneb. 
Laste heaks ja lastega töötavate 
spetsialistidele suunatud töötoas arutleti, 
milliseid riske lapsed internetti kasutades 
võtavad ning kuidas saab probleemidesse 
sattunud last aidata. Konverentsil osales ligi 
210 inimest, kelle hulgas oli nii noori, õpetajaid, 
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noorsootöötajaid, politseinikke kui ka teiste 
erialade esindajaid. Konverentsi kokkuvõte on 

leitav veebilehelt www.targaltinternetis.ee 

 
 

 

Teavituskampaania Respekt 
 
Tallinnas ja Tartus korraldas Tiigrihüppe 
Sihtasutus teavituskampaania „Respekt“, mille 
eesmärk oli pöörata teismeliste tähelepanu 
arukale internetisuhtlusele ning kutsuda ülesse 
turvalise interneti päeva tähistamisele. 
 

 
 
 
 
Postimehe vahel ilmus Turvalise interneti 
päeval plakat Targalt internetis, mis on 
kättesaadav ka projekti veebilehel 

http://www.targaltinternetis.ee/wp-
content/uploads/2011/09/Targalt-internetis.pdf

  
 
Koolitustegevus 
 
Turvalise interneti nädalal toimusid koolides 
üle Eesti 89 Targalt internetis koolitundi, millest 
27 andsid noored (nii meie projekti 
Noortepaneeli liikmed  kui teised, teemast 
huvitatud õpilased). Koolitustel osales kokku 
üle 2000 lapse. Hea koostöö toimus 6. 
veebruaril  Ida Politsei Prefektuuri ja Targalt 
internetis projekti koolitajate vahel, kui Kohtla-
Järve Slaavi Põhikoolis ning Ahtme 
Gümnaasiumis viidi läbi Turvalise interneti 
päeva üritused.  Oma tööd tutvustas 
veebipolitseinik Maarja Punak, kes suhtles 
lastega Skype vahendusel. Peale 45 minutilist 
loengut jätkusid koolides Targalt internetis 

koolitunnid, mida viisid läbi koolitajad S. 
Vladimirova ning A. Rževskaja. Targalt 
internetis koolitunde on perioodil november 
2012 -veebruar 2013 läbi viidud 67 koolis, 
kokku on koolitustel osalenud 5200 last/noort, 
kellest ligi 700 on lasteaialapsed. Eriti 
populaarsed on 2 koolituspaketti:  6.-
8.aastastele mõeldud „Tere internet“ ning  12.-
14. aastastele suunatud „Suhtlemine 
võrgustikes“. Alanud aastal pakutakse 
põhikooli lõpuklassidele koolituspaketti 
„Pornograafia ja seks internetis“, mille vastu 
tunnevad koolid väga elavat huvi.  

 
 
Noortepaneeli koolitusseminar 
 
18.-19. jaanuaril toimus Nelijärvel uue 
noortepaneeli esimene koolitusseminar. 
Kokkusaamisel osalesid nii uued noortepaneeli 
liikmed kui ka  eelmise noortepaneeli 5 liiget 
ning projekti meeskonnaliikmed. Eelmise 

noortepaneeli liikmed tutvustasid oma 
kogemusi noortepaneeli tegevustest, näiteks 
tõid nad välja head võimalust erinevatel 
konverentsidel ja üritustel üles astumiseks ning 
jagasid oma kogemustest lähtuvalt näpunäiteid 



    
koolides infotundide andmiseks. Koos koostati 
uus noortepaneeli tegevuskava. Gruppides 
arutati laste õiguste ja kohustuste üle 
internetis. Kõik noortepaneeli liikmed valisid 
välja ühe õiguse ja kohustuse ning tutvustasid 
seda teistele. Õigustest ja kohustustest tehti 
video konverentsile „Minu jalajälg internetis“. 
Videoga saate tutvuda siin: 
http://www.youtube.com/watch?v=KEsQhs7_fz
k.  
 
Lisaks arutati konverentsi „Minu jalajälg 
internetis“ noorte töötoa ülesehitust ning 
toimus väga elav arutelu seal käsitletavate 
teemade leidmiseks. Lõpetuseks arutati 

erinevaid võimalusi, kuidas koolides Turvalise 
interneti päeva tähistada. Vabal ajal mängiti nii 
tubaseid mänge kui ka suusatati ning uisutati 
värskes õhus. 

 
 
Vihjeliini töö  

 

 
Alates 2012. aasta novembrist on Eesti vihjeliin 
rahvusvahelise vihjeliinide võrgustiku INHOPE 
täisliige.  
 
Perioodil 01.09.2012 – 28.02.2013 edastati 
vihjeliini veebilehel www.vihjeliin.ee oleva 
vormi kaudu 119 teadet, millest 10 sisaldas 
teavet veebilehtedest, mis sisaldasid laste 
seksuaalset ärakasutamist esitavat materjali.  
Täpsem statistika perioodi kohta on 
kättesaadav 
www.vihjeliin.targaltinternetis.ee/statistika 
 

 
 
Vihjeliini veebilehte külastati nimetatud 
perioodil 789 korda, millest 77,5 % olid 
esmakülastused. Eesti elanikkonda oleme 
vihjeliini tööst ja veebilehest teavitanud 
erinevate ürituste ja meedia kaudu.  
 
 
 

Insafe rahvusvaheline koolitusseminar 
Tallinnas 12.-14.03.2013 
 

 
 
Insafe koolitusseminarid võrgustikuliikmetele 
toimuvad 2 korda aastas. Tallinnas toimuval 
seminaril keskendutakse järgnevatele 
teemadele: 1) Digitaalne kompetents. Eri 
riikide kogemus ja olukord ning ühise mudeli 
väljatöötamine – kas see on võimalik? 2) 
Connecting European Facility - Euroopa 
Komisjoni uus programm alates aastast 2014: 
mis on peaeesmärk, milliseid teenuseid  
 

 
 
 
 
toetatakse, millist mõju eeldatakse  – Insafe 
võrgustikuliikmete ettepanekute arutelu 3) 
Turvalise interneti päeva 2013 tegevuste 
koondaruanne - arutelu mis õnnestus, mis ei 
täitnud oma eesmärki; 4) eri riikide keskuste 
poolt koostatud teavitus- ja õppematerjalide 
esitlemine ja parimate välja selgitamine. 
Paralleelselt  toimuvad töötoad ja arutelud 
abiliinide meeskondadele. Abiliinid annavad 
nõu ja abi lastele, noortele ja nende 
vanematele interneti kasutamise küsimustes 
(Eestis toimib lasteabitelefoni 116 111 baasil). 
Koolitusseminari viimasel päeval saavad 
osalejad osa võtta interneti turvalise 
kasutamise teemalistest koolitustundidest 
Jakob Westholmi Gümnaasiumis ning 
külastada Lasteabitelefoni 116111.  
 
Koolitusseminar toimub hotellis Meriton Grand 
Conference and Spa, Toompuiestee 27. 



    
 
Järgmine Nõuandva kogu kohtumine toimub 
4. aprillil, info täpse päevakava ja koha kohta 
saadame liikmetele e-posti kaudu. 
 
Järgmine Noortepaneeli kohtumine toimub 
aprilli viimasel nädalal. 
 
 


