
      

  

 

 
 
Projekti Targalt internetis esimene 
etapp lõppes 2012. aasta mai lõpus. Projekt 
saavutas endale võetud eesmärgid. 
Tiigrihüppe Sihtasutuse eestvedamisel toimus 
üldhariduskoolides üle Eesti enam kui 100 
õpituba õpilastele, lapsevanematele ja 
õpetajatele, kus jagati teadmisi interneti ja 
digitaalsete kommunikatsioonivahendite 
teadlikuks ja turvaliseks kasutamiseks. Kokku 
osales teavitusüritustel koolides 9900 õpilast, 
906 lapsevanemat ja 1477 õpetajat. Lisaks 
toimusid avalikud teabeüritused: Turvalise 
interneti päeva konverents 2011 ja perepäev 
2012, ning Targalt internetis noortepäev 2011, 
millest osavõtjaid kokku oli pea 1000. 
Tiigrihüppe Sihtasutuse eestvedamisel koostati 
koolitus-, õppe- ja teavitusmaterjale lastele, 
noortele, lapsevanematele ja õpetajatele. Kõik 
koostatud materjalid on kättesaadavad projekti 
veebilehel www.targaltinterntis.ee .  

Projekti raames alustas 2011. aastal tööd 
veebipõhine vihjeliin www.vihjeliin.ee , mida 
viib ellu MTÜ Lastekaitse Liit. Vihjeliini 
eesmärk on tõkestada internetis laste 
seksuaalset ärakasutamist esitava materjali 
levikut, võimaldades sellist materjali esitavast 
veebilehest teada anda vihjeliini veebivormi 
kaudu. Vihjeliini edukaks toimimiseks tehakse 
tihedat koostööd Politsei- ja Piirivalveametiga, 
ning mais 2011 sõlmiti kahe organisatsiooni 
vahel vastav koostöökokkulepe. 2011. aasta 
novembris sai Eesti vihjeliin rahvusvahelise 
koostöövõrgustiku INHOPE (ühendab eri 
maade vihjeliine) esialgse liikmelisuse. 
Perioodil 2011 jaanuar kuni mai 2012 sai 
vihjeliin 1347 teadet, millest 190 sisaldas viidet 
veebilehele, millel oli laste seksuaalset 
ärakasutamist esitavat materjali.  

 

 

 

Lasteabitelefon 116 111 alustas märtsis 2011 
nõustamist interneti turvalise kasutamise 
küsimustes. Lapsed, noored ja lapsevanemad 
saavad nõu ja abi nii telefoni kui ka on-line 
lahenduste kaudu. Projekti lõpparuanne on 
kättesaadav projekti veebilehel 
www.targaltinternetis.ee/lprojektist/projekti-
lopparuanne. Projekti tegevus- ja 
finantsaruanne kiideti Euroopa Komisjoni poolt 
heaks käesoleva aasta augustis.  

Jätkuprojekt alustas tööd juunis 2012 ning 
lõpeb septembris 2014. Projektileping Euroopa 
Komisjoniga projektitegevuste rahastamiseks 
sõlmiti oktoobris. Jätkuprojekti  elluviimist 
rahastab 75% ulatuses Euroopa Komisjoni 
programm Safer Internet. Jätkuprojektis jätkub 
laiaulatuslik koolitustöö, luuakse uusi 
huvitavaid teavitusmaterjale, korraldatakse 
õpilastele mitmeid temaatilisi võistlusmänge ja 
interaktiivseid üritusi, toimuvad 
teavituskampaaniad jpm. Enam plaanitakse 
teha koostööd sotsiaaltöötajate ja 
noortekeskustega. Rohkem infot leiate projekti 
veebilehelt www.targaltinternetis.ee. 

 
0salemine Turvalise interneti foorumil
 
18.-19. oktoobril toimus Brüsselis Turvalise 
interneti (Safer Internet) programmi poolt 
korraldatud Turvalise interneti foorum, mis tõi 
kokku erinevate huvigruppide esindajad, et 
koos arutada, milline on parem internet lastele 
ja noortele. Diskussioonides osalesid projekti 

Targalt interneti esindajad koos Eesti 
noortepaneeli esindaja Marekiga ning 
õpetajate ja lapsevanemate esindaja Eva 
Palk´iga, kes on ka Targalt internetis koolitaja. 
Lisaks erinevatele aruteludele tutvustasid 
projekti esindajad „Targalt internetis“ materjale 
ning tegevusi.  
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projekti viimase aja ja lähituleviku sündmused ja tegevused 
 



      

 
Targalt internetis noorteseminar Kloogaranna noortelaagris - 

Noortepaneel sai uued liikmed

  
 
Targalt internetis projekti noorteseminar toimus 
25.-27.nda oktoobrini Kloogaranna 
noortelaagris. Noorteseminaril osalesid 
üheksast koolist üle Eesti 26 aktiivset õpilast 
vanuses 10-16 aastat koos oma 
juhendajatega.  
Seminari jooksul toimusid projekti koolitajate 
eestvedamisel erinevad temaatilised õpitoad 
ning prooviti läbi tunnikavad 10-12 ja 13-16 
aastastele eagruppidele, mille jooksul noored 
väljendasid aktiivselt oma arvamusi. Seminari 
teisel päeval valmistasid noored grupitöödena 
4 õpetlikku video- ja fotolugu, kuidas internetis 
riske vältida ja hästi toime tulla, mida siis ka 
üksteisele esitleti. Pärast lugude tehnilist 
toimetamist saavad neist õppematerjalid, mida 

koolitajad õppepäevadel koolides kasutada 
saavad.  
Lisaks pingelistele õpi- ja töötundidele jätkus 
noortel energiat ka põnevaks vaba-aja 
tegevuseks: mängiti lõbusaid ühismänge ning 
esitleti oma laulu- ja tantsuoskust.  
Seminari päevade jooksul said noored 
omavahel headeks sõpradeks ning viimasel 
päeval oma esindajaid noortepaneeli valides  
oli kahju, et kõik ei mahu noortepaneeli. Valik 
tuli aga teha ning uued liikmed noortepaneeli 
on: Dalia ja Kirke Harkujärve Põhikoolist, 
Georg Jõhvi Gümnaasiumist, Juta Kohtla-
Järve Ühisgümnaasiumist, Kristofer Tartu 
Erakoolist, Ksenija ja Vlad Ehte 
Humanitaargümnaasiumist, Einar ja Lauri 
Jäneda Põhikoolist, Lee Marion Tallinna 
Pelgulinna Gümnaasiumist, Liina ja Sirelin 
Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumist ja Meeri Peetri 
Koolist. Eelmisest koosseisust jätkab Marek 
Tallinna Lilleküla Gümnaasiumist. 
Seminari lõpus said kõik osalejad, nii noored 
kui ka täiskasvanud juhendajad, tunnustuse 
osaliseks ning plaanis on kõigile osalenutele 
korraldada 2013. aasta suvel järgmine 
noorteseminar.  

 
 
 
Turvalise interneti päev 2013  
2013. toimub Turvalise interneti päev 5. 
veebruaril. Päeva temaatikaks on õigused ja 
kohustused ning kannab juhtmõtet „Connect 
with respect“. Nõuandva kogu kohtumisel  

arutatakse selle päeva raames Eestis 
korraldatavaid tegevusi (kampaania, seminar, 
ajaleht). Ootame teie aktiivset osavõttu.

 
 
 
Veebimäng „Nastix seikleb internetis“ 
„Nastix seikleb internetis“ on Tiigrihüppe 
Sihtasutuse tellimusel loodud  internetipõhine 
mäng. Mäng on mõeldud peamiselt 9-14-
aastastele lastele turvalise Internetikasutuse 
õppimiseks. Nastixiga koos saavad mängijad 
selgeks: mida ja kuidas oleks mõistlik end 
internetis teistele esitleda; mis üldse on 
privaatsus ja kuidas seda mõista interneti 
kontekstis; koos õpitakse looma ja ära tundma 
turvalist parooli ning uuritakse, millele peaks 
tähelepanu pöörama uue kasutajakonto 
loomisel. Viirusteküüsi langenud Nastixi arvuti 
ravitakse koos terveks ning hättasattunud 
mobiilikasutaja saab samuti abi. Eraldi 
minimängud on loodud küberkiusamise ning 
sotsiaalvõrgustikes suhtlemise teemal.  

Nastixiga saab seigelda siin 
www.targaltinternetis.ee/nastix/ 
 

 
 



      

 

Eesti vihjeliin taotleb INHOPE 
võrgustiku täisliikmelisust 
 
Projekti raames avas MTÜ Lastekaitse Liit 
koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga 2011. 
aasta jaanuaris veebilehe www.vihjeliin.ee, 
mille eesmärgiks on tõkestada laste õigusi, au, 
väärikust ja kehalist puutumatust rikkuvate 
materjalide levikut internetis. Vihjeliinile 
www.vihjeliin.ee on laekunud 01.06.-31.10 338 
teadet, millest 9 sisaldas laste seksuaalset  

 
ärakasutamist esitavat pildimaterjali. Eesti 
vihjeliin liitus 2011. aasta novembris 
rahvusvahelise vihjeliinide võrgustikuga 
INHOPE, mis edendab ja toetab eri riikide 
vihjeliinide koostööd võitluses laste 
seksuaalset ärakasutamist esitavate 
materjalide leviku tõkestamisel internetis. 19.-
22. novembril toimub Amsderdamis INHOPE 
aastakoosolek, kus Eesti taotleb INHOPE 
täisliikmelisust.  

 
  
Targalt internetis õpitoad 
lasteaialastele 
 

 
 
Tiigrihüppe Sihtasutus, koostöös Audentese 
Erakooliga viib ellu Tallinna ja Harjumaa 
lasteaedadele suunatud teavitusprojekti 
„Õppekäik internetti“. Projekti raames 
külastavad lasteaiad Audentese Erakooli, kus 
lapsed osalevad Targalt internetis õpitoas ning 
veedavad sportlikult aega kooli spordihoones.  
 
 
Nõuandva kogu kohtumine 
 
Nõuandva kogu kohtumine toimub 6. 
detsembril kell 14.00 Politsei- ja Piirivalveameti 
ruumides Pärnu mnt 139. Kohtumiseni! 

 
Targalt internetis õpitoas tutvustatakse lastele 
arusaadaval moel projekti, selle partnereid ja 
tegevusi; uuritakse, mida saab teha arvuti ja 
teiste tehnoloogiliste vahenditega, mis asi õieti 
on internet ning miks me seda vajame. 
Mängude, filmide ja töölehtede abil õpivad 
lapsed tundma esmaseid turvareegleid -  nii 
interneti kui tavaelu mõistes. Lapsed 
mõistavad, et internet on avalik ruum, mida 
peale tema kasutab veel suur-suur hulk 
inimesi; koos õpetaja Johanna Oleskiga 
(Tiigrihüppe SA) õpivad lapsed lihtsad reeglid: 
arvuti/konsoolimängu kasutusaja kohta; 
personaalse info avalikustamise kohta. 
Peamine, mida õpetaja Johanna lastele 
soovitab, on: „Kui lapsel on mure, siis pöördu 
oma vanemate või õpetaja poole. Täiskasvanu 
on see, kes sind aidata oskab.“ 
Lisaks Audentese Erakoolis korraldatavatele 
eelkooli õpitubadele saavad lasteaiad üle Eesti 
koolitust oma piirkonda tellida.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                          

                              


