
Tervise Edendaja

Alkohol ja mehed
Tekib munandite kõhetu-•	

mine ja kujuneb impotent-
sus: suguelundid muutuvad 
väiksemaks ja mees ei saa 
enam voodis hakkama.
  Suureneb naissuguhor-
moonide osakaal, mistõttu 
meestel karvakasv väheneb 
ja tekib naiste tüüpi rasvala-
destumine. See võib tähenda-
da näiteks rindade kasvu.
   Meessuguhormoonide hulk 
ja sperma tootmine väheneb, 
seetõttu väheneb ka vilja-
kus.

Alkoholil on kindel koht •	
suguhaiguste ja HIVi levi-
kul, sest purjuspäi ei tundu 
kondoomi kasutamine kuigi 
oluline või siis pannakse see 
valesti peale.

Alkohol annab palju kalo-•	
reid ja tõstab seepärast tun-
tavalt kehakaalu. Suureneb 
vererõhk, mis tõstab südame-
haiguste ja infarktiriski.
  Tekivad maksakahjustused. 
Maksatsirroos on traditsioo-
niliselt olnud keskealiste ini-
meste haigus, kuid statistika 
näitab selgelt, et inimesed 
haigestuvad üha nooremas 
eas.

Umbes pool abielulahutus-•	
test on seotud alkoholiprob-
leemidega peres. Alkohol 

Mehed, naised ja alkohol
Alkoholi liigtarvitamine on suitsetamise järel teine 
suurim mitmesuguste vähivormide, näiteks suu- ja 
kõrivähi, riskimõjur. Alkohol koos tubakaga tõstab 
riske veelgi.

mängib võtmerolli ka pere-
vägivallas.

Tekib depressioon, mis on •	
otseselt seotud enesetappude-
ga. Siin ei ole riskitegur mitte 
ainult alkoholisõltuvus, vaid 
ka lihtsalt purjusolek. Ligi-
kaudu 50% meeste ja 27% 
naiste enesetappudest on 
seotud alkoholi kuritarvita-
misega.

Mis seksimured kaasne-
vad meestel joomisega?
Nii mõnigi kõva peoloom 
on pidanud nukralt tõdema, 
et pärast suuremat joomist 
tekib ajutine impotentsus.
   Kui liigjoomine on kestnud 
pikemat aega, võib see en-
daga kaasa tuua järgmised 
hädad:

impotentsus,•	
munandite kokkutõmbu-•	

mine,
peenise suuruse vähene-•	

mine,
kehakarvade väljalange-•	

mine,
rindade suurenemine.•	

Alkohol ja naised 
Naistel on maks väiksem ja •	

toodab vähem alkoholi lõhus-
tavat ensüümi kui meestel. 
Seepärast taastub naiste 
maks alkoholikahjustustest 

aeglasemalt.
Alkohol suurendab rin-•	

navähi riski. Naistel, kes 
joovad üle kolme klaasi veini 
päevas, suureneb oluliselt 
rinnavähi oht.

Naistel esineb alkoholi-•	
probleemist tulenevaid 
psüühikahäireid sagedamini 
kui meestel. Nende häirete 
hulka kuuluvad näiteks 
meeleolu-, ärevus- ja söö-
mishäired. Kaks-kolm päeva 
enne menstruatsiooni algust 
ning ovulatsiooniperioodil 
on alkoholi mõju kiiremini 
tunda.

Rasestumisvastased hor-•	
moontabletid lükkavad edasi 
nii alkoholi verre imendu-
mist kui ka selle vereringest 
eemaldamist. Naistel, kes 
joovad rohkem kui klaasi 
veini päevas, on palju väikse-
mad võimalused rasestuda.

Alkohol sisaldab palju •	
kaloreid! 1 gramm puhast 
alkoholi sisaldab 7 kcal, mida 
on rohkem kui paljudes toi-
duainetes. Suur klaas veini 
sisaldab ligi 200 kcal, lisaks 
veel joogi suhkrusisaldusest 
tulenev energiahulk.

Alkohol suurendab söö-•	
giisu ja vähendab enese-
kontrolli: nii on lihtne süüa 
korraga liiga palju. 

Naised, kes tarvitavad •	
rasestumisvastaseid tablet-
te, võivad purjuspäi selle 
võtmise unustada või tableti 
joodud alkoholi tõttu välja 
oksendada.

Naistel võib pikaajaline •	

Eesti Konjunktuuriinsti tuudi 
läbiviidud küsitlusest selgus, 
et Eesti elanikud tarvitavad 
enda hinnagul alkoholi vähe 
või mõõdukalt. Peamiste 
napsutamise põhjustena 
nimetatakse traditsiooni 
tähtpäevade tähistamisel, 
joomist seltskonna mõttes 
ning pingete maandamiseks 
ja tervise turgutamiseks. 

Üle poole elanikkonnast 
ehk 65% ei pea tõenäoliseks, 
et nende praegused alkoholi 
tarvitamise harjumused 
võiksid neile pikemaajalisi 
terviseprobleeme põhjus-

Liigjoomist ennetav kampaania 
räägib tänavu terviseriskidest
8. novembril algas alkoholi liigtarvitamist ennetav 
kampaania ”Terviseks?”. See keskendub tänavu 
terviseprobleemidele, mis võivad kaasneda isegi 
mõõdukana tunduva alkoholipruukimisega. 

tada. Alkoholi põhjustatud 
kahjusid seostatakse tõsise 
liigtarvitamisega, mõõduka-
na tunduvat tarbimist aga ei 
peeta ohtlikuks ega teata ka 
sellega seotud riske. Üks selle 
põhjuseid on alkoholi propa-
geerimisel osana edukana 
näivast elust, mis on oma-
korda loonud eksiarvamuse, 
nagu ei saaks mõõdukas alko-
holitarvitamine, eriti lahjad 
joogid, kuidagi kahjulik olla. 

Teadlased on alkoholi 
seostanud kokku üle 60 eri-
neva pika- või lühiajalise 
haiguse ja tervisehäirega, 

mis põhjustavad kas olulist 
elukvaliteedi langust või sur-
ma. Nendest olulisimana võib 
välja tuua neli: südame- ja 
veresoonkonna haigused, mis 
on esireas alkoholi liigtarbi-
misest põhjustatud haiguste 
hulgas, lisaks vähk, maksa 
alkoholtõbi ja vaimse tervise 
häired. 

Suremus maksa alko-
holtõppe on näitaja, mis 
iseloomustab alkoholiprob-
leemi levikut rahvastikus. 
Aastatel 1997-2008 on Eestis 
iga-aastane suremus maksa-
haigustesse kasvanud 73% 
ning maksa alkoholtõve ja 
tsirroosi standardiseeritud 
suremuskordaja 100 000 kuni 
64-aastase elaniku kohta on 
Eestis enam kui kaks korda 
kõrgem võrreldes Euroopa 

Liidu keskmisega. 
Alkoholiga seotud statisti-

ka ja uuringutulemused on 
tänasest kõigile kättesaada-
vad alkoholi aastaraamatus, 
mille pani Tervise Arengu 
Instituudi tellimusel kokku 
Eesti Konjunktuuriinstituut. 
Kogumiku leiab elektrooni-
liselt veebilehelt www.tai.
ee rubriigist ”Uuringud ja 
analüüsid”. Lugejaid ootab ka 
uuendatud veebileht www.
alkoinfo.wee. Alanud kam-
paaniat rahastab Euroopa 
Liit Euroopa Sotsiaalfondi 
programmi ”Tervislikke vali-
kuid toetavad meetmed 2010-
2011” raames ning see on osa 
Tervise Arengu Instituudi 
tegevuskavast alkoholikah-
jude vähendamiseks. 

Riskipiirid

Erinevate uuringutega on kindlaks tehtud, et alates teatud alkoholiko-
gusest hakkab haiguste ja tervisehäirete risk hüppeliselt suurenema.  

Riskipiirid on järgmised:
- nädalas peab olema 3 alkoholivaba päeva
- naised kuni 2 ühikut ehk 20 g absoluutset alkoholi 
  päevas (80 g nädalas)
- mehed kuni 4 ühikut ehk 40 g absoluutset alkoholi 
  päevas (160 g nädalas)
Riskipiirid on mõeldud tervetele täisealistele inimestele. Haiguste 
või tervisehäirete korral võib alkoholi kahjulik mõju olla suurem. 
Rasedad ja rinnaga toitvad emad ei tohi üldse alkoholi juua. 

Alkoholiühik 
Alkoholiühik tähendab 10 grammi puhast ehk absoluutset alko-
holi. See on kogus, mille terve täiskasvanud inimese organism 
suudab umbes ühe tunni jooksul lagundada. Sõltuvalt inimesest 
võib see aeg olla ka pikem.
Alkoholiühikute hulga arvutamiseks konkreetses joogis tuleb 
joogi kogus liitrites korrutada selle kangusega ning tulemus 
omakorda korrutada alkoholi erikaaluga 0,789 (ehk alkoholi 
suhtelise tihedusega vee tiheduse suhtes):
Kogus (liitrit) × kangus (%) × 0,789 = alkoholiühikute hulk

Paljudel pakenditel on kogusena kirjas milliliitrid (ml), osadel jäl-
legi sentiliitrid (cl). 10 milliliitrit on üks sentiliiter ja 100 sentiliitrit 
üks liiter, seega näiteks 75 cl veini = 750 ml = 0,75 l. 
Joogi alkoholisisaldust ehk kangust märgitakse protsentides, 
näiteks veinide kangus on sageli 13% ja viinal 40%.
See tähendab, et näiteks 0,5 liitrit siidrit kangusega 4,5% on 
teisisõnu 1,8 ühikut alkoholi, 0,75 l pudel veini kangusega 14% 
aga 8,3 ühikut.

liigne alkoholi tarvitamine 
lõppeda oluliselt vähene-
nud viljakusega ja menst-
ruaaltsükli häiretega.

Napsumeeste ja -naiste 
seksuaalprobleemid 
Alkohol suurendab riski 
nakatuda suguhaigustesse, 
sest purjuspäi on inimesed 
hooletumad. Naps suurendab 
küll iha, kuid kärbib kehalist 
erutuvust.
16–24aastaste noorte seas 
tehtud uuringu põhjal oli 
pärast joomist:

iga seitsmes kaitsmata •	
(kondoomita) seksuaalvahe-
korras;

iga viies seksuaalvahekor-•	
ras, mida hiljem kahetses;

iga kümnes ei mäletanud, •	
kas ta eelmisel õhtul üldse 
seksis;

40% küsitletutest oli •	
nõus, et astuksid suurema 
tõenäosusega juhuslikku 
vahekorda.

Alkohol ja rasedus
Rasedad naised ja naised, kes 
soovivad rasestuda, peaksid 
kindlasti alkoholist loobuma 
– ka väike alkoholikogus 
imendub läbi platsenta loote 
vereringesse!

Alkohol ja noored
Mida nooremalt alkoholi 
joomisega alustada, seda suu-
rem on oht alkoholisõltuvuse 
tekkeks. Alkohol on noortele 
iseäranis ohtlik seepärast, 
et nende organism on veel 

lõplikult välja kujunemata. 
Organism areneb ja küpseb 
kuni 21. eluaastani, seepärast 
kahjustab alkohol alaealiste 
organismi palju rohkem kui 
täiskasvanute oma.
   Uuringud näitavad, et mida 
nooremalt alkoholi joomisega 
alustada, seda suurem on 
tõenäosus, et inimesel tekib 

alkoholisõltuvus.
47% inimestest, kes alustasid 
joomisega enne 14aastaseks 
saamist, saavad hilisemas 
elus alkoholisõltlased.
Pärast 21. eluaastat alkoholi 
joomist alustanutest saavad 
sõltlased vaid 9%.

Vaata www.alkoinfo.ee
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Üha rohkem räägitakse meil 
tervist edendavatest teadli-
kest valikutest: mõistlikust 
toitumisest, elustiilist, mis 
tagaks terveksjäämise. Sama 
tähtis on keskkond meie üm-
ber: mida sisse hingame ja 
ained, millega iga päev kas 
töökohal või kodukeemia ja 
hügieenitoimingute kaudu 
kokku puutume. Meid ümb-
ritsevas leidub ühendeid, mis 
on kantserogeensed - võivad 
organismis soodustada vähk-
kasvajate arengut.

Kutsehaigusena tuntud 
vähijuhtumeid kirjeldati 
Austria kaevuritel juba 1567. 
aastal. Esimesed tõendid töis-
test kokkupuudetest ainetega, 
mis imenduvad läbi naha ja 
seonduvad seega vähiriski 
tõusuga, pärinevad aastast 
1775. Leiti, et korstnapühki-
jatel on oluliselt suurenenud 
munandivähi esinemus, mida 
seostati töö iseloomust tulene-
va kokkupuutega nõega. See 
on võimeline imenduma läbi 
pükste ja naha ning tänapäe-
val on nõgi klassifitseeritud 
vähkitekitavaks aineks. 

Umbes 5% meestest ja 1% 

Elukutsevalik ja vähirisk
naistest hakkab kasvaja are-
nema just vähkitekitavate 
ainetega kokkupuute tõttu 
töökeskkonnas. Mitmete eri-
nevate vähipaikmete tekke 
risk (sh aju-, neeru-, põie- jm 
vähitüübid) on suurenenud 
tuletõrjujatel. Ehitustel 
kasutatakse plasti, mida 
töödeldakse spetsiaalsete ke-
mikaalidega, mis aeglustavad 
põlemist ja põhjustavad väga 
mürgiste vähkitekitavate 
ainete eraldumist.

Oht on suurem ka neil, 
kes puutuvad tööl kokku 
asbestiga. Mittesuitsetajatel, 
kes töökeskkonnas puutuvad 
kokku asbestiga, on kopsuvä-
hi risk suurenenud 7 korda, 
suitsetajatel 50-60 korda. 

Ettevaatust soovitatakse 
ka inimestele, kes töötavad 
pidevalt koopiamasinatega. 
On kahtlusi, et tooner võib 
sisaldada mõningaid vähki-
tekitavaid aineid. Samas seni, 
kui pole veel täit selgust, on 
mõttekas rakendada siiski 
ettevaatusabinõusid (sh ruu-
me tihti tuulutada, muretseda 
koopiamasinaga ruumi roh-
kem toataimi jne). 

Keemilise puhastuse töö-
tajatel võivad olla kontaktid 
ohtlike lahustitega - neil on 
kirjeldatud suurenenud riski 
mitme erineva vähipaikme 
tekke osas, eriti söögitoruvä-
hi riski tõusu. 

Bensiiniaurude pidev 
sissehingamine tõstab kop-
su- ja nahavähi arenemise 
tõenäosust. Suurenenud riski 
all on ka meditsiinitööta-
jad. Tänapäeval seostatakse 
umbes 25% kõigist maailma 
vähijuhtumitest erinevate 
nakkushaigustega - neist 
hoidumisel oleksid vastavad 
pahaloomulised kasvajad 
ennetatavad. Mõned kasvaja 
arengu tõenäosust suurenda-
vad mikroorganismid levivad 

verekontaktide kaudu, sestap 
on riskiteguriks elukutsest 
tulenev kokkupuude vere-
produktidega. Siia kuuluvad 
hepatiit B ja hepatiit C viirus, 
samuti HIV. Ligi 80% mak-
savähijuhtumitest on seotud 
kroonilise hepatiit B nakku-
sega, hepatiit C tõstab lisaks 
maksavähi riskile oluliselt ka 
kindlat tüüpi verevähi riski. 

 Oht nakatuda juhtiva mao-
vähi põhjustajaga Helicobac-
ter pyloriga on suurem gast-
roenteroloogide hulgas, kes 
endoskoopilistel uuringutel 
kindaid ei kasuta. Nimetatud 
bakteriga nakatumise kõrgem 
tõenäosus on ka tapamaja töö-
tajatel, kes võivad infektsioo-
ni saada loomsetelt allikatelt 
(nt sea maost). Paratamatult 
on risk suurenenud ka neil 
meedikutel, kes puutuvad 
pidevalt kokku keemia- ja 
kiiritusraviga. Ohutusmeet-
mete õige rakendamine on 
sellise riski vähendamisel 
väga oluline. 

Pahaloomulise nahavähi, 
melanoomi risk on suurem 
tööl, mis eeldavab palju vii-
bimist väljas päikese käes. 
On mitmeid elukutseid, kus 
puutub kokku kahjulike ai-
netega (maalrid, keemikud, 
keemia-, tekstiili-, mööbli-, 
plastitööstuse töötajad, trüki- 
ja põllutöölised jne). 

Eks iga elukutse võib 
anda teatava riski. Seda nii 
kokkupuudete kaudu ohtli-
ke ainetega, töö iseloomust 
tulenevate sundasenditega 
kui ka muudel erinevatel 
viisidel. Oluline, et inimene 
endale riske teadvustaks 
ja suhtuks täie tõsidusega 
ohutusmeetmetesse. Siis on 
võimalik riske vähendada 
ja töö loomingulisest poolest 
rõõmu tunda – vaid nii on 
inimese eneseteostus ja panus 
ühiskonnale suurim.

Tervise Arengu Instituut kutsub ettevõtete juhte 18. 11. 2010 ja 
07.12.2010 toimuvatele koolitustele: 

Tervislik ettevõte – meie edu võti  
Sõbralik õhkkond ja töötajate hea tervis on iga eduka ettevõtte aluseks. 
Suure osa oma ajast veedavad inimesed tööd tehes- kas ja kuidas tööl veedetud aeg ja 
koht mõjutavad nende tervist?  

Koolitused  pakuvad võimaluse mõtiskleda ja arutleda  järgmistel teemadel: 

.. mida saab suhteliselt väheste kulutustega oma töötajate tervise heaks teha? 

.. kuidas motiveerida töötajaid oma tervist rohkem väärtustama? 

.. kuidas kavandada ja juhtida asutuse tervise arengu protsesse ? 

Koolitused toimuvad  Rapla Kultuurikeskuse kammersaalis (Tallinna mnt 17, Rapla)
kahel päeval: 

I moodul, 18.11.2010: käsitletakse töökohapõhise tervisedenduse põhimõtteid ja 
tegevusvaldkondi, samuti eestlaste tervisekäitumist. Arutletakse ettevõtte võimaluste 
üle edukaks toimetulekuks. 
Koolituspäev algab kell 10 ja lõpeb kell 17.15 

II  moodul, 07.12.2010: pööratakse tähelepanu tervisedenduslike tegevuste 
planeerimisele erinevates tingimustes, võimalike teenuste kujundamisele ning 
töötajaskonna motiveerimisele tervise küsimustes. 
Koolituspäev algab kell 10 ja lõpeb kell 15.30 

Osalejatele väljastatakse Tervise Arengu Instituudi tõendid. 

Koolitused on osalejatele tasuta. Palume I moodulile registreeruda hiljemalt 15.11. 2010 
ja II moodulile hiljemalt 02.12.2010.

Täiendav info ja registreerimine:  

Merike Org 
659 3927  
merike.org@tai.ee 
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Ülekäigurajal võib sõi-•	
dutee ületada jalgrattaga 
või tasakaaluliikuriga 
sõites, kuid sel juhul ei ole 
reguleerimata ülekäigurajal 
jalgratturil ega tasakaalulii-
kuri juhil sõidukijuhi suhtes 
eesõigust. Varem ei tohtinud 
jalgrattur sõites ülekäigurajal 
teed ületada. 

Halva nähtavuse korral või •	
pimeda ajal teel liikudes peab 
jalakäija kasutama helkurit 
või valgusallikat. Sõltumata 
valgustuse ja kõnnitee ole-
masolust, on helkuri või 
valgusallika kasutamine 
jalakäijale halva nähta-
vuse korral või pimeda 
ajal kohustuslik. Varem 
nõuti helkuri kandmist vaid 

Muudatusi ja uuendusi 01.01.2011 kehtima hakkavas liiklusseaduses 

asulavälisel teel. 
B-, C-, D- ja T-kategooria •	

mootorsõiduki juht peab 
halva nähtavuse korral ja 
pimeda ajal asulavälisel 
teel hädapeatumise kor-
ral autost või traktorist 
sõiduteele väljumisel ja 
sõiduteel viibimisel kand-
ma ohutusvesti. (Pimedal 
ajal või halva nähtavusega on 
sõiduteele astunud auto- või 
traktorijuht tavaliselt teistele 
juhtidele halvasti märgatav 
ja ainult jalakäijahelkurist 
jääb väheseks. Ohutusvest on 
eelkõige juhi enda huvides!)

Juhil on keelatud•	 : tegelda 
juhtimise ajal toimingutega, 
mis võivad segada juhtimist 
või liiklusolude tajumist, seal-
hulgas kasutada telefoni ilma 

käsi vabaks jätva vahendita, 
sõiduki liikumise ajal hoi-
da telefoni käes. (Soovitatav 
on telefonivestluseks sõiduk 
sobivas kohas ohutult peata-
da, sest vestlus telefonis viib 
tahes-tahtmata tähelepanu 
liikluselt mujale.)

Kui juhil on kaasas isikut •	
tõendav dokument, ei ole 
Eesti piires Eestis väljastatud 
juhiloa kaasaskandmine 
kohustuslik, samuti regist-
reerimistunnistuse ja selle 
haagise registreerimistun-
nistuse kaasaskandmine, kui 
juht on kantud liiklusregist-
risse omanikuna, vastutava 
kasutajana, kasutajana või 
kui omanik, vastutav kasutaja 
või kasutaja viibib sõidukis.
www.mnt.ee/liiklusseadus2011

Helkur.ee on Maanteeameti 
loodud keskkond, kus saab 
saata inimestele, kellest 
hoolid, kingituseks helkuri. 
Iga saadetud helkuri kohta 
ilmub kaardile helkurisaaja 
kodukohta tähistav helendav 
täpike. 
Uus võimalus on toetada oma 
küla kampaaniaga “Saada 
helkurid oma kodukülale!” 
Siin saad teha annetuse oma 
kodukülale helkurite saatmi-
seks. Kui kõikidele inimestele 
helkuri saatmiseks vajalik 
summa on kokku kogutud, 
viib Eesti Post rahvastiku-
registri andmeid kasutades 
helkurid kohale. 
Raha kogumine kestab jõu-
ludeni. Juhul kui selleks 
hetkeks kogunenud summast 

Pane need, kellest hoolid, pimedal ajal särama! 

ei jätku kõikidele teie küla 
inimestele helkurite saat-
miseks, toimub jaotamine 
vanuse järjekorras alustades 

vanimast elanikust. 
Paneme koos Eestimaa sä-
rama! 
http://www.helkur.ee 

Väljavõtte tegi Lii Erm

Maire Kõrver

Tervise edendamine 
töökohal tähendab 
tervist väärtustava 
ja tervislikke eluviise 
soodustava keskkonna 
loomist. Hea kehaline, 
vaimne ja sotsiaalne 
tervis tagavad inimese 
suurema töövõime. 

„Oluline, et tervisedendusse 
panustavad nii tööandja kui 
ka töötajad. Töökohal tervise 
edendamise edukus sõltub 
sellest, kas ja kuidas tervise 
edendamise põhimõtted on 
rakendatud organisatsiooni 
juhtimises,“ toonitas Rapla-
maa tervisedendusspetsialist 
Ülle Rüüson. Nt Rapla maava-
litsus on teinud südamenäda-
lal matku, tervisemõõtmisi, 
aasta kestel erinevaid tervi-
seüritusi (töökohal massöör, 
toitumisnõustaja). Suitsu-
ruum pandi kinni ammu enne 
kui üleriigiline tubakaseadus 
kehtima hakkas.

Mida annab Tervist Eden-
davate Töökohtade (TET) 
võrgustikuga ühinemine? 
Ülle Rüüson: “Liituda võiks 
kõik ettevõtted-organisat-
sioonid, kes oma inimestest 
hoolivad. TET võrgustiku 
liikmetele pakutakse tasuta 
koolitusi, nõustamist riski-
analüüside ja tervisedendus-
liku arengukava tegemiseks, 
palju teabematerjale, hea 
praktika näidete kogumik-
ke. Kohe-kohe on maakonda 
saabumas teemakohane  kä-
siraamat. Toimunud on TET 
infopäev – 28. septembril.“
  Arusaamad tervisedendusest 
on firmati erinevad. Kui fir-
majuhilt küsida töökeskkon-
na tervislikumaks muutmise 
või töötajate tervisekontrolli 
kohta, leiab mõni, et eks 
iga töötaja käigu perearstil, 
kui tervis kehv. „Mõned ei 
järgi sedagi, milleks kohus-
tab töötervishoiuseadus 
– nt töötajate regulaarne 
tervisekontroll,“ nentis Ülle 
Rüüson. Samas paljud või-
maldavad töötajatele ujula 
või spordiasutuste külastusi, 

töökohal massaaži, toimuvad 
tervisepäevad, ühiselt osale-
takse rahvaterviseüritustel, 
on korraldatud tervislik 
toitlustus jms. Wellspa OÜ 
tasub töötajate ujulaskäigud. 
Kord kvartalis toimub midagi 
sportlikku ja tervistavat, sh 
firma suve- ja talvepäevad, 
mullu tõukekelgumatk Ahja 
jõel. 
   Samas kõik ei kasuta töö-
andja pakutud võimalusi. Ühe 
Märjamaa ujulatöötaja sõnul 
on ettevõtteid, kes tasuvad 
töötajale 8 korda kuus ujulas-
käike, kuid tullakse harva.  
   Toidutehase Saarioinen per-
sonalijuht Angela Treimaa 
arvas: “Asutuses söökla ja ter-
visekontroll on ju elementaar-
ne - paljugi seaduse nõuetest 
tulenev. Meil on hea eeskuju 
Soome emafirmast - jõusaal, 
preemiad suurematele jalg-
sikäijatele-kepikõndijaile. 
Rapla maakonnas oleme veel 
noor ettevõte - alles plaanime 
tervisedenduslikke projekte. 
Selleks osalesime ka TET 
infopäeval.“ 

Tervist edendavate töökohtade 
võrgustik kutsub ühinema
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Ülle Rüüson
Maailma käimispäeva 
tähistati 2. oktoobril ka 
Raplas – 5-kilomeetrise 
rännakuga Rapla uuel 
jõepromenaadil. 
Päeva peamised läbi-
viijad olid Ilvi Pere ja 
Rando Tooming (MTÜ 
Matka Eestis). 

Kuigi kepikõndi peetakse 
naisterahvaste rahvaspor-
dialaks, on Eestis kõige tun-
nustatumad treenerid just 
mehed. Ka Rando Tooming 
kinnitas, et kepikõnd pole 

ainult naistele, vaid sobib 
suurepäraselt ka meestele 
liikumisharrastuseks ning 
tervise eest hoolitsemiseks.
   Rando Tooming tegi korra-
liku kepikõnnikoolituse ligi 
70 osavõtjale. Kõik huvilised 
said laenata nii kõnnikeppe 
kui ka sammumõõtjaid. Ke-
pikõnnipäeval osalesid ka 
Rapla vallavanem ja volikogu 
esimees, mehi oli kokku küm-
mekond! Loodetavasti sai 
alguse üks tore traditsioon, 
et tähtsustada ja populari-
seerida kepikõndi. Kunagi on 
ehk sellisel päeval Raplamaal 
osavõtjate arv samasugune 
nagu Tallinnas Maijooksul!

Soovitan järgnevaid juhiseid, 
mis säästavad palju aega ja 
pingutust ning ennetavad 
soovimatut pinget ja valu.

1. Ekspertide ignoreerimi-
ne. Nõuande mitte kuulda 
võtmine on esimene viga, 
mida paljud  teevad. Kuigi 
esmapilgul võib see tunduda 
liigse sammuna, tasub enne 
uue treeningprogrammi alus-

Üheksa viga, mida saad treeningutel vältida! 
tamist alati konsulteerida 
oma perearstiga - eriti siis, 
kui varasem füüsilise koor-
muse kogemus puudub või 
on põhjust mõne tervisliku 
probleemi tõttu ettevaatlik 
olla.
 Paha ei teeks ka mõne hin-
natud personaaltreeneri abi 
kasutamine, kui sa ei ole mõn-
da aega aktiivselt trenniga 
tegelenud. Personaaltreeneril 
on aastatepikkune kogemus 
ja ta võib väga palju kaasa 
aidata, et saaksid õigele rajale 
kohe esimesest päevast alates. 
Ilma abita võid aga raisata 
palju aega ja teha endale 
mõttetult liiga!

2. Valede otsuste tegemine. 
Väga tähtis on endale õige ja 
sobiva treeningu valimine. 
Uurimused on näidanud, et 
enamik inimesi jätab uue 
fitnessprogrammi pooleli esi-
mese 3-6 kuu jooksul.
Miks? Peamine põhjus on see, 
et paljud inimesed tüdinevad 
kergesti või ei naudi tren-
ni tegemist. Valesti valitud 
treening ja treeningkoormus 
võib tekitada frustratsiooni ja 
lõpuks näevad inimesed seda 
kui karistust, aga mitte kui 
mängu! Et olla motiveeritud, 
peaksid valima enda jaoks 
treeningu, mida naudid.

3. Tea oma piire. Keegi ei 

tunneta paremini sinu keha 
kui sa ise. Ainult sina tead, 
kui palju sa tegelikult suudad 
ja millised on sinu piirid. Kui 
sa kannatad ortopeediliste 
probleemide all, nagu nt põl-
ve- või pahkluuvalu, peaksid 
vältima tegevusi, mis võiksid 
raskendada seda seisundit, 
näiteks sörkimine või kõrge 
pulsiga ehk intensiivne aeroo-
bika. Selle asemel proovi kas 
vesiaeroobikat, rattasõitu või 
jõusaali.

4. Soojenduse vahele jät-
mine. See on teema, millest 
on väga palju räägitud ja 
kirjutatud, ning siiski on 
imestamapanev näha, kui pal-
jud harjutuste tegijad endiselt 
ei võta arvesse seda olulist 
osa treeningust. Endiselt on 
treenijaid, kes soojendusest 
vaid formaalselt „üle libi-
sevad” ega isegi pinguta, et 
end korralikult soojendada. 
Soojendus valmistab su keha 
treeninguks ette, muutes tree-
ningu palju nauditavamaks ja 
on ka otsustavaks teguriks vi-
gastuste vältimisel. Tegelikult 
seda pole mõtet isegi arutada. 
Lihtsalt tee seda!

5. Tehnika hooletusse 
jätmine. Halb tehnika ja 
halb rüht on nii algaja 
kui ka kogenud treenija 
põhimure. Meie mugavusele 

Argo Ader,
Spordiklubi Sparta 
personaaltreener 

 Paljud vead, mida 
harjutuste sooritamisel 
tehakse, ei põhjusta 
mitte ainult tõsiseid 
vigastusi, vaid võivad 
võtta viimasegi moti-
vatsiooni, mis treenijal 
alles on.

orienteeritud moodne eluviis 
ei luba oma keha korralikult 
tundma õppida ning õpetab 
meile paraku palju halbu 
kombeid. Pole ime, et paljud 
inimesed ei tea, kuidas istuda, 
seista ja kõndida korralikult 
või tõsta raskeid asju õigel 
viisil – selle peale lihtsalt ei 
mõelda.
Tee kindlaks, et sa tead, 
kuidas seda kõike kor-
ralikult teha. Kunagi ära 
võta midagi hea usu peale, 
kui sa harjutusi teed. Ka 
kõige lihtsamad tegevused 
nagu sörkimine või käimine 
nõuavad spetsiaalset tehnikat. 
Kui kahtled tehnika õigsuses 
või tunned end treenides 
ebamugavalt, küsi kindlasti 
treenerilt abi - ennetad nii 
frustratsiooni, millest eespool 
juttu oli, kui ka võimalikke 
vigastusi, mida vale tehnika 
põhjustada võib.

6. Vale hingamine. Kõik 
ju teavad, kuidas hingata! 
Kahjuks pole see tõsi. Paljud 
inimesed tegelikult ei hinga 
korralikult, eriti just harjutus-
te tegemise ajal. Kogenematud 
trennitegijad hingavad tihti 
kiiresti ja sügavalt, mis võib 
põhjustada hapnikupuudust 
ja isegi uimasust või minesta-
mist. Rohkem loomulikumalt 
hingates saavutad sa harju-
tuste tegemise võime ja oled 

suuteline harjutusi sooritama 
kauem, seejuures vähema 
pingutusega.
Pea meeles, et korralik hin-
gamine ei ole oluline mitte 
ainult aeroobikatreeningute 
ajal, vaid ka jõutreeningu ja 
venitustreeningu ajal.

7. Liiga palju liiga vara. 
Kindlasti oled sa seda ütlemist 
varem kuulnud. Sellegipoolest 
on see uute trennitegijate 
peamine viga – suur soov 
näha tulemusi võimalikult 
kiiresti võib kergelt viia üle-
pingutuseni. Treenimata keha 
reageerib harjutustele väga 
kiiresti ja algajad näevadki 
esimestel nädalatel suuri 
muutusi. See innustab sageli 
koormust tõstma, et saavu-
tada veel paremaid tulemusi. 
Tagajärjeks on sageli hoopis 
tõsised vigastused või täielik 
läbipõlemine. Võta asja rahu-
likult, sul on harjutamiseks 
aega terve elu!

8. Liiga palju liiga hilja. 
Kogenud trenniskäijad hin-
davad vahel oma võimeid 
üle, kui nad pöörduvad tagasi 
varasema harjumuspärase 
treeningprogrammi juurde pä-
rast pikka puhkust või tõsist 
haigust. Isegi kui oled alati 
olnud kõige lugupeetavam 
kulturist oma treeningsaalis 
või kõige koordineeritum 

liikuja aeroobikasaalis, ei 
tähenda see, et sa poleks 
varem saavutatud vormist 
vahepealse pausi tõttu paljut 
kaotanud.

9. Ületreenimine. Su puh-
kepulss lendab peagi pärast 
intensiivse treeningtegevuse 
alustamist lakke, sa kohtled 
verbaalselt halvasti kõiki, 
kes on su ümber, puhked ilma 
põhjuseta nutma või vead 
end päevast kuidagimoodi 
hambad ristis läbi.
See kõik võib juhtuda, kui 
teed rohkem trenni kui su 
kehale sobib ning sellega 
võib endale palju halba teha. 
Ületreenimine pole nali. Võta 
rahulikult paar päeva vabaks 
ja alusta uuesti madalama 
tasemega, kui pärast väikest 
pausi oma treeningprogram-
mi juurde tagasi pöördud.
Soovin kõigile treenijatele 
jõudu ja jaksu ning kainet 
meelt!
Treeningutega alustades on 
väga lihtne sattuda eufoo-
riasse nii tegevusest endast 
kui ka soovitava tulemuse 
jahtimisest. Sellest tähtsam 
on ükskord alustada ja teha 
seda mõistlikult.
Mõtle selle peale ja valmista 
end mõttes õigeks treening-
käitumiseks ette. 
Sinu keha tänab sind selle 
eest!

Rapla läks kaasa maailma 
käimispäeva traditsiooniga

Heino Laiapea 

Valtu spordimajas 30. 
oktoobril peetud spor-
disõbrapäeval testisid 
korraldajad osalejate 
tähelepanu viktoriiniga.

„Palusin kõigil esinejatel 
koostada kolm küsimust oma 
teema kohta,“ selgitas Rapla 
MSLi peasekretär Priit Kar-
jane. „Oli neid, kes kuulasid 
terve päeva ja tegid märk-
meid.“     
   Spordisõbrapäeval tutvustas 
pikamaasuusataja Raul Olle 
koos määrdemeister Sergei 
Lopuhhiniga suuskade hool-
dust. Kulturist ja treener Argo 
Ader selgitas näitlikult tree-
ninguvõtteid. Füsioterapeut 
aeroobikatreener Meelika 
Laasma tegi võimlas näitliku 
aeroobikatreeningu. Sukeldu-
misinstruktor Martti Raaveli 
juhendamisel prooviti ujulas 
sukeldumist akvalangiga. 
Eesti Suusaliidu peasekretär 
Jüri Järv pajatas taliolüm-
piamuljeid. 
   Viktoriinis kogusid enim 
punkte Valtu spordimaja 
juhataja Kalju Kalda ja tema 
abikaasa Ülle. „Ega ma kõiki 
loenguid jõudnud kuulata, 
mõnda asja teadsin ikka 
varem ka,“ kommenteeris 
tulemust Kalju Kalda. 
   Vaid poole punktiga jäid 

Viktoriin pani spordisõbrad 
hoolikalt kuulama

võitjast maha Rapla spordi-
veteranide koondise juhatuse 
liikmed Ene Sulg ja Ants 
Lindre.
   Spordisõbrapäeva korraldas 
Rapla Maakonna Spordiliit. 
Esimene selline spordisõb-
rapäev korraldati 2008. aasta 

oktoobris maakonna spordilii-
du tollase peasekretäri Urmas 
Minni eestvedamisel.
Spordisõbrapäev on rahas-
tatud Euroopa Sotsiaalfondi 
programmi “Tervislikke 
valikuid toetavad meetmed 
2010-2011” raames.

   Poole matkaraja peal - 
promenaadi vaateplatvormil 
- toimus ka uue terviseraja 
pidulik avamine puhkpillior-
kestri saatel. 
  Kõigi osalejate vahel läksid 
loosimisele mitu paari käi-
miskeppe, sammulugejad, ke-
pikõnniraamat, südamepäeva 
T-särk ja kott kartuleid, mille 
pani välja Rapla Talu pood. 
MAMMA pakkus pärast rän-
nakut kehakinnitust mitut 
sorti salatitega. Maailma 
käimispäeva üritus on rahas-
tatud Euroopa Sotsiaalfondi 
programmi “Tervislikke 
valikuid toetavad meetmed 
2010-2011” raames.

   

Käimispäeval osales 70 inimest.            Foto: LIIna KoKK

Kulturist ja treener Argo Ader selgitamas näitlikult treenin-
guvõtteid.          Foto: HEIno LaIaPEa
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Märkamatult on taas kätte jõudnud aeg, mil hämarus ja pime-
dus kaaluvad üles vähesed tunnid looduslikku valgust. 
  Sügistalvistel päevadel on kerge peitu pugeda nn sügisväsimu-
se, ilma või kellakeeramise taha, et põhjendada kurnatust, vaim-
seid probleeme ning negatiivseid emotsioone.
 Aastaajast sõltuvad tegurid mängivad rolli nii inimese enese-
tundes kui ka stressitasemes.
Käesoleval ajal, kui päike käib meie südant harvemini soojen-
damas, on vaimse tervise huvides oluline saada tuge üksteisega 
kokkuhoidmisest. Võib-olla olete kuulnud ütlust - üks õun päe-
vas hoiab haigused eemal. AMeeriKA ArStide liit on selle 
rahvatarkuse sõnastanud ümber järgmiselt: „Sõber sinu kõrval 
hoiab arstist eemal“. 
    Sotsiaalne toetus ehk lähedaste ja sõprade toetus on inimese 
tervise seisukohast äärmiselt oluline. erinevaid seoseid saab välja tuua nii immuunsüsteemi 
kui ka stressihormoonide taseme vahel. Seega on tähtis üksteist märgata, väärtustada, hoida 
ja armastada.
  Üks omapärane huvitav võimalus lähedaste ja tuttavate meelespidamiseks on näiteks Maan-
teeameti kampaania „Pane need, kellest hoolid, pimedal ajal särama“, millega seoses saate 
oma kallid inimesed varustada helkuriga. täpsem informatsioon aadressil: www.helkur.ee. 
lihtne ja südamlik kingitus!
Soovin kõikidele rõõmu, hoolivust ja lähedaste toetust igasse päeva ning väike oluline abi-
mees helkur – taskust välja!

Liina Kokk,
tervisedendaja assistent

Toimetaja veergPäike südamesse!  

Moonika Viigimäe,
MD, Msc, Tallinna Tervishoiu 
Kõrgkooli tervisedenduse 
õppetooli juhataja

Triin Lepp,
Tallinna Ülikooli Haapsalu 
Kolledži tervisejuhi eriala 
koordinaator 

2007. aastal avati tallinna 
tervishoiu Kõrgkoolis tervis-
edenduse õppetool ja alates 
2008. aasta sügisest tallinna 
Ülikooli Haapsalu Kolledžis 
tervisejuhi eriala. Kuigi ter-
visedenduse valdkonnal on 
eestis juba rikas ajalugu (selle 
arendamisega alustati sot-
siaalministeeriumis rahvater-
vise osakonna moodustamise 
järel aastal 1993), võib pidada 
eriala õpetamist rakendus-
kõrghariduse tasemel meil 
veel uudseks.
   tervisedenduse õppekava 
annab teadmisi terviseden-
duse alustest, rahvatervise 
filosoofiast, teadustöö alus-
test, moodsast epidemioloo-
giast, uurimismeetoditest, 
tervisedenduse valdkonnas 
sekkumiste planeerimisest ja 
globaalsest rahvastiku tervi-
sest. Annab oskusi analüüsida 
rahvastiku tervise aktuaal-
seid probleeme, hinnata paik-
konna probleeme, kogukonna 
vajadusi ning valida nende 
lahendamiseks sobivaid stra-
teegiaid ja meetodeid. 

Tervisedenduse 
õppimisvõimalused 
Tallinnas ja Haapsalus

   Suure osa õppeajast moo-
dustab praktika, mis on 
üliõpilaste sõnul huvitav, 
õppimist toetav, motiveeriv 
ja innustav. esimese kursu-
se tervisedenduse praktika 
on toimunud erialase töö-
kogemusega tervisedenduse 
spetsialistide juhendamisel 
maa- ja omavalitsustes. teise 
kursuse praktika eesmär-
giks on kaasata üliõpilasi 
valdkonnaga seotud uurin-
gutesse ning tervisedenduse 
planeerimisse (kogukonna 
vajaduste analüüs, arengu- ja 
rakenduskavade koostamine 
ning hindamine). 
   Mõlemal õppeaastal on 
olnud rapla maakond üheks 
olulisemaks praktikabaasiks, 
kus häid kogemusi on kaasa 
antud mitmetele tudengitele. 
Kolmanda kursuse praktika 
eesmärk on kaasata üliõpilasi 
tervisedenduse planeerimisse 
organisatsiooni tasandil. tu-
levikusuunaks on kindlasti 
see, et tervisedendaja oleks 
ka töökohtades (koolid, kooli-
eelsed lasteasutused, haiglad, 
ettevõtted).
 tervisejuhi õppekava moo-
dustub teemadest, mis aitavad 
eelkõige kujundada inimesel 
oma positiivset tervisekäitu-
mist ja seejärel juba erineva-
te rekreatiivsete tegevuste, 
nõustamise ja terviseprog-
rammide juhtimise kaudu 
õpitakse suunama ka kogu 

1. novembril sulgus 
taotlusvoor meetmes 
„Tervislike valikute ja 
eluviiside soodusta-
mine.” sihtasutusse 
Innove esitati 67 
projektitaotlust kogu-
summas 11 856 593 
krooni. 

Välja jagada on võimalik 
kuni 10 miljonit krooni 
euroopa Sotsiaalfondi ja 
riigieelarve toetusraha.
taotlusi võisid esitada koha-
likud omavalitsused ja maa-
valitsused. Kõige rohkem 
laekus taotlusi raplamaalt 
– 9, järgnes lääne-Virumaa 7 
taotlusega. toetusraha jagub 
kõigile maakondadele, sest 
vooru eelarve on jaotatud 
maakondade lõikes tööeali-
se elanikkonna osakaalu ja 
terviseseisundi järgi. toe-

67 projekti kandideerivad 
tervise edendamise toetusele

tussummad maakonna kohta 
jäävad 500 000 ja 1,5 miljoni 
krooni vahele.
   raplamaalt esitasid pro-
jektid rapla maavalitsus 
ja 8 omavalitsust: rapla, 
Vigala, Järvakandi, Kohila, 
Kaiu, Juuru, raikküla ja 
Käru. raplamaa projektid 
konkureerivad kokku ca 
600 000 krooni suurusele 
toetusele. Peamisteks teema-
deks olid liikumisharrastuse 
propageerimine ja tervisein-
fo levitamine. tegevustena 
olid traditsioonilised tervist 
edendavad tegevused (süda-
menädala korraldamine jms), 
aga ka innovaatilisi tegevusi 
nagu tervisekaardisüsteemi 
loomine, tervisevajaduste 
uuringu korraldamine kü-
lade tasandil, töökohtadel 
tervisepäevade korraldmine 
jpm.
   toetuse andmise eesmärk 
on töötuse ja mitteaktiiv-

suse ennetamine, et vähen-
dada tervislikel põhjustel 
tööturult väljalangemist. 
Vooru raames toetatakse 
terviseteadlikkust tõstvaid 
ja tervislikke eluviise soo-
dustavaid tegevusi, tervise 
tegevuskavade koostamist 
ning töökohal vaimse tervi-
se edendamisele suunatud 
projekte. Samuti saab raha 
taotleda tööealistele sõltu-
vushäiretega inimestele ja 
nende lähedastele toetavate 
teenuste vajaduste hindami-
se ja arendamise jaoks ning 
HiV-positiivsete tööturule 
naasmise või seal püsimise 
toetuseks.
   toetuse 
saajad sel-
guvad hil-
jemalt 25. 
jaanuariks 
2011.

organisatsiooni, kogukonna 
terviskäitumist. 
   erialaained jagunevad 
rahvatervise baaskompetent-
suse mooduliks ja valdkonna 
spetsiifilisteks teemamoodu-
liteks: keskkond ja tervis, 
terviskäitumine, terviseprot-
sesside juhtimine ja praktika. 
terviseprotsesside juhtimise 
moodulis on toodud veel va-
likmoodulid, mis annavad 
spetsialistile vastavad lisa-
kompetentsid (loovteraapiline 
sekkumine, rekreatsioonilised 
tegevused, tervisenõustamine, 
rehabilitatsioon). Kindlasti on 
tervisejuhi eriala oluliseks 
suunaks ka nõustamine toi-
tumise, liikumise, stressi ja 
riskikäitumisega seoses.
  täna õpib Haapsalus tervis-
edenduse erialal „tervisejuht“ 
üle 60 ja tallinnas tervishoiu 
Kõrgkoolis tervisedenduse 
erialal 49 üliõpilast.
Nominaalne õppeaeg mõlemal 
erialal on 3 aastat.
lõpetanud tervisedendajad 
on valmis asuma tööle erine-
vatesse institutsioonidesse, 
et paikkonnas ja töökohtades 
tegelda süvendatult tervis-
edendusega.

Täpsem informatsioon: 
*tallinna tervishoiu 
   Kõrgkool http://ttk.ee/
*Haapsalu Kolledž 
  http://www.hk.tlu.ee/

Ülle Rüüson

Rapla maavalitsuses on 
tervisedenduse spetsia-
list ametis aastast 1995, 
lisaks tervisedendajale 
on 2010. aastast ametis 
maavalitsuses ka spet-
sialisti assistent. 

  esimene intersektoraalne 
nõukogu moodustati 1998. 
aastal - traumanõukogu. 
traumanõukogu on 18-liikme-
line ja juhib vigastuste enne-
tamise programmi raplamaal 
aastast 2001, mida rahastab 
eesti Haigekassa.
Maakonna tervisenõuko-
gu on loodud aastal 2005. 
tervisenõukogu juhtida on 
riiklikud terviseprogrammid 
maakonna tasandil: südame- 
ja veresoonkonnahaiguste 
ennetamise programm ning 
euroopa Sotsiaalfondi prog-
ramm “tervislikke valikuid 
toetavad meetmed 2010-2011”. 
tervisenõukogu tegevuse tu-
lemusena valmis 2010. aasta 
alguses maakonna tervise-
profiil 2010 ja tervisedenduse 
tegevuskava aastateks 2010-
2013. 

Kuidas juhitakse Raplamaal 
tervisedenduse valdkonda

   Uimastiennetusnõukogu 
tegutses aastatel 2000-2009 
ning seoses riikliku uimas-
tiennetusprogrammi rahas-
tamise peatumisega lõpetas 
tegevuse ka vastav nõukogu. 
Uimastiennetus on toimunud 
viimasel aastal projektipõ-
hiselt maaelu edendamise 

programmi leader ja eesti 
Haigekassa kaasabil (noorte 
uimastikasutuse uuringu läbi-
viimine ja uimastiennetuslik 
projekt „Miks? Seks!). 
Maakonna tervisedendust on 
aastaid toetanud ka raplamaa 
Omavalitsuste Arengufond, 
sponsorid ja mitmed fondid.

Raplamaa Tervisenõukogu on intersektoraalne 
meeskond, kuhu kuuluvad erinevate 

valdkondade esindajad:

Tõnis Vaik  Rapla maavalitsuse haridus- ja 
       sotsiaalosakonna juhataja asetäitja 
       sotsiaaltöö alal
Ülle Rüüson  Rapla maavalitsuse tervisedenduse 
         spetsialist
Liis-Mail Moora  Rapla maakonnahaigla sisearst
Aili Laasner  Rapla maakonnahaigla ülemarst
Eliko Sõmer Terviseameti Põhja talituse inspektor
Elari Hiis  Käru vallavanem
Kadri Luga  Rapla Perearstikeskuse juhataja
Pilvi Pregel  Rapla Vesiroosi gümnaasiumi õpetaja, 
         TE koolide mentor
Aune Kähär  Rapla lasteaia Kelluke juhataja, 
          TE lasteaedade mentor
Merit Lootus  Märjamaa Noortekeskuse juhataja
Priit Karjane Rapla Maakonna spordiliidu peasekretär
Liivia Vacht sA Raplamaa Info- ja Nõustamiskeskuse 
          õppenõustamise koordinaator

AndEKuSE TEEMAPäEV 
Raplas maavalitsuse suures saalis 

SA Raplamaa Info- ja 
nõustamiskeskuse

24. novembril 2010  kell 15.00 – 18.15
 

Koolituse viib läbi Viire Sepp, tÜ teaduskooli direktor 
teemapäeval osalemine on tasuta. 

Vajalik eelnev registreerimine aadressil liivia@rink.ee 

www.raplamv.ee/tervis


