
 
            
 

 
                                                   

 
 

Raplamaa kohalike omavalitsuste tervisenõukogude koolitus  
Adila Puhkekeskuses, 30.-31.08.2022.a. 

Koolitus eesmärk:  

arendada tervise edendamisega seotud spetsialistide oskusi viia ellu kohalikul 
tasandil tervist edendavaid sekkumisi ning kujundada KOV tasandil toimiv 

tervise ja turvalisuse süsteem 
Teenusdisaini koolituse eesmärgid:  

tutvustada persoonade loomist ning teekonna kaardistust 
 ja kuidas valideerida osapooli, persoonat ja teekonda läbi kvalitatiivse 

uurimistöö 
 

Sihtrühm:KOV tervisemeeskonna liikmed (igast KOVst 5-6 inimest) 
 

Koolituse kava: 
 

Teisipäev, 30.08. 
9:30 Kogunemine Adila Puhkekeskuses, hommikukohv, puhkekeskusega 

tutvumine 

10.00 Sissejuhatus -  Ülle Laasner, Raplamaa Omavalitsuste Liidu 

turvalisuse ja rahvatervise spetsialist 

 Tutvumisring 

10.30 Teenusdisaini koolitus. Sissejuhatus  – Margus Klaar 

10.50 KOVde probleemide esitlused 

11.30 Koolitus jätkub 

12.30 Lõuna 

12.45 Koolitus jätkub 

14.30 Kohvipaus 

14.45 Koolitus jätkub  

17.15 Koolituspäeva lõpetamine 

17.30 Õhtusöök 

18.00 Sportlikud tegevused – redeligolf, kroket, tennis jms 

20.00 Saun 



 
            
 

 
                                                   

Kolmapäev, 31.08. 

8.30 Hommikusöök 

9.00 Maakonna tegevuskava 2022, terviseprofiil, 2023.a. plaanid – Ülle 

Laasner 

9.30  KOVde ülevaated – lepingu täitmine 2022, mis on siiani toimunud. Hea 

praktika näited – KOV esindajad 

10.15  Puuvilja- ja sirutuspaus 

11.30    Arutelu – kuidas edasi: 2023 tegevuste planeerimine, terviseprofiili   

      arendused, probleemid. 

13.30  Lõuna 

14.00 Ärasõit 

 

Eeeltingimuseks on see, et  tiimidel on olemas selge väljakutse ehk iga KOV valib välja ühe  

olulise  probleemi oma vallas, mida tegelikult soovitakse lahendada. Kelle jaoks see 

probleem on ja miks – seda tuleb esitleda (5-10 minutit) esimese päeva alguses. 

 

KOV tervisedendajatel palun registreerida tiimiliikmed ja probleemi lühikirjeldus 

25.augustiks Üllele. Oluline on osaleda mõlemal päeval!  Oluline on tiimi olemasolu! 

 

Margus Klaar - teenuse disainer ja koolitaja, üks Brand Manuali asutajatest. Brand Manual on rahvusvaheline 
teenuse disaini ja brändingu ettevõte. Töötame nii avaliku- kui erasektoriga ning viime läbi nii koolitusi kui ka 
arendusprogramme.  Viime koostöös BDA ja Design Mindsiga läbi EAS kõige edukamat innovatsiooni 
programmi - Disaini Meistriklass. Samas võtmes teostame ka avalike teenuste arendamise programmi ATAP ja 
Teenusedisaini arendusprogrammi mida on läbinud kümned meeskonnad Keskkonnaametist, Haridus- ja 
Teadusministeeriumist, Põllumajandus- ja Toiduametist, Tervisekassast, Maaeluministeeriumist jt 
riigiasutustest ja -ametitest. Tallinna Ülikooli, Maastrichti ülikooli, Stockholm School of Econimics Riga ja Brand 
Manuali koostöös loodud tippjuhtide arendusprogramm SD4X (Service Design for Executives) on teinud 
samad teadmised ja oskused kättesaadavaks ka rahvusvahelistele ettevõtetele.  

 

 

Kohtumiseni! 

 

Ülle Laasner 

Raplamaa Omavalitsuste Liit 

Ylle.laasner@raplamaa.ee 

528 4090 

mailto:Ylle.laasner@raplamaa.ee

