
RAPLAMAA
NOORSOOTÖÖTAJA 2016

KARIN RATAS
Esitaja: Rapla Maavalitsus

Aastatel 2004-2012 töötas Karin 
Rapla Maavalitsuses noorsootöö pea-
spetsialistina. Tema eestvedamisel 
koondusid ühtseteks võrgustikeks 
maakonna noorsootöötajad ja koolide 
huvijuhid, loodi maakondlik noor-
tekogu. Karin oli noorsootöötajate, 
huvikoolide õpetajate ja huviringide 
juhendajate maakondliku tunnus-
tuskonkursi „Ma ise ilutegija…“ 
eestvedaja. Noorsootöötajana kuulus 
ta erinevatesse üleriigilistesse grup-
pidesse ja maavalitsuste noorsootöö-
tajate tuumikusse. 

Karin on juhtinud suuri Euroopa 
Liidu projekte, mis on olnud suuna-
tud erinoorsootöö tugiteenuste pak-
kumisele ja arendamisele Märjamaa 
ja Kehtna vallas ning kogukondliku 
ennetustegevuse ja võrgustikutöö 
edendamisele töös riskinoortega 
Rapla maakonnas. Tema oli ka selle 
projekti eestvedaja, mille tulemusena 
rajati toonase Raplamaa Info- ja 
Nõustamiskeskuse ruumid ning 
sisustati need vajaliku mööbliga.  

RAPLAMAA 
SOTSIAALTÖÖTAJA 2016

RUTI HEINPÕLD
Esitaja: Rapla politseijaoskond

Ruti Heinpõld on pikaaegne ohv-
riabitöötaja. Tema igapäevatöö on 
tihti seotud juhtumitega, milles keegi 
on kannatanud vaimse või füüsilise 
vägivalla all. Lastekaitse valdkonnas 
on Ruti asendamatu võrgustiku liige. 
Kui politsei saab info väärkoheldud 
lapsest või probleemsest perest, 
on just Ruti see, kellega koostöös 
hakatakse asjaga tegelema. 

Sama oluline on tema osalemine 
juhtumites, kus nõustamist vajab 
probleemne laps. Mõlemal juhul on 
Ruti alati abiks, kas ülekuulamise 
juures spetsialistina, lapse pere nõus-
tajana või lihtsalt inimesena, kes 

oskab ära kuulata. Ruti on ära kuu-
lanud ja nõustanud ka neid lapsi, kes 
seadusega nii pahuksisse sattunud, et 
neid on vaja olnud arestimajas kinni 
pidada. Ta süveneb igasse loosse ning 
teab, et lapse heaolu jaoks peab abi 
saama terve pere. 

Politseitöös on vaja ka surmatea-
teid edastada. See on emotsionaalselt 
raske ja kõik ei saagi sellega ilma 
nõustamata hakkama. Rapla polit-
seijaoskonnal on heameel, et ka siin 
aitab Ruti, kas nõustamisega või 
ka politseinikega lähedaste juurde 
kaasa minnes. 

Ruti tööd iseloomustavad hästi 
sõnad pühendumus ja hoolivus. Ta 
teeb rohkem, kui temalt nõutakse. 
Näiteks loengute pidamine ei ole 
tema põhitöö, kuid Ruti on Rapla 
politseijaoskonnale ning maakonna 
koolidele olnud selles osas asenda-
matu koostööpartner. 

Alates 2016. aasta kevadest osaleb 
Ruti aktiivselt kohtinguvägivalda 
puudutavas projektis ja peab koos 
noorsoopolitseinikega gümnaasiumi 
lõpuklassides loenguid. 

Ruti Heinpõld on nii sotsiaaltöö 
valdkonnas kui ka noortega tehtavas 
töös üks maakonna põhitegijaid ja ta 
teeb oma tööd eeskujulikult. 

RAPLAMAA 
TERVISEDENDAJA 2016

Doktor 
HELLE MERISALU

Esitaja: Rapla Vallavalitsus
Doktor Helle Merisalu töötab las-

tearstina Raplamaa haiglas alates 
1971. aasta septembrist - seega on ta 
olnud Rapla lastearst juba 45 aastat. 
Doktor Merisalu alustas jaoskonna 
pediaatriaosakonnas ja alates 1979. 
aastast oli väga pikka aega haigla 
lasteosakonna juhataja.

Helle Merisalu on ravinud ja aida-
nud tervistuda väga-väga paljudel 
lastel, samaaegselt olnud toeks ja 
nõustajaks lastevanematele ning 
konsultant-lastearstiks haigla kol-
leegidele.

Oma pika ja väärika töökarjääri 

jooksul on Helle Merisalu seisnud 
laste tervise ja heaolu eest. Terved 
põlvkonnad Raplamaal on sirgunud 
hea lastearsti näpunäidete kohaselt. 
Laste hea tervise ja arengu nimel on 
Helle alati koostöövalmis võrgustiku 
partneritega. Helle Merisalu on 
silmapaistev tervislike eluviiside 
propageerija, näidates isiklikku 
eeskuju.

Helle Merisalu on oma tööd las-
tearstina teinud pühendunult ja 
südamega, kaasates kolleege arstide, 
õdede ja abipersonali hulgast. Ta on 
jäänud austavaks kõigi suhtes ja 
otsinud lahendusi ka kõige keeruli-
semates oludes.

Tervise Edendaja
November 2016 Tervise Edendaja on Rapla maakonna tervisedendusliku programmi 2016 tegevus ning rahastatud osaliselt „Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020“ vahenditest.

Ülle Laasner,
maakonna tervisedendaja

25. oktoobril toimus Märjamaal 19. tervisedenduse 
konverents, mis oli sel korral pühendatud laste ja noorte 
tervise teemale. Konverentsil tunnustas Rapla maava-
nem Tõnis Blank kuuendat korda maakonna tegusaid 
tervisedendajaid ja sotsiaaltöötajaid ning teist aastat ka 
noorsootöötajaid. 

Tunnustati Raplamaa inimeste tervise 
ja heaolu eest hoolitsejaid

Tervisedenduse nominendid:
Stella Kuusemets – ratsatreener Rapla 

vallas alates 2010. a. Esitaja: Tööinspektsioon, 
Marge Mäekivi

Meelika Ebrok - füsioterapeut Raplamaa 
Haiglas alates 1996. a, aeroobikatreener. 
Esitaja: Rapla Maavalitsus, Rapla Vallavalitsuse 
sotsiaal- ja tervisekomisjon, Ülle Laasner 

Viivi Helene Kesküla – Raplamaa apteeker 
alates 1957. a. Esitaja: Ado Endrik Kesküla, 
abikaasa.

Reet Tiisaar - Kabala Lasteaia-Põhikooli 
kehalise kasvatuse ja inimeseõpetuse õpetaja 
alates 1990. a. Esitaja: Kabala Lasteaed-Põ-
hikool, Jaanika Voomets ja Raikküla Vallava-
litsus 

Anne Kersna – Kehtna Kutsehariduskeskuse 
pedagoog alates 1989. a. Esitajad: Kehtna 
Kutsehariduskeskus, Eero Kalberg, Rapla 
Maavalitsus, Ülle Laasner

Doktor Helle Merisalu – lastearst Raplamaa 
Haiglas alates 1971. a. Esitaja Rapla Vallavalit-
sus ja sotsiaalnõunik Inna Tamm 

Maakonna tegusad tervisedendajad, sotsiaal- ja noorsootöötajad. 

Raplamaa tervisedendaja 2016 on doktor Helle Meri-
salu.

Foto: erakogu
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Ülekaalulisus ja selle raskeim 
vorm – rasvumine, mõjutab 
lapse peaaegu kõikide or-
ganite talitlust, sh vaimset 
tervist. Ülekaalulisus jääb 
tihti püsima täiskasvanueani, 
põhjustades südamehaigusi, 
diabeeti, liigesehaigusi, kuna 
ülekaalulisus kasvab vanuse-
ga. Tervishoiusüsteem peab 
olema valmis tegelema laste 

rasvumisest tingitud kaas-
haiguste raviga: teise tüübi 
diabeet (suhkruhaigus), kõrge 
vererõhk, maksa rasvumine 
jms.

Ülekaalulisus ja selle 
raskem vorm – rasvumine, 
põhjustavad paljudel üle-
kaalulistel vaimse tervise 
häireid:

* psühholoogilist stressi,

* ärevust ja depressiooni 
(väljendub väsimuses, unisu-
ses või unetuses, tuju languses, 
naudingu puudumine, üksil-
duse ja väärtusetuse tunne, 
surmamõtted, söömishäired 
ülesöömise või emotsionaalse 
söömisena, toidusõltuvus),

* alanenud enesehinnangut 
(sageli tunnevad, et on valmis-
tanud pettumust vanematele 
ja õpetajale), rahulolematust 
oma kehakujuga, loobumist 
tavalistest tegevustest jne,

* elukvaliteedi langust (on 
võrreldud vähihaigete laste 
elukvaliteediga),

* ülekaalulised lapsed kan-
natavad füüsilise ja verbaal-
se rünnaku, kiusamise ja 
väärkohtlemise all (ca 40% 
lastest),

* ebavõrdsust hariduses 
ja tervises (Euroopa 21 maa 

populatsiooni uuring 2015. a).

2016. a aprillis-mais viidi 
Euroopas, sh ka Eestis ning 
Rapla maakonnas läbi I klassi 
õpilaste seas laste rasvumise 
seiresüsteemi (COSI) uuring. 
Uuringu käigus mõõdeti ligi 
80% Eestimaa I klassi lastest 
– ligi 13 000 last (Raplamaal 
ca 400 last). Lapsi mõõdeti 
spetsiaalsete mõõteriistadega 
(antropomeetrilised andmed: 
pikkus, kaal, talje- ja puu-
saümbermõõt) ning uuriti 
ka spordiringides osalemist, 
kooliskäimise viisi, hommiku-
söögi söömist jms. Tänaseks on 
avaldatud juba ka tulemused: 
kolmandik Eesti lastest on üle-
kaalulised, nendest rasvunud 
on poistest 17% ja tüdrukutest 
15%. 

Koostöös Tallinna Laste-

haiglaga oleme Raplamaal 
pakkumas lapsevanematele 
abi - oleme valmis maakonna 
tervisedenduse programmi 
vahenditega avama lastevane-
mate tugigrupi ülekaaluliste 
laste vanematele, kus jagada 
muresid, eduelamusi, tegeleda 
laste kaaluga, saada teadmisi 
ja ka praktilisi oskusi pere 
elustiili muutmiseks. Kohtu-
mised toimuksid kord või paar 
kuus, kohtumisele kutsutakse 
põnevad eksperdid, kes jagak-
sid oma teadmisi ja annaksid 
nõu.

Kindlasti ei tasuks karta 
sellist rühmatöö vormi, 
teadupäraselt sellised tugi-
rühmad on väga efektiivsed 
(Figuurisõbrad, AA jne), kus 
eeskätt annab tuge probleemi 
lahendamisel grupp ehk saatu-
sekaaslased ise.

Kohtumised toimuksid 
kooliseinte vahelt väljas ning 
gruppi on oodatud kõik vane-
mad, kes arvavad, et nende 
lastel on juba probleem ja kes 
soovivad oma lapsi aidata.

Oma soovist grupiga liituda 
saab teada anda Raplamaa ter-
visedenduse kodulehel www.
raplatervis.ee või telefonil 
484 1124 (Ülle Laasner) selle 
aasta jooksul. Grupitööga alus-
tame jaanuaris 2017.

Allikas: Lobstein T, Jack-
son-Leach R. Planning for the 
worst: estimates of obesity and 
comorbidities in school-age child-
ren in 2026. Pediatric Obesity 
2016;11:321-325, Cosi uuring, Eha 
Nurk (TAI, 2014-2015), tegelik 
analüüs veel käib ja lõplikud 
uuringu tulemused avaldatakse 
2017)

Rapla maakonna terviseprofii-
li tegevuskava raames oleme 
lasteaedasid külastanud 10 
aasta jooksul kolmel korral 
– 2006. aasta alguses, 2012. 
aasta alguses ning nüüd 2016. a 
sügisel. Meeskonda kuuluvad 
lisaks artikli autoritele Eliko 
Sõmer Terviseametist ja Rapla 
maavalitsuse haridusosakon-
na inimesed Elve Kukk ja Tiiu 
Raav. Külaskäikude eesmärk 
on nõustada lasteasutusi toit-
lustuse arendamiseks järgmis-
te teemade osas: 

* menüüde koostamises, 
lahtikirjutamise oskuses, 
kujundamises ja presenteeri-
mises;

* toorainete valikul (mit-
mekesistamise eesmärgil), 
soetamisel ja säilitamisel;

* koka ametiriietuse ja ja-
latsite valikul, mis tagaksid 
turvalisuse;

* koka töökeskkonna (köök, 

abiruumid) planeerimises, 
töökorralduse parendamiseks 
järgides ergonoomikat;

* sobivate koka töövahendi-
te, köögiseadmete ja väljastus-
nõude soetamiseks;

* söögiruumide parenda-
miseks ja esteetilisemaks 
muutmisel;

* sobivate sööginõude, -riis-
tade ja joogiklaaside ning 
serveerimisvahendite soeta-
miseks;

* nõude pesemisruumi pa-
rendamisel;

* kokkuvõttes söömiskul-
tuuri tõstmise võimalustest 
21. sajandisse.

Eelmisel aastal kutsusime 
koolide külastusel esmakord-
selt ka vallavalitsuse esinda-
jaid kaasa. Sel aastal kasutasid 
lasteaedades seda võimalust 
Raikküla, Kaiu, Vigala, Juuru 
ja Järvakandi vald. Kõik las-
teasutused ja vallavalitsused 
on saanud või saavad raporti 
külaskäigust, kus on vajadusel 
ka ettepanekuid toitlustuse 
parendamiseks. Ettekandega 
toitlustuse külaskäikudest 
oleme esinenud alati ka valla-
vanemate kogus. 

Mille üle saame 
maakonnas uhked olla
Paljud vallad on kööke pers-
pektiivselt renoveerinud, soe-
tanud otstarbekalt seadmeid 
ja töövahendeid. Menüüde 
lahtikirjutusoskus on 10 aasta 
jooksul muutunud järjest pare-
maks – menüü peab kajastama 
isuäratavalt, toorainepõhiselt 
toitusid, loomulikult peavad 
menüüd olema tasakaalus, 
sisaldama palju köögivilju, 
hommikusöögid ja ooted peak-
sid olema vaheldusrikkad, 
põhitooraine ei tohi korduda 
läbi päeva jne. 

Tehakse väärt tööd kvali-

teetse tooraine hankimisel 
(näiteks ostetakse kohalike 
tootjate käest kaupa). Menüüd 
on asutuse visiitkaart – peaae-
gu kõigil lasteaedadel on see 
avalik info ka asutuse kodule-
hel (üksikud erandid on veel 
jäänud). Soetatud on professio-
naalseid köögiseadmeid ja töö-
vahendeid. Lasteaiatoitlustus 
ei ole koduköögivahenditega 
võimalik. Professionaalsed ko-
kanoad ripuvad magnetribal. 
Lasteaedade nõudepesuruu-
mides on peaaegu kõigis nõu-
depesumasinad ja neis, kus 
pole, pestakse rühmanõusid 
kööginõudepesumasinas. 

Enamikes kohtades on 
söömisnõud välja vahetatud 
kvaliteetsete nõude vastu. 
Rõõm on tõdeda, et muutused 
on varmad tulema – meie ette-
panekuid on sagedasti vallas 
arvestatud ka eelarve koosta-
misel, näiteks Eidapere köök 
oli võrreldes eelmise aastaga 

tundmatuseni muutunud. 
Mida saaks teha paremini
Et lapsed sööksid täisväärtus-
likku toitu, tuleb seda neile 
õpetada. Paraku kodudes te-
hakse kas üheülbalist toitu või 
väga klassikalist, vanematel 
pole aega mässata, kõigil on 
kiire ja samuti ei osata kodu-
des pakkuda kõike seda, mis 
võimalused tänapäeval on. 

Ühes lasteaias õpetajad 
rääkisid, et lapsevanem tuleb 
hommikul lapsega lasteaeda 
ja ütleb pärast menüüga tut-
vumist – sina ei söö ju seda tä-
nast toitu, see ei maitse sulle.  
Lasteasutustes tuleb tihti teha 
ära töö, mis kodudes tegemata, 
ka näiteks toiduga tutvumine. 
Seda nimetatakse õppe-kasva-
tustööks, mida saab teha ka 
toidukultuuri ja tervisliku toi-
tumise edendamiseks, näiteks 
toiduainete tutvustamine ja 
degusteerimine, isetegemine 
jne. Paljud lasteaiad sellega ka 

juba tegelevad.
Kindlasti saaks rohkem 

väärtustada kokatööd. Näiteks 
igal aastal on vaja kokale uusi 
riideid ja ka jalatseid, koka töö 
lihtsustamiseks on vajalikud 
paljud abivahendid (lisaks 
tööriistadele ka nõudepesu-
masin). Kokariietus loob koka 
imago, tõstab ametiuhkust, 
annab hea meeleolu ja muga-
vuse tööd tehes. 

Ei mäleta, et maavane-
male oleks tervisedendaja 
konkursile esitatud lasteaia 
või koolikoka kandidatuuri – 
väärt kokkadele tuleks leida 
tunnustamisvõimalusi. Töö-
vahendid tuleb köögis asetada 
töökoha vahetusse lähedusse 
ja sobivale kõrgusele, ainult 
nii saab hoida koka selja ja 
jalgade tervist.

Suuremat tähelepanu saab 
pöörata toorainete rikkalikule 
valikule, sest sellega saame 
mitmekesistada menüüd ja 
tuua toitudesse elu (väga põnev 
ja innovatiivne tooraine valik 
on Kohila Sipsiku lasteaias). 
Menüüsid saab arendada ja 
tuua sisse trendikamaid, noor-
tepärasemaid ja tervislikke 
toite (eeskujuna väärib taas 
esile tõstmist Kohila lasteaia 
Sipsik menüü). Menüü on asu-
tuse „visiitkaart“ ja see annab 
tegeliku pildi asutuse teenuse 
kvaliteedist (väga hea näide 
ka Järvakandi lasteaed ning 
Rapla lasteaed Pääsupesa). 

Tänaseks on ka neis las-
teaedades menüüd oluliselt 
paranenud, millega me külas-
käigul rahul ei olnud – menüü-
koostajad sai kohe kutsutud 
Kehtnasse koolitusele.

Köökide renoveerimisel ja 
uuendamisel tasub kaasata 
erialaspetsialiste ja seadmete 
firmasid. Tihti annab kõrvalt-
pilk palju parema lahenduse. 

Külastuse käigus pakkusime 
välja uusi praktilisi lahen-
dusi.

Pöörame suuremat tähele-
panu söömisruumile. Laua-
katteks võiks olla linik või 
pestavad kohakatted. Lauakau-
nistus loob meeleolu. Nägime 
kolikambrisarnast söögisaali 
ning ka väga kauneid söö-
gisaale. Leiva serveerimine 
on üks osa meie Eesti toidu-
kultuurist. Austame leiba ja 
serveerime leivakorvist ning 
riidest salvräti vahelt. 

Kindlasti soovitame üks-
teiselt õppida. Nii interneti 
vahendusel menüüdega tut-
vuda kui miks mitte ka külas-
tada teisi lasteaedu. Kehtna 
Kutsehariduskeskuses teeme 
märtsis koolivaheajal Koka 
messi, kus saab ülevaate koka 
ametiriiete ja jalatsite pakku-
jatest, töö- ja väljastusvahen-
ditest, koolitusvõimalustest ja 
-tingimustest jne. Sellekohane 
info saadetakse kõikidesse 
asutustesse.

Üldkokkuvõttes võib öelda, 
et Raplamaal saavad lapsed 
hästi süüa ja omavalitsused 
on palju panustanud sellesse. 
Eriti tahaks esile tõsta Kohila 
valda, kus on väga moodsad 
köögid ning maakonna kõr-
geim söögiraha. 

Raplamaa 19. tervisedendu-
se konverentsil tunnustasime 
Kohila lasteaeda Sipsik kui 
kõige innovaatilisema menüü-
ga ja väga hea meeskonnaga 
lasteaeda.

Aitäh kõikidele lasteaeda-
dele, kes on meid rõõmuga 
vastu võtnud! Paari kuu jook-
sul on toimunud hulgaliselt 
parendusi ja seda paljudes 
lasteaedades, ka seal, kus 
saime suurt vastuseisu tunda 
ja laiaulatusliku laimu osa-
liseks.

Lasteaiatoit Rapla maakonnas 2016. aastal
Anne Kersna,
Kehtna Kutsehariduskeskuse 
toitlustusvaldkonna juht

Ülle Laasner,
Rapla maavalitsuse tervis-
edenduse spetsialist

Edendades laste ter-
vist, on väga oluline 
osutada tähelepanu 
toitlustusele ja hü-
gieenile. Lasteaiatoit 
on lapse jaoks väga 
tähtis, sest lasteaias 
veedab väike inimene 
oma päevast suure 
osa ja 85% päeva 
toiduvajadusest jääb 
lasteasutuse katta. 

Laste ülekaalulisus on ohtlik, pakume vanematele võimalust oma lapsi aidata
Selle aasta oktoobris Maailma Adipoossuse 
Päeva (World Obesity Day) eel ilmus artikkel 
laste adipoossuse (rasvumise) suundumustest 
aastani 2025. Hinnanguliselt peaks maailmas 
2025. aastal olema 268 miljonit 5-17 aasta 
vanust ülekaalulist last, kellest rasvunud on 
91 miljonit (Eestis arvestuslikult kuni 40 000 
last).

Lasteaia Päkapikk kokk Ester Tiits. Foto: erakogu
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Merike Rego, 
noorsootöötaja

Tänapäeva nutisead-
mete ja staatika-
ajastu mõjutab ka 
meie noori. Pikka 
aega kestev liikumatu 
istuv asend mõjutab 
väga tugevalt noorte 
lihaseid ja luustikku. 
Nii otsustasime ka 
meie leida lahendusi 
motiveerimaks noori 
liikuma teadlikul, kuid 
kavalal moel.

Kirjutasime terviseprojekti, 
mille üks eesmärk oli arenda-
da noorte terviseteadlikkust 
motiveerivas võtmes ning 
näidata, et ka väikesel liigutu-
sel on kehale ning organismile 
suur mõju. 
  Tänu projekti rahastusele 
saame nüüd noortekeskuses 
kasutada palju erinevaid 
võimlemisvahendeid: suuri 
ja väikesi võimlemispalle, 
eri kaaluga hantleid, võim-
lemislinte ja -rõngaid ning 
meil on ka uus pinksilaud. 
Viisime kahel korral läbi 

ka tutvustavad praktilised 
koolitused, et noored oskaksid 
võimlemisvahendeid õigesti 
kasutada.

Esimene tutvustus oli 14. 
mail lahtiste uste päeval „Meie 
noortekas sportlikuks!“. Tol 
päeval tutvustasime projekti 
sisu ning tänasime projektiga 
seotud koostööpartnereid ja 
sõpru. 

Lühikoolituse andis meie 
koostööpartner, koolitaja ja 
treener Aliis Sarapik (Treksi 
Teraapiad OÜ). Aliis viis läbi 
ka teise koolituse meie „Suve-
lõpulaagris“ 27. augustil. Siis 

viidi läbi kõiki noori haarav 
ringtreening, kus sai kasutada 
peaaegu kõiki spordivahen-
deid.

Noortekeskuses on sisus-
tatud ka tervisenurk, kus 
saab tutvuda õppematerja-
lidega nii paberkandjal kui 
ka videotega. Suur rõõm on 
jälgida, kuis noored tõesti neid 
toredaid võimlemisvahendeid 
pidevalt kasutavad. Näiteks 
võimlemispallidel tehakse 
lisaks tavaharjutustele ka loo-
valt ja fantaasiarikkalt enda 
harjutusi ja lausa erinevaid 
liikumisi.  

Nii et tõesti saame öelda - 
lapsed ja noored võimlevad 
meil nüüd nii, et nad ise arugi 
ei saa. Juba võimlemispallil 
istudes on haaratud töösse 
lihased, mis alati vajavad tu-
gevdamist. Need on meie selga 
toestavad lihased. Ja kui veel 
lisada tasakaalutrikid ja muud 
liikumised, siis saavad tööd 
ka väikesed süvalihased ja 
teised lihasgrupid. Selline on 
võimlemispallide võlujõud. 

Suur tänu meie tervise-
projekti rahastajatele Eesti 
Noorsootöö Keskusele ja Jär-
vakandi Vallavalitsusele.

Selle aasta 28. septembril 
allkirjastasid Eesti Toidu-
ainetööstuse Liit, Tervise 
Arengu Instituut ning Maa-
eluministeerium Täistera 
mõiste kasutamise Hea tava 
lepingu, millega määratleti 
täistera standard ja sõnastati, 
millist toodet võib nimetada 
täisteratooteks. 

Selle kohaselt defineeritak-
se nii “täistera” kui ka “tera-
viljast koostisosad” mõisted 
ning määratletakse, et toi-
dualases teabes kasutatakse 
sõna “täistera” (sh viitamisel 
pildina, sümbolina, graafika-
na) pagaritoodete puhul vaid 
juhul, kui pagaritoote valmis-
tamisel kasutatud kõikidest 
teraviljast koostisosadest on 
vähemalt 50% täistera. Täis-
terapasta puhul tehakse seda 
vaid juhul, kui pasta valmis-
tamisel kasutatud kõikidest 
teraviljast koostisosadest on 

100% täistera. 
Ekstrudeeritud täistera-

toote puhul tehakse seda 
vaid juhul, kui toote valmis-
tamisel kasutatud kõikidest 
teraviljast koostisosadest 
on 100% täistera. Täisterast 
pagaritoode on tehtud täis-
terajahust, milles on alles 
hoitud kõik viljateras leiduv 
kasulik. 

Minu soov on juhtida Eesti 
haridusasutustes töötavate 
ja õppivate inimeste tähele-
panu täisteratoodete tervis-
likkusele. Ühtlasi palun teil 
infot jagada ka õpetajate ning 
õpilastega. Täisteratoodete 
menüüsse lisamine on üks 
osa tervislikust ja täisväär-
tuslikust toidust. 

Toitumissoovituste järgi 
peaks lapse toidus olema 
süsivesikute osakaal 55–60%. 
Süsivesikud on organismi 
peamiseks energiaallikaks 

ning neid saab laps teravil-
jatoodetest, köögiviljadest, 
puuviljadest. Toidupüramii-
dis moodustab alumise, kõige 
suurema osa, koos köögi- ja 
puuviljadega, just teravili. 

Toitumisnõustaja Külli 
Holstingu sõnul on täiste-
ras suur hulk kiudaineid, 
B-vitamiine, antioksüdante, 
süsivesikuid ja mitmeid 
mineraalaineid. Inimese 
peamine kiudainete allikas 
on just täistera. 

Eesti toitumissoovituste 
järgi peaks täiskasvanud 
inimene saama päevas 25-35 
g kiudaineid. Nooremad, alla 
18-aastased peavad päevase 
soovitusliku koguse arves-
tamisel kasutama valemit: 
vanus aastates + 5 g.

Külli Holsting on rõhuta-
nud, et täisteras leiduvad 
B-rühma vitamiinid on vaja-
likud inimeste normaalseks 
ainevahetuseks ja rakkude 
kasvu tagamisel, samuti 
aitavad need kehal energiat 
toota. 

Täisteratoodetes leiduvad 
mineraalained on orga-
nismile olulised luustiku, 

kehavedelike ja ensüümide 
koostisosadena ning aitavad 
edastada närviimpulsse. 
Peamiste mineraalainetena 
võib nimetada magneesiumit, 
tsinki, kaaliumit, fosforit, 
vaske ja mangaani. Täistera-
tooted annavad oma panuse 
ka väävli, seleeni ja raua 
saamisesse.

Eesti Perearstide Seltsi 
juhatuse liikme Triinu-Mari 
Otsa sõnul mõjutavad lapse-
põlve toitumisharjumused 
kogu inimese järgnevat elu. 
Mida tervislikumad on toitu-
misharjumused lapsena, seda 
tervemad oleme hilisemas 
elus. 

Soovin, et Eesti inimeste 
teadlikkus täisteratoodete 
kasulikkusest ja täistera 
omadustest kasvaks ning 
kutsun teid võimalusel eelis-
tama enda menüüs täisterast 
toiduaineid. Usun, et see 
on väike, ent piisavalt suur 
samm meie enda ja meie laste 
tervise hoidmisel. 

Sirje Potisepp,
Eesti Toiduainetööstuse Liit

Terviseteadlikkuse tõstmine ning tervisekäitumise 
kujundamine Järvakandi Avatud Noortekeskuses

Stuudios 
Triin Sokk 
Tervise Arengu 
Instituudist 

Kõiki tervisesaateid on 
võimalik järel kuulata 

aadressilt  
www.treraadio.ee/kordus

NoorTefoorumI 
tervisesaade eetris 
27.novembril kell 15
teema alkoholi mõjust 

noorte ajule.

Tervise Arengu Instituut viib läbi alkoholi liig tarvitamise 
ennetuskampaania „Vähem on parem“ ajavahemikul 
21. november – 18. detsember 2016. Käesoleva kampaa-
nia kesksel kohal on anda mõtteainet vaagimaks, mida 
alkoholitarvitamisega tegelikult võidab ja mida kaotab.

Kampaania sihtrühm on mehed ja naised vanuses 
20-35 eluaastat. 

Eesti kuulub maailmas enim alkoholi tarvitavate riikide hulka. 2014. 
aastal tarvitati täiskasvanud elaniku (vanuses 15+) kohta 11,7 liitrit 
absoluutset alkoholi. WHO hinnangul on 6 liitrit elaniku kohta piir, 
millest alates tekivad olulised kahjud rahva tervisele. Üle riskipiiride 
tarvitas alkoholi 2014. aastal 19,4% meestest ja 12,3% naistest, need 
numbrid on paari viimase aastaga võrreldes vähenenud.
Alkoholitarvitamist võib pidada Eesti ühiskonnas normiks, seda teeb 
enamik ja alkoholitarvitamist ei pea põhjendama. Täna ei küsita 
„miks sa jood?“, vaid „miks sa ei joo?“. Alkoholitarvitamist nähakse kui 
täisväärtusliku elu osa, alkoholitarvitamine on kvaliteetaeg.

Kampaania eesmärgid: 
suunata sihtrühma mõtisklema enda suhte üle alkoholiga („miks •	
ma joon“)  ja vaagima, mida ta alkoholitarvitamisega tegelikult 
võidab või kaotab,

anda alkoholitarvitamise vähendamise ideele positiivset sisu, aidata •	
pikaajaliselt kujundada uut normaalsust, kus alkoholitarvitamine ei 
oleks normatiivselt eduka, kaasaegse elustiili osa.

Kampaania suunab www.alkoinfo.ee veebilehele, mis on läbi teinud 
mahuka uuenduse – uus on nii sisu kui ka välimus. Uus veeb on 
sõbralikum ja motiveerivam ning püüab inimest noomimise asemel 
alkoholi vähendamise protsessis toetada.

Lehelt leiab põhjalikke eneseabi materjale otsustamaks, kas alkoholi 
tarvitam   ist peaks vähendama ning suuniseid, kuidas muutusi ellu 
viia. Lisatud on ka nõuandeid lähedastele ning infot selle kohta, mida 
tähendab alkoholitarvitamise häire ravi.

Endiselt leiab alkoinfost ka tõenduspõhist infot alkoholi ja selle 
tervisemõjude kohta.

Kampaaniat rahastab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise 
tingimuste “Kainem ja tervem Eesti” raames.

Alkoholi liigtarvitamise 
ennetuskampaania

Käesolevaga kutsun teid üles pöörama tähe-
lepanu täistera pagaritoodete tervislikkusele 
ning jagama seda infot ka haridusasutuste 
õpetajate ning õpilastega. 

Tänu projekti rahastusele on nüüd noortekeskuses kasutada erinevaid võimlemisvahendeid. 
Pildil õpetatakse lastele, kuidas palle loovalt kasutada. Foto: erakogu

Eesti Toiduainetööstuse Liit kutsub üles 
tarbima täisteratooteid
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Jüri Siim,
Eesti Naabrivalve maakondlik 
arendusjuht

Turvalisus on koostöös 
loodud väärtus
Käes on pimedad sügis- ja 
talvepäevad. Inimesed tunne-
tavad üha rohkem vajadust 
turvalisema elukeskkonna jä-
rele. Tihti on kuulda öisel ajal 
ringi liikuvatest võõrastest 
autodest. Kurikaelad on „külas 
käinud“ valveta suvemajades. 
Sellised juhtumid on viinud 
kogukonna rahva otsima või-
malusi turvatunde tõstmiseks. 
Naabrivalve pakub selleks 
ideaalseid tingimusi ja on 
odavaim turvalisuse tõstmise 
viis.

Naabrivalve eesmärk on 
tõsta elanikkonna turvalisust 
kodudes ja lähiümbruses ela-
nike endi aktiivse tegutsemise 
tulemusel. Ühisesse tegevusse 
kaasatakse naabrid, politsei, 
kohalik omavalitsus ning 
naabrivalve ühing.

Naabrite koostöö on piir-
konna turvalisuse nurgakivi, 
mis toimib põhimõttel hooli, 
märka, reageeri. Naabrivalve 
abil on lihtsam naabritega 
tuttavaks saada ja niimoodi 
on kergem märgata võõraste 
kahtlast tegevust. Naabrivalve 
plakatid ja kleebised eristavad 
teie piirkonna ning teevad 
teie tegevuse nähtavaks ka 
teistele. 

Loodud piirkondade sek-
torivanematega vesteldes 
ilmneb, et juba naabrivalve 
plakatite ülesseadmine loob 
turvalisema elukeskkonna. 
Naabrivalve edendab ka pare-
mat suhtlust liikmete vahel.

Naabrivalve sektorid on 
loodud enamikes Eesti maa-
kondades. Kokku on liitunud 
majapidamisi üle 11 000 enam 

kui 550 paigas üle kogu Eesti. 
Aastas luuakse Eestis kesk-
miselt 30 uut naabrivalve 
piirkonda.

Raplamaal moodustati 
viimasena naabrivalve piir-
kond Vilivere külas Kohila 
vallas Aasumäe sektorina. 
Liitujaid oli 38 majapidamist. 
Naabrivalvega liitumise vastu 
tunti huvi ka Rapla vallas Oela 
külas, kus loodetavasti veel 
sel aastal luuakse uus naab-
rivalve piirkond. Eesti Naab-
rivalve ühingult saab tellida 
turvalisuse-alaseid koolitusi 
naabrivalve liikmetele, kus 
osalejatele annavad soovitusi 
politsei, päästeameti, kohaliku 
omavalitsuse ja naabrivalve 
esindajad. Populaarsed on 
maakondades korraldatavad 
„Ohutuspäevad“, kus samuti 
saab vajalikku teavet.

Turvalisuse suurendami-
seks on ka teisi täiendavaid 
võimalusi koostöös turvafir-
madega. 

Lasnamäe korteriühistus 
kasutatakse kombineeritud 
turvalahendust. Suurte kor-
termajade puhul on see väi-
keste kulude puhul võimalik 
ja annab väga häid tulemusi. 
Järvamaa metsade vahel asu-
va Rassi piirkonna liikmed 
viisid läbi pistelisi öiseid 
valvereide autoga, mis andsid 
samuti häid tulemusi.

Esmane on siiski hoolivus 
oma naabrite suhtes. Kui 
Sina aitad naabrit, aitab 
tema Sind.

Mõtle juba täna, kuidas teil 
endal on võimalik üheskoos 
naabritega kodu ja koduümb-
rus turvalisemaks muuta. 
Henry Ford on öelnud: „Kui 
kõik liiguvad edasi koos, siis 
tuleb kordaminek iseenesest.“ 
Koos minnes ootab kordami-

nek ka naabrivalvega liitujaid. 
Tuleb vaid astuda esimesed 
sammud.

Häirenupp
Eesti Naabrivalve on välja töö-
tanud teenuse üksi elavate või 
suure osa päevast üksi kodus 
veetvate inimeste jaoks, kes 
võivad õnnetuse korral jääda 
hätta abi kutsumisega. Ehkki 
paljud üksi elavad eakad või 
puudega inimesed saavad iga-
päevase eluga hästi hakkama, 
on randmel kantav häirenupp 
õnnetuse korral asendamatu 
abivahend. Õnnetusest tea-
daandmiseks piisab nupule 
vajutusest ja appi on valmis 
ruttama koolitatud vabataht-
lik - tuttav ja usaldusväärne 
inimene lähikonnast. Täpsem 
info selle kohta on kodulehel: 
häirenupp.naabrivalve.ee 

Kuidas liituda 
Naabrivalvega:
1. Naabrivalvega alustamise 
eeldus on Sinu huvi koduko-
ha turvalisuse parandamise 
vastu.

2. Jaga mõtet oma naabri-
tega.

3. Naabrivalve liikumist 
võib tutvustada näiteks küla-
päeval, ühistu üldkoosolekul 
või näiteks naabrid hoovi 
kokku kutsudes.

4. Naabrivalvega liitumi-
se soovi korral valige endi 
hulgast tulevase naabrivalve 
sektori vanem.

5. Sektori vanem esindab 
naabrivalve sektori liikmeid 
koostööpartneritega suhtle-
misel.

6. Täitke ühingust või Naab-
rivalve kodulehelt saadud 
blanketil nimekiri elanikest, 
kes soovivad naabrivalve 
liikumisega ühineda ja edas-
tage nimekiri Naabrivalve 

ühingule.
7. Naabrivalve sektor saab 

alguse ühingu poolt ette 
valmistatud koostöölepingu 
sõlmimisega.

8. Uue sektori liikmed saa-
vad oluliste numbrite lehe 
kõikide naabrite ning koos-
tööpartnerite kontaktidega ja 
infomaterjalid nõuannetega 
turvalisuse parandamiseks.

9. Naabrivalve piirkonna 
märgistamiseks saate vajaliku 
arvu plakateid ning kleebi-
seid.

10. Liitumistasu on 1 euro 
majapidamise/korteri kohta ja 
samuti 1 euro on aastamaks.

11. Juriidilise liikme, nt 
korteriühistu, lasteaia jne 
liitumistasu on 10 eurot ja 
aastamaks samuti 10 eurot.

Meeldetuletuseks mõned 
lihtsad turvasoovitused:

* Korralik uks ja lukk ai-
tavad kodu turvalisemaks 
muuta.

* Uksesilm aitab kindlaks 
teha, kes on ukse taga.

* Ka kodus olles hoia välis-
uks lukus.

* Eramaja puhul aias töö-
tades hoia majauks lukus, 
sest Sa ei näe ega kuule, mis 
teiselpool maja toimub.

* Aiatööde lõpetades paiguta 
aiatööriistad kuuri, keldrisse 
või garaaži.

* Kui jalgrattasõit tehtud, vii 
see tuppa, kuuri või garaaži. 
Aeda järelevalveta jättes võib 
sellest ilma jääda. Kehtib ka 
teiste kergesti kaasa võetavate 
spordivahendite kohta, nagu 
rulluisud jne.

Lisainfot ja abi saab 
Naabrivalve kodulehelt 
www.naabrivalve.ee ja tel 
652 2522.

NAAbRivALvE – hooli, märka, reageeri

Silvi Ojamuru,
haldusreformi koordinaator

Rapla maakonna omavalitsus-
test peavad praegu ühinemis-
läbirääkimisi neljas eraldi 
ühinemispiirkonnas kokku 
kaheksa omavalitsust. 
  Ühinemislepingute projektid 
ja nende lisad on Käru-Türi-
Väätsa ja Kullamaa-Märjamaa-
Vigala piirkondades läbinud 
avalikustamise etapi, Kaiu-
Raikküla-Rapla piirkonnas 
veel käimas ning Järvakandi-
Kehtna piirkonnas tulemas.

Rahvatervise, tervishoiu 
korralduse ja terviseedenduse 
teemad on kõigis lepingueel-
nõudes kirjas. Sõnastused 
on küll erinevad, kuid kõik 
omavalitsused peavad esmata-

sandi tervishoiu korraldust ja 
terviseedendust oluliseks.

Kullamaa valla, Märjamaa 
valla ja Vigala valla ühine-
mislepingu projektist:

8.4. Rahvatervise ja ter-
vishoiu korraldus, kokku-
võtvalt

Valla prioriteediks on tervis-
edendus, tervislike eluviiside 
propageerimine ning selleks 
vastavate tingimuste loomine. 
Arendamiseks koostatakse 
strateegia. Vald on aktiivne 
partner riiklikele struktuuri-
dele, kes on määratud pere-
arsti-, pereõe- ja koduõenduse 
teenuse korraldajaiks. Toeta-
takse kompleksse perearsti-
keskuse väljaarendamist ning 
teenuse koondamist vähemalt 

nelja nimekirjaga keskusesse. 
Lepinguosalised seavad ees-
märgiks, et perearstiteenuse 
koondumine keskusesse ei 
vähendaks perearstiteenuse 
kättesaadavust (vastuvõtu 
koha ja aja mõttes), võrrel-
des lepingu sõlmimise hetkel 
olemasolevaga. Tagatakse pe-
rearsti vastuvõtt osavaldades. 
Kullamaal säilib hambaarsti 
ja apteegi teenuse osutamine. 
Vastava riikliku toetuse saa-
misel ehitatakse Märjamaale 
uus tervisekeskus.

Järvakandi valla ja Kehtna 
valla ühinemislepingu pro-
jektist:

7.4. Rahvatervise ja ter-
vishoiu korraldus, pääste-
teenus, kokkuvõtvalt

Tervishoiuteenust osutatak-
se: Eidaperes, Lelles, Kehtnas 
ja Järvakandis. Vallas jät-
katakse valla vabatahtlike 
päästjate tegevuse jätkusuut-
likkuse tagamiseks nende 
finantseerimist vähemalt 
eelnevas mahus.

Käru valla, Türi valla ja 
Väätsa valla ühinemislepin-
gu projektist:

10.3. Sotsiaalhoolekande 
ja tervishoiu korraldamine, 
kokkuvõtvalt

Türi vallas on elanikele 
kättesaadav eri- ja üldarstiabi. 
Kättesaadavuse tagamiseks 
pakutakse sotsiaaltranspor-
diteenust. Tervisedendus ja 
tervislike eluviiside propagee-
rimine ning selleks tingimuste 

loomine on Türi valla priori-
teet. Arendamiseks koostatak-
se terviseprofiil. Toetatakse 
perearstikeskuste tegutsemist 
tagamaks kvaliteetsed ning 
piirkonna vajadustele vasta-
vad meditsiini- ja tugiteenu-
sed. Lepinguosalised seavad 
eesmärgiks, et perearstiteenu-
se koondumine keskustesse ei 
vähendaks perearstiteenuse 
kättesaadavust (vastuvõtu 
koha ja aja mõttes), võrreldes 
lepingu sõlmimise hetkel ole-
masolevaga.

 Kaiu valla, Raikküla valla 
ja Rapla valla ühinemisle-
pingu projektist:

8.4. Rahvatervise ja ter-
vishoiu korraldus, kokku-
võtvalt

Tervisedendus ja tervislike 
eluviiside propageerimi-
ne ning selleks tingimuste 
loomine on valla prioriteet. 
Arendamiseks koostatakse 
strateegia ning vajadusel 
luuakse tervisedenduse spet-
sialisti ametikoht. Toetatakse 
kompleksse tervisekeskuse 
(perearstikeskuse) välja-
arendamist, et oleks tagatud 
kvaliteetsed, aastaringsed 
ning piirkonna vajadustele 
vastavad esmatasandi tervis-
hoiu- ja tugiteenused. Lepingu-
osalised seavad eesmärgiks, et 
perearstiteenuse koondumine 
keskustesse ei vähendaks pe-
rearstiteenuse kättesaadavust 
(vastuvõtu koha ja aja mõttes), 
võrreldes lepingu sõlmimise 
hetkel olemasolevaga.

Raplamaa Haigla günekoloogi ja 
ämmaemanda vastuvõtud KOHILAS
Kohilas võtavad patsiente vastu naistearst dr INETA PRUUS ja 
ämmaemand EEVI MALMBERG. Vastuvõturuumid on Kohilas Lõuna 
tn 2 III korrusel, Florise Ilu- ja Tervisekeskuses. 

Olenemata vanusest registreerige end regulaarseks kontrolliks 
günekoloog Ineta Pruusi vastuvõtule, kes:

teeb profülaktilist•	  günekoloogilist kontrolli
paigaldab ja kontrollib emakasiseseid rasestumisvastaseid •	
vahendeid
nõustab günekoloogiliste probleemidega patsiente ja vajadusel •	
korraldab täiendavad uuringud 
Kui olete saanud rasedustestil positiivse tulemuse, siis pöörduge •	
ämmaemand Eevi Malmbergi vastuvõtule, kelle tööülesanded 
on: 
raseduse jälgimine ning vajadusel günekoloogi vastuvõtule •	
suunamine 
sünnitusjärgne kontroll•	
imetamisnõustamine•	
HPV (emakakaelavähi) vaktsineerimise nõustamine•	
rasestumisvastaste vahendite alane nõustamine•	
seksuaaltervise alane nõustamine•	

Küsimuste korral võtke ühendust Raplamaa Haigla naistenõu-
andlaga E-R telefonil 489 0738. 

Dr Ineta Pruusi ja ämmaemand Eevi Malmbergi vastuvõtt Kohilas 
on 2–3 korda kuus. Täpsemat teavet vastuvõtupäevade kohta ja 
end vastuvõtule registreerida saate Raplamaa Haigla polikliiniku 
registratuuri telefonil 484 4050. Perearsti saatekirja vaja EI ole. 

Raplamaa omavalitsused pole ühinemisläbirääkimistel 
terviseteemat unustanud

Kõnni-trenažöör on oluline abivahend laste ja noorte 
kõnnimustri ja tasakaalu arendamisel. Selliste tervise-
probleemide põhjused võivad olla kaasasündinud või 
omandatud hiljem. Kõnni-trenažöör on abiks traumade, sh 
spordivigastuste järgsete liikumisraskuste taastusravis. 

Raplamaa Haigla ostis kõnni-trenažööri 2015. aasta 
Selveri jõulukampaania annetusest, mida oli ligi 3200 
eurot ja ligi 550 eurot andsid head toetajad Miss Raplamaa 
2016 kaunil üritusel. Kõnni-trenažööri ja mõnede juurde 
kuuluvate lisavahendite kogumaksumus oli üle 3700 
euro.

RAPLAMAA HAIGLA TÄNAB KÕIKI TOETAJAID!  

Raplamaa Haigla taastusravi saalis 
on kõnni-trenažöör


