
Tervisedenduse tunnustatud

Jõgevamaa Tervisedendajatena on tunnustatud: 

 Kalmer Lain (2010)
 Eva Andreller (2011)
 Maiu Veltbach (2012)
 Ellen Kliiman ja Erki Teder (2013) 
 Martin Toht (2014)
 Karmen Allev 2015
 Piret Põldre (2016)
 Anneli Plaado (2017)
 Annika Kallasmaa (2018)
 Maia Lepiste (2019)

Jõgevamaa Tervist Edendav Asutuse tunnustuse on pälvinud: 

 Põltsamaa lasteaed MARI (2010), 
 Lustivere Põhikool (2011), 
 Päästeameti Lõuna Päästekeskus (2012), 
 Kultuuriselts Vanaveski (2013),
 Jõgevamaa Gümnaasium (2014),
 Torma Lasteaed Linnutaja (2015),
 Tabivere Põhikool (2016),
 Kuremaa Ujula (2017) 
 Kaitseliidu Jõgeva Malev (2018)
 Mittetulundusühing Jõgevamaa Tugikeskus (2019)

Jõgevamaa Tervist Edendava Teona on tunnustatud:

 raamatu „Tervisest läbi lapse meele ja keele“ väljaandmist Põltsamaa 
Ühisgümnaasiumi poolt: Riina Valdmets, Maire Keis, Heli Lehiste (2010)

 Jõgeva linna ja valla ühisprojekti „Inimesed liikuma“ (2011)
 Jõgeva seeriavõistlust 2011-2012 (2013)
 Kamari kergliiklustee rajamist Põltsamaa Vallavalitsuse poolt (2014)
 Tallinna Ülikooli „Tervise ilmajaam - koolitused kogukondadele“ (2015)
 Jõgevamaa esimene  kunstlumest suusarada Kuningamäel (2016)
 Pisisaare-Põltsamaa kergliiklustee (2017)
 Üritustesari „Kaks teist korda ümber Kuremaa järve“ (2018)
 LC Palamuse Õpilaste Nägemiskontroll (2019)

Täiendavad tunnustused:

 Sirje Alusalu ja Ene Vaiknemets - Pikaajalise töö eest tervisedenduse valdkonnas 
(2010). 

 Ülle Säälikut - Tervisekasvatusliku hariduse edendajana tunnustati (2013)
 Kaidi Forostovets- Jõgevamaa laste vigastuste ennetaja (2013)



 PA Alusalu OÜ - Jõgevamaa teise sektori tervise toetajana tunnustati perearstikeskust
(2014)

 Rauno Kuus  -  tänukiri pikaajalise tervisedendusliku tegevuse eest maakonnas 
(2014)

 Monika Aasa - tänukiri pikaajalise tervisedendusliku tegevuse eest maakonnas (2014)
 Karmen Maikalu - Jõgevamaa Vaimse Tervise Toetaja (2015)
 Jõgevamaa Tervist Edendav Kodanikualgatus– Spordiklubi ProRunner (2015)
 Elmo Krumm - Jõgevamaa Uustulija Tervisedenduses 2016 &    Jõgevamaa 

Tegusaim alkoholikahjude vähendaja (2016)
 Tiina Tegelmann - seoste loomisel tervisedenduse ja noorsootöö vahel ning läbi 

osaluskohviku noorte terviseteadlikkuse tõstmine (2016)
 Heveli Ivask - Aktiivse ja silmapaistva koostöö eest 2016. aastal. Kogukonna 

kaasamine tervisedenduse kampaaniatesse (2016)
 Killu Vunk – Tugeva panuse eest paikkonna liikumisharrastuste arendamisel (2017) 
 Eno Vahtra – Tugeva panuse eest paikkonna liikumisharrastuste arendamisel(2017)
 Lasteaed Rohutirts – Tervisedendusliku koostöö võimendamine lasteasutuste vahel 

(2017)
 Tiina Säälik – Pikaaegse koostöö eest maakondlikus tervisenõukogus (2017)
 Sirje Alusalu - Pikaaegse koostöö eest maakondlikus tervisenõukogus (2017)
 Uno Valdmets - Pikaaegse koostöö eest maakondlikus tervisenõukogus (2017)
 Reine Koppel - Pikaaegse ja mitmekesise tegevuse eest tervisedenduses (2018)
 Saare järve jooks   - traditsioonilise sündmuse pikaajalise jätkusuutliku korraldamise 

eest (2019)
 Kaire Kampus - pikaaegse panuse eest tervisedenduses maakonna haridusmaastikul 

(2019)

Riiklik tervisedendajate tunnustus on antud: 

 Maiu Veltbach - elanikkonna toitumis- ja liikumisalase teavituse eest (2012)
 Kaidi Forostovets - laste vigastuste ja mürgistuste ennetamise eest (2013)
 PA Alusalu OÜ - Jõgevamaa teise sektori tervise toetaja  (2014)
 Karmen Maikalu - Jõgevamaa Vaimse Tervise Toetaja (2015)
 Elmo Krumm - tegusaim alkoholikahjude vähendaja (2016)
 Raul Soodla- tervist edendava algatuse või teo eestvedaja (2018)
 Kristian Vaarpuu - panuse eest noorte tervisekäitumise kujundamisel ja võimaluste 

loomisel (2019)


