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Organisatsioon - FAKTID 

• Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži 

allüksus 

• Rajatud 2012 

• 15 partnerit (hetkel 8 partnerit) – avalik- 

ja erasektor 

• Tallinna Ülikool 

• Haapsalu linn 

• Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus 

• Teised tervisevaldkonna ettevõtjad ja organisatsioonid 

sh spaad 

• Rahastatud EU ja partnerite poolt 
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KOMPETENTSIvaldkonnad 

Taastusravi: uuringud, spetsiifised 

protseduurid ja seadmed, uus metoodika, 

abivahendid 

Mudaravi: mõju-uuringud, seadmed, uued 

meetodid, kosmeetilised jm loodusravi tooted 

Tervisedendus: uuringud, uued 

käitumisjuhised, üldise teadlikkuse kasvatamine 

Disain: nn rätsepalahendused uutele 

toodetele, spetsiifilised seadmed 
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Personal 

perioodil 2012-15  

ligikaudu 25 töötajat 

 

seisuga 26.05.17 – 17 töötajat 
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Eelarve 

2012-15 

• Kogueelarve    3,77 milj EUR 

• sh toetus    3,2 milj EUR 

• sh omafinantseering  

       0,57 milj EUR 

2016-19 

❖ Kogueelarve    823 500 EUR 

❖ sh toetus     700 000 EUR 

❖ sh omafinantseering 123 500 EUR 

❖ Prognoositav omatulu 312 200 EUR 
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Tulemusnäitajad 2012-15 

• 15 uuringut  

• 35 konverentsi-koolitust-seminari 

• 18 konverentsil osaletud 

• 14 teaduspublikatsiooni 

• 2 trükist (TERE KK toimetised)  

• 3 ühe minuti loengut 

• 2 patenti, 1 tööstusdisainilahendus 

• Üle 40 000 € maksutulu Haapsalule 

• Üle 0,4 M € eest ostetud teenuseid Lääne 

mk ettevõtetelt 
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Tootearendus 

 Vibroakustiline seadeldis 

 Muda kuivatamine, pakendamine 

 Mudakreemid 

 Mudamähised, -kindad, -sokid 

 Muda-turba segud, min veega segud 

 Mudamassaaž 

 Muda käte- ja jalavannid 

 Erimööbel 

 Abi- ja teraapiavahendid 

 etc 
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Käte mudateraapia seade 

❖ testitud 3 spaas 

❖ osalenud IDSA  

tervisetoodete disaini  

konkursil USA-s 

❖ patent 



Muude mudatoodete arendustöö 
❖ Mudaekstraktist massaažikreem 

❖ Desintegraatoriga peenestatud mudast tooted (nii kuiv- kui 

märgsegud) 

❖ Mudamassaaž 
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Patsiendikapp 



VAT seade (vibroakustiline tool) 

Tööstusdisainilahendusena 

OÜ SMARTdo tootena 2016 
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Tänan tähelepanu eest! 
Eva Makienko, 

TERE KK direktor. 

Ravimuda valdkonna juht 

 

 

Talis Vare 

TERE KK projektijuht 

 
 
 
 
 
 

Kontakt: 
Talis Vare, TERE KK projektijuht 
talis.vare@hk.tlu.ee 
+372 518 4530 
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