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5. juunil kulmineerus 
Järvakandis pool 
aastat tervisemessi 
ettevalmistust. Nagu 
pealkirjaski kajastub, 
õnnestus Järvakandis 
esimest korda korraldatud 
erilaadne üritus – tervise-
mess - väga hästi. 

Mis on õnnestumise mõõdu-
puu? Ehk see, kui korraldajad ei 
olnud pärast üritust väsinud ja 
kurnatud? Sest nii palju positiivset 
energiat oli osalenud inimeste 
rõõmsates ilmetes ja rahulolevates 
hingedes - nii nende omades, kes 
midagi pakkusid, kui ka nendes, 
kes pakutut vastu võtsid. 

 Võiks küsida, miks üks kultuu-
riasutus korraldab tervisemessi? 
Aga võib ka küsida, miks mitte? 
Nii laiahaardelisi mõisteid nagu 
,,kultuur“ ja ,,tervis“ palju ei leia. 
Öeldakse – kultuurseks tuleb 
kasvada. Aga kasvada suureks 
igas mõttes on võimalik, kui 
on tervist – nii vaimset kui ka 
füüsilist. Järvakandi Kultuurihall 
toimetabki põhimõttel, et kultuur 
toetab tervist ja tervis kultuuri. 
Tervisemessi mitmekesine kul-
tuuriprogramm seda põhimõtet 
teeniski. 

Kuna päev kestis kl 10.00 – 
00.00, siis kõigest toimunust kir-
jutama ei mahu. Kes kohal käis, 
koges kõike ise. Keda ei olnud, 

tuleb ehk järgmisel korral. Tervi-
semessil said sõna otseses mõttes 
ühel õuel kokku väga erinevad 
eluvaldkonnad, maailmavaated, 
suhtumised, ideed, pürgimused, 
teraapiad. Kõike seda kandsid 
endaga erinevad inimesed, kes 
mahtusid oma erinevustega sel 
päeval koos lähestikku olema.

 Eelkõige jäi meelde väliürituste 
korraldamiseks sobiv soe ja päi-
kesepaisteline ilm. Erilised tänud 
haljastustöötajaile, kes tagasid 
messirahvale värskelt niidetud 
haljasalad. Kummardust vääriv oli 
osalejate mõistev ja heategevuslik 
mõttelaad, et alati ei määra raha 
kõike. Rõõm oli nende inimes-
te üle, kes abist ei keeldunud 

ja kelle peale võis loota. Kuna 
päeva programm oli äärmiselt 
mitmekesine ja toimis kohati 
paralleelselt, siis oli hea meel näha, 
et praktiliselt kõikidele tegevustele 
jagus huvilisi. Märkimist väärib ka 
see, et tervisemessil viitsid koos 
aega eri põlvkonnad. Seda ei juhtu 
tänapäeval just mitte eriti tihti.

Lõpetuseks võib öelda, et meie, 
korraldajad, usume, et pärast 
tervisemessi Järvakandis on ini-

mesed jälle pisut tervemad ja 
uute teadmiste võrra rikkamad. 
Loodetavasti saavad ka Raplamaal 
metsloomade/lindude ja eksoo-
tiliste loomade päästekeskuses 
asuvad loomad, kelle toetuseks 
läks oksjonilt saadud raha, abi. Ja 
nii me maailma, milles elame, pa-
remaks muudamegi. Kõik koos.

Korraldajate nimel 
Tiia Hansar ja Kadrin Karro

Projekti TERVISEMESS 
2011 JÄRVAKANDIS 
rahastajad: 
Euroopa Sotsiaalfond, 
Raplamaa Omavalitsuste 
Arengufond, Hasart-
mängumaksu Nõukogu, 
Eesti Haigekassa, Eesti 
Tervis-edenduse Ühing, 
Järvakandi Vallavalitsus, 
sponsorid.

Heade emotsioonide päev - 
TERVISEMESS 2011 Järvakandis

Turvaala üks ohutusboksidest.

Ravimassaaž. Kulturistide show.Zumba töötuba.
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Ilvi Pere,
Matka Eestis OÜ

 Nägin esimest korda 
kepikõndijaid kümme 
aastat tagasi ühes Soome 
väikelinnas. Kuulsin siis 
kohalikelt, et neil on lausa 
klubi ja harrastajate arv 
kasvab iga päevaga. 
Hinnanguliselt on ka praegu 
just Soomes kõige rohkem 
kepikõnni harrastajaid - üks 
miljon. Eesti Kepikõnni 
Liidu hinnangul on meil 
Eestis 30 000 regulaarselt 
kepikõndi harrastavat 
inimest.

 Marko Kantaneva nimetab oma 
raamatus “Kepikõnd” seda maail-
ma parimaks tervisespordialaks, 
sest ...

kepikõnni ajal paraneb suurte 
ja põhiliste lihaserühmade sei-
sund. Areneb käsivarte, selja, 
kõhu, külgede, puusavöö ja jalgade 
musklilisus;

kepikõnni ajal paraneb nii 
hingamis- kui ka vereringeelun-
dite seisund, kopsud, süda ja 
veresoonkond hakkavad paremini 
töötama;

kepikõndi võib harrastada igal 
pool ja igal ajal ning mis tahes põh-
jusel. Selleks sobib nii asfaltkattega 
tee, park, liivarand kui ka mets;

kepikõnni liigutused on täiesti 
loomulikud, kuna need põhinevad 
inimese normaalsel liikumisel;

kepikõnd sobib kõigile. Üht-

moodi tulemuslikult võivad 
seda harrastada ja nautida nii 
tippsportlased kui ka tervise- ja 
pühapäevasportlased, nii noored 
kui ka vanurid;

kepikõnni abivahendit - keppi, 
saab kasutada võimlemisel, sest see 
teeb graatsilisemaks ja tugevamaks. 
Soovitan tutvuda internetilehega 
www.poleabout.com/ee/, kust leiab 
vajalikku infot ja õppevideoid või 
lugeda eelpool mainitud raamatut. 
Kõige parem on kepikõnniga alus-
tada mõnel tervisespordiüritusel. 
Tavaliselt saab sealt käimiskeppe ka 
laenata ning kohal on juhendajad. 
Kindlasti tasub nõu ja abi küsida 
käimiskeppe ostes - valida saab 

erinevate käepidemete, materjali, 
hinna vahel.  Rapla vallas on sel 
kevadel tervisenõukogu ja Matka 
Eestis OÜ eestvedamisel toimunud 
juba kaks käimisüritust - 5 km 
käimine südamepäeval ning Palu-
küla retk 22. mail.  Tänan siinkohal 
korraldajate nimel kõiki Paluküla 
retke toetajaid, eriti rajameister 
Priit Karjast. Usun, et kõik, kes 
osalesid, nautisid ilusat kevadilma 
ja sportlikku pingutust. Kõige 
vapram oli vaieldamatult 4-aastane 
poiss, kes läbis koos vanaemaga 
rohkem kui viis kilomeetrit. 

Järgmiste ürituste kohta leiate 
infot www.rapla.ee, www.raplamaa.
ee, www.matkaeestis.ee.

tervise edendajatervise edendaja

Järvakandis toimus eelmisel pühapäeval terve olemise mess. Messile olid 
tulnud huvilised peamiselt kodukandist, aga ka Pärnu- ja Harjumaalt ning 
küllap kaugemaltki. Kõik laabus just nii nagu korraldajad kujutasid ette 
juba siis, kui nad veebruari alguses oma ideed alles paberile panid, selle 
täis joonistasid ja oma unistust teoks hakkasid tegema. See on fantastiline, 
et üks väike omavalitsus võtab ette korraldada sellise suure ja sisuka 
projekti. Järvakandi on üks vahva tervist edendav vald. Siit jagub kindlasti 
julgust ka teistele väikestele suurelt mõtlemiseks.

 Samas on viimase kuu jooksul meie maakonnas olnud palju traagilist 
- hukka on saanud mitmed noored elujõus mehed. Igal oma lugu, aga 
enamasti üheks siduvaks komponendiks alkohol...

 Alkohol, alkohol, alkohol. Päästeamet alustas kampaaniat, et see ilus 
suvi ei jääks paljudele noortele meestele viimaseks. Päästeamet kutsub 
üles joobes sõpru aitama ja neil silma peal hoidma. Tegelikult ka vähem 
jooma ja kaine olema!

Head Tervise Edendaja lugemist kõigile - noortele ja vanadele!

Teie
Ülle Rüüson

Raplamaa perearstid on juba aegade algusest koos käinud, praegu tehakse 
seda tänu Raplamaa Perearstide Seltsi eestvedamisele taas aktiivsemalt. 
Pereõed ei ole aga varem oma võrgustikku moodustanud. Selle kevade 
1. aprillil kohtusid nad esmakordselt ühise laua taga tervisedendajate ja 
ennetajatega. Tõdeti, et kokku saada on oluline, sest on hea teada, et sinu 
kolleegidel on teinekord samad probleemid. Lisaks saab ka rõõme jagada. 
Ühised koolitusvajadused kaardistati ning esimene koolitus sai teoks 31. 
mail. Esimesel kokkusaamisel oli 8 pereõde, teisel korral juba 14. Kokku 
on Raplamaal paarkümmend pereõde.

Pereõed on väga oluline sidusrühm elanikkonna vahel. Just pereõde 
satub tihti kodudesse ning on esmane märkaja, kui midagi on valesti. 

 Õie Kopli näitas oma ettekandes imejuhtumeid, miks elamud maha 
põlevad ja millised on silmnähtavad ohuallikad majapidamises. Marje 
Pukk tutvustas raseduskriisi nõustamist ning rääkis ka juba tulemustest, 
sest Rapla Maakonnahaiglas on raseduskriisi nõustamisega tegeletud 
juba mitu aastat. Raseduskriis ei ole kõige parem termin seda nõustamist 
kirjeldama, küll on aga tegemist kriisiga. Ja kui paremat sõna parasjagu 
pole, tuleb kasutada olemasolevat. Raseduskriisi alla mahuvad nii traagi-
lised juhtumid seoses rasedusega, lapse surm, aga ka hirm sünnituse ees, 
aborditeema, rasedusjärgne depressioon, puudega laps, lastetus ja palju 
muud. Ja mitte ainult rasedusega seotud naistel ei ole need probleemid, 
vaid ka abikaasadel ja vanematel, kes on samuti abi saanud. Päeva lõpetas 
Liivia Vacht varase märkamise teemadel.

Liina Kokk, 
Eesti Tervisedenduse 
Ühingu tegevjuht

27. mail korraldas Tervise 
Arengu Instituut koos Eesti 
tervist edendavate haiglate 
võrgustikuga Tallinnas 
Viru hotelli konverentsi-
keskuses rahvusvahelise 
konverentsi „Tubakas või 
tervis Eestis“. 

Konverentsil andis Maailma 
Terviseorganisatsiooni esindaja 
ülevaate eelmisel aastal Eestis läbi 
viidud tubakakontrolli tulemus-
test, samuti oli vaatluse all Eesti 
tubakaseadus ning selle täitmise 
järelevalve. Lisaks esinesid et-
tekannetega Eesti tunnustatud 
eksperdid koos kolleegidega 
Saksamaalt ja Iirimaalt. 

 Konverentsi ajastus oli ideaal-
ne, sest 31. mail tähistas kogu 
maailm traditsioonilist tubaka-
vaba päeva, mille eesmärk oli 
inimestele meelde tuletada tubaka 

tarbimisega seotud ohtusid. 
 Konverentsil toodi positiivsena 

esile Eestis toimiv suitsetamisest 
loobumise nõustamise võrgustiku 
olemasolu kabinettide kujul (kabi-
netid/kliinikud) ja meditsiinilise 
nõustamisteenuse osutamine tä-
napäevasel tasemel, millesse on 
kaasatud ka perearstisüsteem.

 Tulevikuettepanekud tuba-
kakontrolli saavutamiseks olid 
näiteks sigarettide müügi viimine 
ainult spetsiaalsetesse kauplus-
tesse, sigarettide ja lahtise tubaka 
aktsiisi erinevuste võrdsustamine 
ning Saksamaa kolleegi arvates 
on avalikus kohas siseruumides 
spetsiaalse suitsetamisruumi te-
kitamine kallis viga ja need tuleks 
kaotada. Lisaks soovitus keelata 
mootorsõidukites suitsetamine. 
Sõidu ajal tekivad lisariskid tähe-
lepanu hajumise tõttu - samal ajal 
on raske jälgida teed ning kuhu 
parasjagu hõõguv koni kukub. 
Suitsetamine on veel ohtlikum kui 
mobiiltelefoniga rääkimine, mis 1. 
juulil jõustuva uue liiklusseaduse-
ga keelustatakse. 

 Eksperdid väitsid, et tuba-
kasuitsetamise terminit peab 
nimetama igas kontekstis vähki-
tekitavaks nii suitsetajale endale 
kui ka tema läheduses viibijatele.

Suitsetamisest loobumise teema 
juures jäi kõrvus kõlama nõusta-
jate poolt enim soovitatav suitse-
tamisest loobumise viis - „külma 
kõhu“ meetod, st täielik päevapealt 
loobumine igast tubakatootest. 
Sest isegi väike annus nikotiini 
käivitab ajus uuesti sõltuvusprot-
sessi. Loobumise protsessis on 
libastumisel oluline käsitleda seda 
kogemusena ning alustada mõne 

aja pärast uuesti loobumist, mitte 
muutuda passiivseks. 

 Konverentsil käsitleti suitseta-
mist ka sugude erisusi esile tuues. 
Meeste ja naiste suitsetamise 
põhjused on erinevad. Naised 
toovad peamiselt välja kaks 
ettekäänet – aitab ülemäärase 
stressiga paremini toime tulla ja 
kehakaalu kontrolli all hoida.

Arusaam, et suits vähendab 
närvilisust ja stressi, on müüt 
ning pikemas perspektiivis tege-
likult süvendab stressi, mis võib 
kergesti muutuda depressiooniks. 
Suitsetamisest loobumisel võib 
ilmneda kehakaalu tõus, kuid see 
on enamikul juhtudel ajutine ja 
paari kuu jooksul saavutatakse 
taas endine kehakaal. Kehakaalu 
tõusu võib tingida suurenev söö-
giisu ja sellest tingituna sigareti 
suitsetamise asendustegevusena 
söömine, samas ka organismi 
ainevahetuslikud muutused.

 Euroopa 30 riigi omavahelises 
võrdluses olime tubakatoodete 
tarvitamise ennetamises 2007. 
aastal 11. kohal ning 2010. aastaks 
langesime 8 koha võrra. Peale 
Eesti ja Rumeenia on teised riigid 
oma positsioone parandanud.

Tootjate kasuahnus 
varjutab inimeste tervise!

 Tsiteerides tuntud rahvatervise 
eksperti Andrus Lipandit: „Suit-
setamine on kasulik äri. Ükski 
teine põllumajanduskultuur ei 
anna oma hektarisaagilt nii suurt 
kasumit kui tubakas. See on üks 
põhjus. Teine põhjus on see, et 
tubaka sees on nikotiin, mis mär-
kamatult hiilides tekitab inimeses 
sõltuvuse. Närvimürk nikotiin, 
mis on väga tugeva sõltuvust 
tekitava toimega, on tugevam 
kui heroiin või mis tahes muu 
narkootikum, lihtsalt tema toime 
on aeglasem.” Seega on tubaka-
tootjate huvi suunatud puhtalt 
kasumile ning tervisekahju, mida 
nende toodang inimestele tekitab, 

jätab neid külmaks.
 Konverentsil öeldi selge sõnaga 

välja, et tubakatootjate sihtmärk 
on naised kui kõige truumad tar-
bijad. Miks? Sellepärast, et naistel 
tekib sõltuvus võrreldes meestega 
erinevatest sõltuvusainetest palju 
kergemini. Statistiliselt langeb 
naiste seas tubakatarbimine kogu 
maailmas aeglasemalt kui meeste 
puhul.

  
Snus – hirmutekitav ja 
salakaval huuletubakas

 Miks hirmuäratav ja sala-
kaval? Terviseedendajate silmis 
kogub huuletubakas populaar-
sust just noorte seas. Seda tänu 
agressiivsele reklaamile tervisele 
väheohtlikust tootest, mille  tar-
vitamise järelevalvet on keerukam 
tõestada. Sõltuvusainete tarbimise 
ennetamisel kehtib põhimõte: 
„Mida hiljem, seda parem ja mida 
vähem, seda parem.“ Loomulikult 
on kõige mõjusam viis tervise 
kahjustamist ennetada ja põhi-
rõhk tuleb sellele suunata. Kõik 
me sünnime mittesuitsetajatena!

 Snus on Euroopa Liidus vaid 
Rootsis toodetav niisutatud 
pulbertubakas (nimetatakse ka 
huuletubakaks) - üks nuusk-
tubaka liikidest. Snus erineb 
tavalisest nuusktubakast, sest 
on tehtud auruga, mitte tulega 
töödeldud tubakast, mida on õhu 
käes kuivatatud.  

Huuletubakas sisaldab sigaretist 
rohkem nikotiini ning tekitab 
seeläbi tunduvalt tugevama sõl-
tuvuse kui tubakasuitsetamine. 
Samuti kahjustab ta hambaid, 
tekitab igemehaigusi ning põh-
justab vähkkasvaja teket kogu 
organismis. Ainus hea asi tema 
puhul on see, et seda tarvitades 
kahjustatakse vaid iseenda tervist, 
mitte kõrvalviibijate oma.

Artikli koostamisel on kasutatud 
konverentsi „Tubakas või tervis 
Eestis“ materjale.

Raplamaa pereõed 
koonduvad võrgustikku

Liis-Mail Moora,
arst

Suvi on ilus aeg, mida enamik 
inimesi pikisilmi ootab. Suvel ole-
me me palju aktiivsemad - käime 
matkadel, sõpradel külas, peame 

aiapidusid, saame käia ujumas ja 
teha veel palju muudki huvitavat. 
Kuid suviste tegevustega käivad 
kaasas ka ohud. 

Siinkohal tahan tähelepanu 
juhtida mõnele eriti olulisele tee-
male, et ei korduks eelmise suve 
traagilised sündmused.

 Ujuma minnes tuleks ikka mee-
nutada ütlemist tundmatus kohas 
vette hüppamisest – siin juba 
sõna otseses tähenduses. Kuigi 
igal kevadel enne ujumishooaja 
algust räägitakse ujumisega seotud 
ohtudest, unustatakse see sageli 
kohe, kui vett nähakse. 

Hüpatakse pea ees vette, tead-
mata, kui sügav vesi on või mis seal 
põhjas ees ootab. 

Tulemuseks on aga sageli 
eluaegne invaliidsus tingituna 
pea- või kaelavigastustest, hal-

vemal juhul lõpeb hüppamine 
surmaga.  Sageli on sellise uljuse 
põhjustajaks pruugitud alkohol. 
Joobes on ujuma minek ohtlik ka 
ilma hüppamata, sest purjus pea 
ei ole hea nõuandja, kriitikameele 
kadumisest rääkimata. Tuntakse 
end uljana ja hinnatakse oma 
võimeid üle, tagajärjeks võib olla 
uppumine, sest purjus inimese 
füüsiline jõud on kehvem kui 
kaine oma. 

Ka kaugused tunduvad olevat 
tühised ja sageli läheb meelest 
ära, et ka tagasi tuleb ujuda. Seega 
ei ole alkohol suviste tegemiste 
juures hea kaaslane.

 Suvel peetakse tihti aiapidusid, 
kus tehakse šašlõkki või grillitakse 
liha. Viimastel suvedel on olnud 
juhtumeid, kus inimene on võtnud 
suhu liiga suure tüki pehmet liha, 

selle jutuhoos kurku tõmmanud 
ning seetõttu lämbunud. Eriti 
ohtlik on see, kui enne ollakse 
jällegi alkoholi tarbinud, sest 
alkohol tuimestab kogu inimese 
olemist - nii ka kurku. Kui ham-
baarst pärast tuimestuse tegemist 
ei luba teil teatud aeg süüa, siis üks 
põhjus on just see, et teie kurk on 
tuim ja neelates võib toit sattuda 
hingamisteedesse. Ka komme, et 
täis suuga ei räägita, on kujunenud 
ohust, et rääkimise ajal võib toit 
kurku minna. 

 Kõik eeltoodud mõtted ja 
teadmised ei ole uued ja on ka 
varem avaldatud, kuid on asju, 
mida tasub korrata ja kordama 
jäädagi.

Soovin kõigile ilusat ja rõõmsat 
alkoholivaba suve!

Tubaka tarbimisega 
seotud ohud

Maailma parim tervisespordiala

Ilusat suve – elusalt!

KUIDAS VALIDA ÕIGED KEPID?

Enne, kui võtad kepid kätte, proovi niisama kõndida. 
See on hea ettevalmistus ja aitab leida õige kehahoiaku 
ning sammude rütmi. Selleks:
•  Käi oma loomulikus tempos.
•  Nüüd käi kiiremini.
• Samal ajal pööra tähelepanu käe liikumisele 
ette ning eriti tahasirutusele.

•  Võimle pärast kõndimist.
•  Seisa ja hoia käed lahti.
•  Lase kepil järgida käe normaalset 
liikumist ette ja taha.
•  Hoia käsi küünarnukist kerges 
paindes. 
•  Jälgi, et kepp ei tõuseks nabast 
kõrgemale.

4. Võimle liikmed vabaks!

Esimest korda kõndima minnes on hea, kui saad 
minna kaasa juba kepikõndi harrastava tuttavaga või 
liituda käijate treeningrühmaga. Kogenud “käijad” 
annavad sulle kasulikku nõu. Siin mõned lingid, mil -
lelt saad lisainfot kepikõnni kohta.

http://www.kliinikum.ee
http://www.kepikond.ee   

http://www.kaimekoos.ee 
http://www.poleabout.ee 

http://tervis.tostamaa.ee

ÕIGE KEPIKÕNNI MEELESPEA 
• Kõnni loomuliku rütmiga. Käsi ja jalg  
   vahelduvad.    
• Tõuka kepi teravik maha vastasjala 
   varvaste juures. 
• Käepide ei tohi nabajoonest 
   kõrgemale tõusta. 
• Hoia õlgu vabalt. 
• Pea meeles - mida kaugemale puusast     
   mööda sirutad käe, seda rohkem
   lõõgastuvad õlalihased.

Kepid tuleb valida lähtudes inimese pikkusest. Kui ke -
pid on vale pikkusega, koormab kepikõnd lihaseid ning 
teeb kasu asemel kahju. Samas on keppide valik väga 
lihtne. Keppe ostes tuleks silmas pidada järgmist:

K EPIKÕNNI  PÕHIALUSED .
IGA SAMM  LOE B.

• Võtke kepi käepidemest kin -
ni, hoides küünarnukke keha 
ligidal. Kepid on õige pikkuse -
ga, kui õlavarre ja küünarvarre 
vahele tekib täisnurk.
• Reeglina peaksid kepid ole -
ma 50 cm inimese enda kogu -
pikkusest lühemad.
• Jälgige, et õige käe kepp 
oleks õiges käes!

Keppide teravad otsad on mõeldud maastikul kõndimi -
seks ja pakuvad tuge talvel jääga. Vali kepid, mis tundu -
vad käes mugavad ja kerged. Jälgi, et nendega oleksid 
kaasas ka asfaldi peal kõndimise otsikud.

•  Käi vabalt, liigutades 
samal ajal käsi ette ja taha.
•  Nüüd võta pikemad sam -
mud. Käe liikumine pikeneb. 
•  Leia oma loomulik 
koordinatsioon ja rütm.

1.   Leia õige tunnetus!

•  Jälgi, et õlad ei oleks pinges ega üles tõstetud!
• Ära lase käel nabast kõrgemale kerkida!

 NB ! VÄLDI  VIGU:

•  Pane kepid kätte, 
kuid hoia neid lõdvalt, 
käega pidemest haaramata.
•  Kõnni loomulikult, 
pikemate sammudega. 
Astu vabalt.
•  Käed liiguvad ette ja taha 
 ning kepid lohisevad 

          mööda maad.
•  Tunneta kõndides, et mõlemad 
kepid toetuvad maha.

•  Suru käsi taha puusast mööda, 
kuni see on täiesti sirge.
•  Suru käepaelale ja too käsi kepi -
ga uueks tõukeks ette.
•  Jälgi, et käsi oleks keha ligidal 
ega liiguks liialt laiali.

3.  Siruta lihastest pinge välja!

ÕIGE KEPIPIKKUSE VALIK

INIMESE PIKKUS

KEPI PIKKUS

2.   Õpi õigesti kõndima! 

Kepikõnd tõstab toonust ja tekitab heaolutunde. 
Kepikõnni peamine kasutegur seisneb südame-vere -
soonkonna ja kopsude töö tugevdamises. Tänu liiku -
misele jõuab rohkem verd, toitaineid ja hapnikku iga 
üksiku keharakuni. Kepikõnd on efektiivne spordiala 
ka kaalu langetamiseks. Kuna kepikõndi saab harras -
tada koos sõbra või seltskonnaga, pakub see rõõmu 
ühisest tegevusest, lõõgastab vaimu ja tõstab tuju!

MIKS ON KEPIKÕND 
KASULIK?

INFO JA MATERJALID:

Raplamaa kohalike omavalitsuste tervisenõukogude suvekool on 
Toosikannu Puhkekeskuses 27.-28. juunil 2011. a. 

Teemad: 
Euroopa Sotsiaalfondi projektikogemused ja uueks projektiperioodiks 
valmistumine.
Suitsiidid - vigastussurmade üks suuremaid põhjuseid - Merike 
Sisask.
Konfliktide lahendamine meeskonnas – Jaanus Kangur.
Kohaliku tasandi tervisepoliitika tulevik - arutelu juhtivate poliitikute 
osavõtul.

- peaks kere olema veidi ettepoole kallutatud,
- jalg tuleks asetada maha kannale ja seejärel rulluda üle päka,
- kepp peaks asetuma maha alati koos vastasjala kannaga,
- käetõuge peaks lõppema puusast tahapoole,
- kepitõuke lõpul ava veidi pihku ja lõpeta tõuge toetudes kepi rihmale,
- too kepp selja tagant ette käepide ees, mitte kepiots ees (NB! Kepi   
  nurk maapinna suhtes jääb muutumatuks kogu sammutsükli vältel!)
- kepid säilitavad liikumise ette-taha umbes 45-kraadise nurga all.

Kepikõnnil ...

Tervisenõukogude 
suvekool Toosikannus

Mõelgem suurelt 
ja olgem kained!

Ülle Rüüson,
rahva tervisest hoolija

Faktid tubaka tarvitamise kohta: 
Nüüdisaegset sigaretti töödeldakse kemikaalidega, et muuta 
kibedat ja viha tubakat suitsetajale mõnusaks ja pehmeks.

Suitsetamine on krooniline haigus, 70% igapäevasuitse-
tajatest soovib sõltuvusest vabaneda, aga see õnnestub 
vaid 25%-l.

Kui suitsetad aasta ringi iga päev ühe paki sigarette, jääb 
sinu kehasse 0,5 l tõrva, vähemalt 75% sellest säilitatakse 
kopsudes.

Aastas kulutab igapäevasuitsetaja umbes 900 eurot (14 000 
kr) sigarettidele.

Suitsetamisel satub organismi üle 4000 keemilise ühendi 
ja aine, millest rohkem kui 40 soodustavad vähkkasvaja 
teket.

Tubakas tapab Euroopas ühe inimese iga 48 sekundi järel.

Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel suri 2010. aastal 
kogu maailmas 6 miljonit inimest tubakasurma, kellest 
600 000 on kaudsed e passiivsed suitsetajad.

Kas on vahet – kukkuda alla 16. või 10. korruselt? Ega 
suurt ei ole. Samuti ei ole olemas tervisele ohutut tubaka 
tarvitamise viisi.

Suurima kasumiga põllumajanduskultuur - tubakas.

Füsioterapeut Meelika Laasma kommentaar:

Paljud inimesed arvavad, et kepikõnd on selline süütu ja suhteliselt 
lihtne spordiala, mis sobib absoluutselt kõigile. Tegelikult on 
ka siin mitmeid vastunäidustusi. Tuleb arvestada, et kõnd kui 
treening ei pruugi sobida nt paljude puusa-, põlve- ja hüppeliigeste 
haigusseisundite puhul. Eriti pöörata tähelepanu, kui on tegemist 
ülekaaluliste inimestega. Sel juhul sobivad aeroobseks treeninguks 
hoopis rattasõit, ujumine, vesivõimlemine. Kepikõnni juures 
tuleb kindlasti täheldada ka teatud vastunäidustust, kui inimesel 
on traumajärgne õla-, küünar- või randmeliiges. Praktikas on 
täheldatud ka erinevaid kroonilisi liiges- ja lihashaigusi põdevatel 
inimestel just õla-, küünarliigese ning õlavöötme lihaskonna 
haigusseisundi ja valu ägenemist. Tihti on põhjuseks kas kõnnikepi 
vale pikkus (eriti kui on tegemist just liiga pika kõnnikepiga) või 
valede otsikute kasutamine. On esinenud ka olukordi, kus kepid 
on õige pikkusega, otsikud kõik kontrollitud, kuid ei sobi lihtsalt 
põrutus, mis tekib kepi toetuspinnale tempokalt asetades. Siinjuures 
soovitan, nagu muude spordialade puhulgi, nõu pidada oma 
eriarsti või füsioterapeudiga, et leida see õige liikumisviis oma 
tervisenäitajate parandamiseks.

Tervise Arengu Instituut kutsub ettevõtete ja 
organisatsioonide esindajaid koolitusele

Vaimse tervise 
toetamine töökohal
Koolitus tutvustab tööstressi põhjuseid, selle ennetamise ning toetava 
psühhokliima arendamise võimalusi töökohal ning annab praktilisi 
nõuandeid pingetega toimetulekuks.

Koolitus toimub 13. juunil 2011 Rapla Rahvakoolis 
(Hariduse 3, II korrus).

Ajakava:
10.00 – 11.30  loeng
11.30 – 11.45  kohvipaus 
11.45 – 13.15  loeng
13.15 – 14.00  lõuna 
14.00 – 15.30  loeng
15.30 – 15.45  kohvipaus 
15.45 – 17.15  loeng

Lektor: Piret Bristol

Koolitusele oodatakse osalema 1-2 töötajat organisatsioonist/
ettevõttest. Kohtade arv on piiratud.

Koolitus on osalejatele tasuta.

Osalejatele väljastatakse Tervise Arengu Instituudi tõend.

Palume Teil registreeruda hiljemalt 9. juuniks 2011 
järgmistel kontaktidel:

Merike Org, tel 659 3927, e-post merike.org@tai.ee.

Tervise Arengu Instituut kutsub ettevõtete ja 
organisatsioonide esindajaid koolitusele

Vaimse tervise 
toetamine töökohal
Koolitus tutvustab tööstressi põhjuseid, selle ennetamise ning toetava 
psühhokliima arendamise võimalusi töökohal ning annab praktilisi 
nõuandeid pingetega toimetulekuks.

Koolitus toimub 13. juunil 2011 Rapla Rahvakoolis 
(Hariduse 3, II korrus).

Ajakava:
10.00 – 11.30  loeng
11.30 – 11.45  kohvipaus 
11.45 – 13.15  loeng
13.15 – 14.00  lõuna 
14.00 – 15.30  loeng
15.30 – 15.45  kohvipaus 
15.45 – 17.15  loeng

Lektor: Piret Bristol

Koolitusele oodatakse osalema 1-2 töötajat organisatsioonist/
ettevõttest. Kohtade arv on piiratud.

Koolitus on osalejatele tasuta.

Osalejatele väljastatakse Tervise Arengu Instituudi tõend.

Palume Teil registreeruda hiljemalt 9. juuniks 2011 
järgmistel kontaktidel:

Merike Org, tel 659 3927, e-post merike.org@tai.ee.

31. mail algas päästeameti veeohutuskampaania „Kui jood, 
ära uju!“, mis tuletab inimestele meelde, et alkoholijoobes 
vetteminek on enamike uppumissurmade põhjus. Kuna 
reklaam inimest vette minekul peatada ei suuda, siis kutsubki 
päästeamet kõiki üles andma endast parim, et takistada purjus 
sõpra ujuma minemast. 

„Takistamiseks sobib peaaegu iga meetod, et oma sõber 
halvimast päästa,“ ütles päästeameti ennetustöö osakonna 
juhataja Indrek Ints. Möödunud aasta kõige soojematel 
suvepäevadel oli iga viies uppuja 20-30aastane alkoholijoobes 
meesterahvas. 

Alkoholijoobes vetteminek 
on enamike 
uppumissurmade põhjus
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Kui inimene saaks valida, kas 
haigust vältida või see läbi põdeda, 
siis üldjuhul valiks enamik kind-
lasti teise variandi. Väga tõhus ja 
ohutu viis nakkushaigusi vältida 
on vaktsineerimine.

Milliseid vaktsiine on olemas, 
miks üldse peaks laskma end vakt-
sineerida ja millised on peamised 
riskid? Nendele ning teistele vakt-
sineerimisega seotud küsimustele 
vastab Terviseameti Põhja talituse 
Raplamaa esinduse inspektor Ellen 
Villig.

Milliste (nakkus-)haiguste 
vastu saab täiskasvanu 

lasta end vaktsineerida?
Toon välja nakkushaiguste 

ülevaate, mille vastu võib täiskas-
vanu end vaktsineerida: difteeria, 
teetanus (kangestuskramptõbi), 
B-viirushepatiit (maksapõletik), 
A-viirushepatiit, läkaköha, gripp 
(hingamisteede nakkushaigus), 
HPV-nakkus (inimese papilloo-
miviirus), pneumokokknakkus, 
puukentsefaliit. 

Alates 2008. a on immuniseeri-
miskavasse lisatud täiskasvanute 
regulaarne immuniseerimine 
difteeria ja teetanuse vastu iga 10 
aasta järel alates  vanusest 25-26 
aastat. See immuniseerimine on 

tasuta. Kõik ülejäänud immunisee-
rimised tuleb ise rahastada.

Miks peaks 
end vaktsineerima?

Vaktsineerides aitate kaasa 
haiguste leviku takistamisele ja 
kaitsete oma lähikondseid ning 
neidki, keda mingil põhjusel vaktsi-
neeritud ei ole. Vaktsineerimine on 
olnud väga tõhus - riiklikus immu-
niseerimiskavas olevate vaktsiinide 
abil välditavaid haigusi Eestis kas 
enam üldse ei esine või esineb neid 
harva. Seetõttu võidakse alahinnata 
vaktsineerimisest saadavat kasu, 
sest nende nakkushaiguste tegelik 

olemus hakkab ununema. 
Tänu vaktsineerimisele on 

haigestumine paljudesse raske-
tesse nakkushaigustesse oluliselt 
vähenenud ja aastas säästetakse 
maailmas ligikaudu 2,5 miljoni 
inimese elu.

Kas täiskasvanute ja laste 
vaktsineerimine 
erineb millegi poolest?

 Laste immuniseerimine toimub 
vastavalt Eestis kehtivale immu-
niseerimise kavale, täiskasvanute 
regulaarne immuniseerimine 
toimub nimetatud kava alusel vaid 
difteeria ja teetanuse vastu. Teised 

immuniseerimised valib täiskas-
vanu ise.

Millised on vaktsineerimise 
peamised riskid?

Üks levinud arvamus on, et 
vaktsiinide manustamine nõrges-
tab või kahjustab immuunsüs-
teemi. Vaktsineerimine hoopis 
tugevdab immuunsust – seda 
nakkushaiguste osas, mille vastu 
on vaktsineeritud. 

Suured teadusuuringud on sel-
gelt näidanud, et vaktsineerimine 
ei tee inimest muudele nakkustele 
vastuvõtlikumaks ega muuda teiste 
infektsioonide kulgu raskemaks.

Tulemas on puhkuste ja 
reiside aeg. Millega peaksid 
täiskasvanud antud kon-
tekstis arvestama? 

 Teatud piirkondadesse reisides 
on oluline ja mõningal juhul ka 
kohustuslik vaktsineerida end 
kindlate reisimisega seotud nak-
kushaiguste vastu nagu Jaapani 
entsefaliit, kõhutüüfus, kollapa-
lavik. 

Täpsemat informatsiooni reisi-
misega seotud nakkuste ja vaktsi-
neerimise kohta saab lisaks vaadata 
Terviseameti koduleheküljelt.

Allikas: www.terviseamet.ee

Vaktsineerimine kaitseb tõsiste nakkushaiguste eest

Tiina Roosalu,
MTÜ Eesti Naabrivalve 
Raplamaa projektijuht

Naabrivalve on tõenäoliselt 
paljudele elanikele tuntud 
sõna. Samas ei pruugi 
kõikidele teada olla, mis 
selle tegevuse taga peitub 
ja kuidas naabrivalve 
liikumine saab kasulik olla. 
Allolev kirjatükk selgitabki 
naabrivalve sisu ja tutvusta-
me ka meie senist tegevust 
Rapla maakonnas.

Rapla maakonnas on tänaseks 
loodud seitseteist naabrivalve 
sektorit, nende hulgas on nii 
kortermajades kui ka külades 
moodustatud sektoreid. Esimesed 
naabrivalve sektorid alustasid tege-
vust 2003. aastal ja kõige uuemad 
sektorid moodustati 2010. aasta 
sügisel Märjamaa vallas. 

Lühidalt naabrivalve sisust
Naabrivalve tegevuse võib kokku 

võtta sõnapaariga – kui märkad, 
siis reageeri! Eesti Naabrivalve 
ühing koostöös politsei ja teiste 
organisatsioonidega saab õpetada 
ja juhendada, kuidas erinevates 
olukordades reageerida ja käituda. 
Oluline on see, et me kahtlastest 
olukordadest (tundmatu auto 
pikemat aega maja ees, võõrad 
trepikojas jne) lihtsalt mööda ei 
kõnniks. 

Mida varem kahtlustest teatada, 
seda suurem on võimalus kuriteo 
ärahoidmiseks. Tänu naabrivalvele 
väheneb kindlasti anonüümsus teie 
piirkonnas ning võõrast inimest 
või kahtlast tegu on oluliselt liht-
sam märgata.

Üsna tihti küsitakse, et mis-
moodi see naabrivalve praktiline 
tegevus välja näeb, et kas peab 
naabrit ööpäev läbi aknast piiludes 
valvama hakkama? Seda võib ju 
ka teha, aga see ei ole naabrivalve 
põhiülesanne. 

Oluline on hoolida ja kui midagi 
märgatakse, tuleb kokkulepitud 
viisil tegutseda. Ja kui ikka väga 
valvata tahetakse, siis soovita-
me valvata ümbruskonda, mitte 
naabrit. Näiteks teha naabritega 

oma piirkonnas vahel pikemaid 
jalutuskäike, et oma silmadega 
eluolu rahulikkuses veenduda. Ja 
kui sealjuures midagi märgatakse, 
sekkuda vastavalt olukorrale ja 
oma ettevalmistusele.  

Kas sellest on tõesti kasu?
Naabrivalve tulemuslikkus 

ja kasu sõltub eelkõige naabrite 
aktiivsusest ja tegutsemistahtest. 
Meie ise saamegi seda kasu teki-
tada ja midagi keerulist selles ei 
ole – suhtlemine ja koostöö oma 
naabritega on esimeseks eelduseks, 

et naabrivalve mingeid tulemusi 
annaks. 

Võib-olla tasuks mõnikord 
mõelda ka sellele, et ehk vajame ise 
juhtumisi naabri abi, sellisel juhul 
tahame ju küll, et meid aidatakse. 
Ja loodame väga, et see abi võikski 
jääda soola küsimise valdkonda, 
mitte mõne julma kuriteo puhul 
abi ootamiseks.

Naabrivalves osalemine on iga-
päeva elu osa - võib öelda isegi, et 
täna kogu maailmas mitmekümne 
miljoni inimese eluviis. 

Naabrivalve raames on kindlasti 

koosolekuid ja infovahetust, kuid 
põhiline on ikka see, et inimesed 
hooliksid ja omavahel suhtlek-
sid, märkaksid kahtlasi tegevusi/
inimesi ja reageeriksid vastavalt 
olukorrale. 

Näiteks on tänava ääres ühtäkki 
neli telliskivi, aeglaselt mitmendat 
korda sõitev auto, võõrad trepikojas 
– kui selliseid asju märgata ja infot 
naabritele, politseile või mujale 
kokku lepitud kohta edastada, siis 
nii sünnibki turvalisus - koostöös 
loodud väärtus. 

Mis see maksab?
Vastavalt üldkoosoleku otsusele, 

mis on vastu võetud 15.05.2010, on 
alates 2011. aastast Eesti Naabrival-
ve ühingu liitumistasu 1 euro ühe 
majapidamise eest ja aastamaks on 
samuti 1 euro ühe majapidamise 
eest. Nii et naabrivalvega liitumise 
ja liikmeks olemise hind sõltub 
sektori liikmete arvust. 

Vastavalt juhatuse otsusele, vastu 
võetud 27.12.2010:

Iga sektor saab tasuta 5 suurt 
või 5 väikest plakatit ja kui on 
soov rohkem plakateid saada, 

siis tuleb need välja osta. Naab-
rivalvega liitumisel on tasuta ka 
kleebised uksele ja aknale. Juhatuse 
kehtestatud naabrivalve plakatite 
hinnakiri:
1 suur plakat 600x900 mm 
11,18 eurot
1 väike plakat 280x398 mm 
4,79 eurot

MTÜ Eesti Naabrivalve kohta 
vaata lisa www.naabrivalve.ee

Tel 509 6693 või 
tiinar@naabrivalve.ee

Naabrivalve abil 
kodupaik turvalisemaks!

Naabrivalve sektorit iseloomustab sõnapaar - kui märkad, siis reageeri. Foto: SIIM SOLMAN


