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HARJUMAA TERVISETEGIJA JA TERVISETEO 
TUNNUSTAMISE KORD 

 
1. Üldsätted  
 
1.1 “Harjumaa tervisetegija” tunnustamise eesmärk on väärtustada füüsiliste ja juriidiliste isikute ning 

asutuste tööalast või ühiskondlikku panust harjumaalaste tervisekäitumise ja sotsiaalse turvalisuse 
parendamisse ning riskikäitumise vähendamisse, samuti nendes valdkodandes eeskujuks olemisse. 

1.2 „Harjumaa terviseteo“ tunnustuse eesmärk on tõsta Harjumaal esile edukat tervisekäitumist toetavat 
vaimset ja füüsilist keskkonda väärtustavat tegu, tänu millele on kogukonnas paranenud või loodud 
soodsad tingimused terviseteadlikkuse tõusuks ja/või tervisekäitumise paranemiseks. Tervisetegu 
on 

1.2.1 toetanud positiivselt asutuste ja perede psühhosotsiaalset keskkonda ning pakkunud 
senisest  paremaid võimalusi perekondliku, tööalase ja kogukondliku sotsiaalse turvatunde 
tekkeks; 

1.2.2 arendanud kollektiivseid või individuaalseid liikumisvõimalusi nii sise- kui välitingimustes; 
1.2.3 kujundanud positiivselt teadlikkust ja harjumusi täisväärtuslikust toitumisest; 
1.2.4 toetanud riskikäitumise vähenemist paikkonnas; 
1.2.5 olnud hea praktikaga eeskujuks teistele koostöögruppidele ja asutustele maakonnas. 

 
1.3 Tunnustuste andmise otsustamiseks vajalike toimingute tegemise korraldab Harjumaa 

tervisenõukogu (edaspidi nõukogu). Tunnustuse üleandmise korraldab Harjumaa Omavalitsuste Liit.  
 

2. Tunnustuse saaja väljaselgitamine 

 

2.1 Nõukogu teatab tunnustuste konkurssidest erinevates teabekanalites vähemalt kaks nädalat enne 
kandidaatide esitamise tähtaega.  

2.2 Tunnustusteks võivad esitada kandidaate kõik isikud. Ettepanekus peavad olema märgitud esitaja 
nimi, kontaktandmed ning ettepaneku põhistus. Ettepanek esitatakse tunnustuste konkursi teates 
märgitud kontaktisikule. 

2.3 Tunnustamistaotlust ei saa esitada iseenda suhtes.  
2.4 Nõukogu otsustab tunnustused laekunud ettepanekute alusel. Otsuste tegemisel  arvestab nõukogu 

kandidaatide tegevuse vastavust tunnustuste eesmärgile ning tegevuse maakondlikku mõjukust. 
2.5 Nõukogul on õigus otsustada tunnustuste saajate arv. Põhjendatud juhul võib nõukogu tunnustused 

jätta välja andmata.  
 

3. Tunnustuse olemus ja üleandmine 

 

3.1 Tunnustusega tunnustatud isik saab tänukirja, meene, asja või rahalise tunnustuse vastavalt 
nõukogu otsusustele ja rahvatervise tegevuskava eelarvele.  

3.2 Nõukogul on õigus jagada auhinnafond mitme tunnustatud isiku vahel. 
3.3 Auhinna saaja avalikustatakse Harjumaa Omavalitsuste Liidu veebilehel ja sotsiaalmeedias. 
3.4 Auhind antakse üldjuhul üle Harjumaa Aasta Tegijate tunnustamise pidulikul tänuüritusel. 
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