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Üks ajajärk hakkab 
lõppema – maava-
litsused lõpetavad 
eksistentsi ning 
lisaks riiklikele ja 
haldusterritoriaal-
setele ümberkorraldustele muutub edaspidi ka 
tervisedendusliku töö korraldus. Tervise ja turvali-
suse teemad lähevad Raplamaa Omavalitsuste Liidu 
hallata. Kuidas kõik täpselt toimima hakkab, ei oska 
veel öelda, aga eks läheb nii nagu minema peab. 
Küllap on senine süsteem ka natuke liiga kauaks 
kestma jäänud ning uuendused on hädavajalikud. 

Siseministeerium ja sotsiaalministeerium on sel-
jad kokku pannud ning tervise ja turvalisuse teema 
on riigis muutumas järjest olulisemaks. Isiklikult 
loodan, et tervis muutub järjest väärtuslikumaks. 
Selleks tuleb anda tervisele kui tootele hind. 
Elukogemus näitab, et kõik, mis on tasuta, sellel ei 
ole väärtust, sellega ei kaasne vastutust. Mäletan, et 
tervisliku toitumise või laste tervise konverentsidel, 
kus oli osalustasu, ei mahtunud inimesed saali äragi. 
Selles äkki ongi konks, et sa pead ka tervist lihtsalt 
ostma, et suudaksid seda hinnata. Eks mullegi on 
tundunud tervis kui inimõigus ja tasuta saamise 
õigus, kuid olen oma tõekspidamisi hakanud vaikselt 
muutma.

Ikkagi oleme käinud maha väga pika ja tulemus-
liku tee – tervis on laias laastus siiski muutunud 
tähtsamaks kui eales varem ning sellele on kaasa 
aidanud kõik, kes selles süsteemis on tegutsenud. Ma 
tänan südamest kõiki koostööpartnereid ja kolleege, 
kellega oleme seda teed käinud ja toimetanud.

Viimastest statistikaandmetest on selgunud, et 
vaimse tervise haigused on tervisekao põhjusena 
tõusnud kolmandale kohale pärast südame- ja 
veresoonkonnahaigusi ja kasvajaid. Juba antiikajal 
öeldi, et terves kehas on terve vaim – katsume siis 
hoida nii keha kui ka vaimu. Lõpuks on kõik usu 
küsimus. Kui suudad iseendaga rahul olla, teha seda, 
mis sulle meeldib, saad sa siis meelekindluse käevõ-
rust, spordisaalist või isetehtud salatist (mis vahe sel 
on), kui oled leidnud inimese, kellega õnnelik olla, 
siis on kõik ju lausa suurepärane! 

Raplamaa tervisedendajad läbi aegade
Raplamaa tervisedendaja laureaadid:
2011 – Aili Laasner, tervise edendaja
2012 – dr Krista Pinka, lastearst
2013 – Pilvi Pregel, koolide tervisedenduse koordinaator 
2014 –  Riina Meidla, inimeseõpetuse ainesektsiooni juht
2015 – Õie Kopli, pääste ennetaja
2016 – dr Helle Merisalu, lastearst
2017 - Valdo Jänes, liiklusohutuse spetsialist

Sotsiaalministri tervisedendaja auhinna 
laureaadid Raplamaal:
2012 – Aivo Sildvee, spordi ja kohaliku tasandi 
             tervise edendaja
2013 - Toomas Tõnisson, vigastuste ennetaja ja 
             turvalisuse edendaja
2014 – Tarmo Peterson, tervise arendaja
2015 – Liivia Vacht, vaimse tervise edendaja
2016 – Elari Hiis, tervisepoliitik

Eesti Tervisedenduse Ühingu auhind:
Ülle Laasner – Aasta tervisedendaja 2016 

Kõik muutub

Stina Andok

Selle aja jooksul on Jänese 
sõnul maailm üsna palju muu-
tunud. Inimesed on teadliku-
maks ja linnaruum ohutumaks 
muutunud. Sellegipoolest näeb 
Jänes, et inimeste suhtumises 
iseenda ohutusse on veel palju 
arenguruumi. „Kui käitumine 
on endast mitte hooliv, siis 
võib keskkond olla ükskõik 
missugune,“ ütleb ta. Jänese 
hinnangul on inimestel ris-
kitunnetust ja hädaohutun-
netust üsna vähe. Ta näeb, 
et inimesed jalutavad ringi 
ümbritsevat keskkonda mitte 
arvestades, kapuutsid ja kõr-
vaklapid peas ja nutitelefonid 
silme ees. 

Sellest tulenevalt tekib kü-
simus, kas on üldse võimalik 
luua sellist keskkonda, mis 
oleks ideaalne ning tänapäeva 
tähelepanematule inimesele 
täiesti ohutu. Jänese hinnan-
gul on see võimalik, kuid see 
saab olla üksnes kõigi osapool-
te kompromissi tulemus. 

„Inimesed käivad Euroopas 
ja vaatavad, oi, kui ilus, aga 
kui siia teha, siis kirutakse, et 
kes selle peale küll tulnud on. 
Ohutussaared näiteks,“ räägib 
Jänes. Liikluskorraldaja sõnul 
on inimesed varmad tegema 
ettepanekuid, kuid ei näe 
tihtipeale suuremat pilti.

Raplamaal on Jänese sõnul 
liiklusõnnetusi küllaltki vähe. 
Aastate jooksul on kõige traa-
gilisem aasta Raplamaal olnud 
1992, kui liikluses hukkus 
25 inimest ja vigastada sai 
üle saja. Praegusel ajal on 
aasta lõikes 1-5 hukkunut 
ja umbkaudu viiskümmend 
vigastatut. Millest selline eri-
nevus tuleb, seisneb Jänese 
sõnul mitmes asjaolus. Esiteks 
on muutunud meie keskkond 
ja sõiduvahendid, kuid lisaks 
on muutunud ka inimeste 
teadlikkus sõiduohutusest, 
näiteks kasutatakse praegusel 
ajal möödunuga võrreldes 
hoolsamalt turvavööd. Seega 
võib öelda, et olukord liikluses 
on paranenud, kuid sugugi 

mitte ideaalne ka praegu. 
Varem on Jänese töövald-

konda kuulunud näiteks ka 
liiklusohutuse teema ning siis 
uuris ta põhjalikumalt meie 
liiklusõnnetuste olemust, 
uuris kõrvaltegureid, näiteks 
aastaaega, ilmastikku ja muud 
sellist. 

Jänes on olnud maakonna 
terviseprofiilide koostamise 
juures kui statistika analüü-
sija ning on tegev Rapla maa-
konna liikluskomisjoni töös. 
Suure osa tema senisest tööst 
on moodustanud ennetamine 
ja inimeste harimine liiklus-
valdkonnas.

Jänes on olnud Rapla maa-
konna traumanõukogu liige 
selle loomise algusaegadest 
peale ehk juba 1998. aastast. 
90-ndatel alustas ta koostöös 
maakonna tervisedendajatega 
ohutuspäevade korraldamist 
ning noortele suunatud jalg-
rattakoolituste läbiviimist. 
Jänes tõi Raplamaale ohu-
tusprojekti „Kaitse end ja 
aita teist“ (KEAT) ning tema 
konsulteerimisel on loodud 
maakonda koolieelikute inter-
aktiivne etendus „Õpin tänaval 
liiklema“. Jänes osaleb Rapla 
politseijaoskonna projekti 

„Turvaline kogukond“ küla 
ümarlaudadel ja on inimeste 
liikluskorralduse ja ohutuse-
ga seonduvate probleemide 
lahendamisel toeks. 

2004. aastal sai alguse pro-
jekt „Rattaga Raplamaal“, 
mis koondab rattamatkahu-
vilisi ning kellega koos on 
välja töötatud paarkümmend 
matkamarsruuti Raplamaal. 
Jänes on algusest peale selles 
projektis kaasa löönud. 

Just kõigest sellest eelpool 
loetletust tulenevalt esitasid 
Rapla maakonna traumanõu-
kogu esimees ja terviseden-
daja Ülle Laasner ning Maan-
teeameti hooldevaldkonna 
piirkondliku liikluskorral-
duse talituse juhataja Erkki 
Vaheoja Valdo Jänese Rapla 
maavanema viimase väljaan-
tava auhinna „Raplamaa ter-
visedendaja“ nominendiks.  

Kandidaadi esitamise 
avalduses on esitajad välja 
toonud, et Valdo on lisaks 
oma pühendunud tööle ka 
äärmiselt abivalmis ja entu-
siastlik inimene, kes teeb alati 
rohkem kui temalt oodatakse, 
ning lõpetab iga kohtumise 
ja kirja signatuuriga: ohutut 
liiklemist!

Valdo Jänes on maakonna 
tervisedendaja 2017
Rapla- ja läänemaa piirkondlik liikluskorraldaja 
Valdo Jänes on Raplas liiklusohutuse valdkon-
nas tegutsenud juba 1990-ndate algusest saati. 

Raplamaa liiklusohutuse eest hoolitseja Valdo Jänes.
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Raplamaa 
tervisedendajad

1995. aastal asus Rapla maa-
valitsuses tervisedenduse 
spetsialistina tööle pediaater 
Aili Laasner. 1999. aasta sü-
gisest jätkas Ülle Laasner, 
Rapla Vesiroosi gümnaasiumi 
tervise- ja kehalise kasvatuse 
õpetaja. Asendajana töötas 
aastatel 2007-2009 Liivia Vacht, 
kauaaegne maakonna uimas-
tiennetusnõukogu liige ja eri-
pedagoog, ning tervisedendaja 
assistendina tegutses Liina 
Kokk aastatel 2010-2012. 

Vastavalt sotsiaalministri 
käskkirjale sai tervisedenduse 
spetsialisti ametikoht maava-
litsuse koosseisuliseks ameti-
kohaks 2001. aastal. Enne seda 
oli tegemist projektipõhise 
ametikohaga. 

Eesti Haigekassa 
terviseprojektid

Eesti Haigekassa alustas aastal 
1995 tervisedenduslike projek-
tide rahastamisega – summad 
olid väikesed, esimesel korral 
sai maakond 30 000 krooni. Hil-
jem olid summad suuremad, 
näiteks 1999. aastal viidi ellu 
21 projekti ca 100 000 krooni 
eest. Väikeprojektide väärtus 
seisnes selles, et paikkonna 
inimesed aktiveerusid ning 
projektid andsid projektijuhile 
hea kogemuse. Tol ajal pandi 
alus maakonna II klasside 
ujumise projektile, mida ala-
tes 2002. aastast rahastatakse 
üleriigiliselt. 

Projektitöö toimus põhiliselt 
lasteasutustes ja perearstikes-
kustes. Tublid projektivedajad 
olid Eva Riisalu, Imbi Kalberg, 
Marika Hiiemaa jt. Erineva-
tel aastatel on südamenädala 
kampaaniaid viidud läbi 
Raplas, Märjamaal, Vigalas, 
Kohilas ja Järvakandis. Aas-
tatel 2002-2004 toimus Eesti 
Haigekassa poolt rahastatud 
projektikonkurss meetodil pa-
rem pääseb edasi. Rapla maa-
kond oli kolme aasta jooksul 
edukaim maakond ning tänu 
kvaliteetsetele projektidele 
saime maakonda tunduvalt 
rohkem ressurssi kui varem. 

Arenesid tervist edendav 

haigla (Mari Põld), Raplamaa 
noorte nõustamiskeskus (Ülle 
Laasner, Mare Pruks), ter-
vist edendavad koolid (Leili 
Jaagant, Pilvi Pregel, Ingrid 
Lenk) ja tervist edendavad 
lasteaiad (Katrin Velleste 
ja Aune Kähär). Suurimad 
programmid olid Rapla maa-
konna traumapreventiivne 
programm 2002-2004 ja Rapla 
maakonna tervisedenduslik 
programm (Tarmo Peterson 
ja Ülle Laasner). Tihedast 
konkursisõelast murdsid läbi 
ka eakate inimeste võimle-
misprojekt (Helle Stukis), 
Rapla Maakonna Psühholoo-
giateenistuse (Urve Uusberg ja 
Pille Kuldkepp) ning Raikküla 
Kooli (Tiina Rahkema ja Marje 
Reimund) terviseprojektid.

 
Meeskonnad ja 

võrgustikud 

Tervisedenduses on väga 
oluline eestvedajate ole-
masolu – Raplamaal toimib 
traumanõukogu 1998. aasta 
aprillist, uimastiennetusnõu-
kogu aastast 2000 (kuni 2010) 
ning tervisenõukogu aastast 
2005. Oleme käinud õppimas 
Soomes ja Rootsis, Raplamaa 
inimesed on osalenud välis-
konverentsidel üle kogu maa-
ilma, kaugemates kohtades on 

Eestit ja Raplamaad esindanud 
Aili Laasner. 

Tervisedenduslikud võrgus-
tikud katavad kogu paikkon-
na – kooli- ja lasteaiajuhid, 
huvijuhid, õpetajad, noorsoo-
töötajad, sotsiaal- ja laste-
kaitsetöötajad, raamatukogu-
töötajad, perearstid, pereõed, 
ettevõtjad, külavanemad jne. 
Võrgustikuliikmed on saanud 
tervisedendusalaseid koolitusi 
ja on omal moel viinud ellu 
tervist toetavaid tegevusi.

Tervisedendus kohalikes 
omavalitsustes

Omavalitsusjuhtide koolitus 
rahvatervise valdkonnas algas 
2003. aastal ning KOV-i tervi-
semeeskondade arendamine 
2004. aastal, südamenädalad on 
toimunud 2005. aastast alates 

kõikides omavalitsustes, lisaks 
puu- ja köögiviljakampaaniad, 
liikumisaasta tähistamine jne. 
Kõikidel omavalitsustel on 
terviseprofiilid, 2011. ja 2012. 
aastatel saime Raplamaal ESF 
avatud taotlusvoorus rohkesti 
projektivahendeid. 

Need projektid võimaldasid 
tegeleda tervisedenduse ühe 
põhiprintsiibiga ehk võrdsete 
võimaluste tagamisega tervi-
ses, ka äärealadel. Aastal 2015 
olid Raplamaa Omavalitsuste 
Liidu (ROL) liikmed osalised 
projektis „Tervis kõigis polii-
tikates“, mille raames Elari 
Hiis, maakonna tervisenõuko-
gu esimees, viis läbi mitmeid 
koolitusi ROL-ile. 

Haldusreformi käigus on 
moodustunud uued suured 
ja loodetavasti ka tugeva-
mad omavalitsused. Kuidas 

rahvatervise teemasid käsit-
letakse uutes struktuurides? 
Uus rahvatervise seadus, mis 
jõustub õige pea, paneb KOV-
idele konkreetsed kohustused. 
KOV-ides on vaja ametimeest, 
kelle laual need teemad on. 
Seni olid valdavalt sotsiaal-
töötajad nendeks inimesteks, 
kuid sotsiaalvaldkond on 
kõige hõivatum valdkond, 
siin aidatakse hädasolijaid ja 
ressurssi arendustööks ei jää. 

 
Olukorra analüüs ja prob-

leemide kaardistamine

Maakonna esimene tervise-
profiil sai kaante vahele 2005. 
aastal, turvalisuse programm 
2007. aastal (kuni 2009) ja 
ESF-programmi raames, juba 
ühtse süsteemi alusel, loodi 
maakonna terviseprofiil aastal 
2010, mis on pidevas uuendu-
ses dokument.

 
Massimeedia

Tervise erileht ilmus esma-
kordselt aastal 1998. Igal aastal 
anname välja neli ajalehte 
(parematel aegadel on seda 
juhtunud ka näiteks seitse kor-
da aastas), tiraažiga üle 3000. 
Väga hea koostöö on toimunud 
nende aastate jooksul maakon-
nalehega Raplamaa Sõnumid. 
Viimased kolmteist aastat on 
terviselehe nimi olnud Tervi-
se Edendaja. Tervisedenduse 
koduleht (www.raplatervis.
ee) eksisteerib aastast 2001, 
aastast 2013 ka Facebooki 
Raplamaa Tervisedendus le-
hekülg, kus on palju pilte ja 
emotsioone toimunust.

Maakonna raadioga, Tre 
raadioga, algas koostöö 2011. 

aastal – tervisesaated noortele 
on olnud eetris tavaliselt kuu 
viimasel pühapäeval. Meie 
raadiosaadetes on esinenud dr 
Margus Viigimaa, dr Mihkel 
Zilmer, dr Marek Vink, pro-
fessor Merike Sisask, endine 
alkohoolik ja narkomaan ning 
loomulikult kohalikud eksper-
did. Saateid on kokku tänaseks 
olnud üle 30 ja neid kõiki on 
võimalik ka järelkuulata ja 
ikka ning jälle eetrisse lasta, 
sest teemad ei vanane.

 
Tervisekonverents on 
aasta tähtsündmus

Maakonna tippsündmust, 
tervisedenduse konverentsi, 
on korraldatud aastast 1995, sh 
on  toimunud kaks noortekon-
verentsi aastatel 2005 ja 2012. 
Sel aastal toimus Raplamaa 
20. tervisedenduse konverents, 
mille eesmärk oli tehtu kokku 
võtta. Peaesineja oli Rakvere 
abilinnapea Rainer Miltop, toi-
mus tervisepoliitiline debatt 
ning kõiki külalisi kostitas 
kontserdiga ansambel Naised 
Köögis. 

 
Tervist edendavad 

asutused 

Tervist edendavate asutuste 
liikumine on olnud aktiivne. 
Tervist edendavaid koole on 
meil kuusteist (koordinaator 
Pilvi Pregel), lasteaedu üheksa 
(kauaaegne koordinaator Aune 
Kähär, nüüd Kristina Mägi), 
maakonnahaigla on tervist 
edendav (Liis-Mail Moora), 
töökohtade tervisedendust on 
Raplamaal aktiivsena hoidnud 
Kristi Luik Rapla täiskasvanu-
te gümnaasiumist. 

Tervist edendavad lasteasu-
tused saavad aastaid igal suvel 
kokku. Tervist edendavate 
lasteaedade rongkäigud eri-
nevatesse omavalitsustesse 
on samuti üks omapärane 
iga-aastane aktsioon.

 
Vigastuste ennetamine 

Safe Community rahvusva-
helise võrgustiku liikmeks 
võeti Rapla maakond 2004. 
aastal, mille auks toimus ka 
suur rahvusvahelise osalusega 
konverents. Konverents pälvis 
ka Raplamaa esimese aasta teo 
tiitli. 2009. aastal taaskinnita-
sime oma liikmelisust, kuid 
2015. aastal astusime võrgus-
tikust välja. Safe Community 
põhiprintsiipide järgi töötame 
aga jätkuvalt edasi.
  „Õpin tänaval liiklema“ 
interaktiivne etendus on 
maakonna bränditoode, mis 
algas 2001. aasta vigastuste 
projekti raames ja toimib 
siiani. Igal aastal etendatakse 

Kokkuvõte tervisedenduslikust tööst 
Raplamaal 1995-2017
Ülle Laasner,
Raplamaa tervisedendaja

1993. aastal loodi tollase sotsiaalministri marju 
lauristini eestvedamisel ministeeriumisse 
rahvatervise osakond. Samal aastal loodi ka 
Eesti Tervisekasvatuse Keskus, mille juhtimisel 
moodustati 1995. aastal võrgustik inimestest, 
kes hakkasid igas maakonnas edendama rah-
vastiku tervist maavalitsuste juures.

Maakonna traumanõukogu Rootsi õppereisil, 2014.

Inimseõepetuse ainesektsioon tähistas 31. oktoobril 20. sünnipäeva.
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10-15 näidendit koolieelikutele 
(näitlejad Tiina Roosalu, Ve-
ronika Ruut jt). „Otsi Otti“ 
programm algas maakonnas 
aktiivselt 2001. aastal ning 
hõlmab igal kevadel 300-400 
koolieelikut (Toomas Tõnis-
son). Oti õppuse eeskujul toi-
mis mitmeid aastaid ka eakate 
ohutuskoolitus „Otsi Ossi“.

 „Kaitse end ja aita teist“ 
(KEAT) projekt 6. klassidele 
toimib meil 2008. aastast, kuni 
2013. aastani olid ohutuslaag-
rid 4-päevased (kauaaegne 
projektijuht Õie Kopli, täna-
sel päeval Tauno Sau Rapla 
päästeosakonnast), hiljem 
3- ja 2-päevased. Ohutusalase 
süvakoolituse on saanud nen-
de aastate jooksul tuhanded  
lapsed. Sel aastal tähistasi-
me KEAT-i 10. sünnipäeva 
ning esmakordselt toimus 
ka üleriigiline KEAT-laager, 
kus Raplamaad esindas Rap-
la Vesiroosi gümnaasiumi 
võistkond. Üleriigilise KEAT-i 
idee ja peakorraldus tulid 
Raplamaalt.

Eakate ohutuspäevad, mis 
on saanud eeskuju KEAT-
metoodikast, said alguse 
2010. aastal Margut Jõgisoo 
eestvedamisel (Rapla polit-
seijaoskond). Algusaastatel 
tegime seda tsentraalselt, aga 
viimastel aastatel oleme läinud 
erinevatesse valdadesse. Sel 
aastal oli ohutuspäev Kärus.

„Kõige turvalisema val-
la“ konkursi mõtlesime välja 

traumanõukoguga 2009. aastal. 
Konkursil osales toona üheksa 
omavalitsust ning laureaadiks 
pärjati Rapla vald. Kui 2015. 
aastal kordasime konkurssi, 
osales selles kuus omavalit-
sust ning kõige turvalisemaks 
nimetati Raikküla vald. Ohu-
tuspäevad elanikkonnale on 
toimunud 2008. aastast, igal 
aastal erinevas keskuses.  

Naabrivalve süsteem toi-
mib maakonnas 2003. aastast 
ja tänaseks on viies omavalit-
suses kokku kolmkümmend 
kuus sektorit.

Eesti Punase Risti Rapla-
maa Seltsi (EPR) moodusta-
sime 2005. aastal. Olime üks 
vähestest maakondadest, kus 
osakond puudus (sekretärid 
Helle Nikonov ja Sirli Arro). 
EPR on esmaabi õpetamisel 
asendamatu osapool.

 
Olulised tegevused 

lastele

Suitsuprii klassi võistlu-
sega alustasime Raplamaal 
2000. aastal Rapla Vesiroosi 
gümnaasiumis eksperimen-
taalprojektina. 
  Alates 2002. aastast toimib 
võistlus üleriigiliselt ning 
Rap lamaa on alati olnud ak-
tiivne osaleja. Viimastel aas-
tatel osales võistluses üle 50% 
sihtrühmast, mis on väga hea 
näitaja. Kahjuks suitsuprii 
klassi võistlus lõpetati ning 
sel õppeaastal lapsed enam ei 

saanudki lepingut allkirjasta-
da ning ametlikult otsustada, 
et suitsetamine on out. 

Maakonna tervisenõukogu 
ja Tervise Arengu Instituut 
panid alati välja ka loosiau-
hinnafondi.

 
Tervisekampaaniad

Maakonna tasandil on võima-
lik korraldada ka suuremaid 
tervisekampaaniaid. Nii olid 
väga edukad uimastienne-
tuskampaaniad kooliõpilas-
tele aastatel 2002-2009, 2014. 
a „Enne pessu, siis bassu“, 
2015.-2016. a „Hammas palub 
hoolitsust“ ja 2017. a „Ma 
armastan magada“. 

 
Üleriigilised kampaaniad 
maakonna tasandil on olnud 
eeskätt südamenädala ja vii-
mastel aastatel südamekuu 
korraldamine, mis toimub, 
nagu eespoolgi mainitud, kõi-
kides omavalitsustes aastast 
2005 ja paljudes kohtades va-
remgi. Samuti puu- ja köögivil-
jakampaaniate korraldamine 
eelkõige ESF-perioodil, kus 
sihtrühmaks oli tööealine 
elanikkond. 

 
Varane märkamine

Varase märkamise võrgusti-
ku edendamise ja riskilaste 
projekt (projektijuht Karin 
Ratas) oli 2014.-2015. aastatel 
maakonna suurprojekt, mis 

jätkas kunagise Majaka pro-
jekti (projektijuht Sirje Vaher) 
alustatud tegevusi – koostööd 
kuritegude ennetamisel ning 
laste seiklusringide tegevust 
kohalikes omavalitsustes.

Inimeseõpetus

Inimeseõpetus, mis on tervi-
sekasvatuse alus, on olnud 
meil au sees kaua. Sel aastal 
tähistasime ainesektsiooni 20. 
sünnipäeva. Tähelepanuväär-
ne on see, et inimeseõpetuse 
olümpiaadiga alustasime juba 
1999. aastal ja oleme seda tra-
ditsiooni hoidnud siiani. Meie 
eeskujul alustati ka üleriigilise 
olümpiaadi korraldamisega. 

Traditsiooniks on olnud 
maakonnas ka parimate 
ainetundjate tunnustamine 
ning  preemiareisid, aktiiv-
ne on olnud inimeseõpetuse 
ainesektsiooni tegevus (Ülle 
Laasner, Tiia Hansar, Riina 
Meidla).

Avaliku sektori toit-
lustuse järelevalve ja 

nõustamine

Koolitoidu n-ö järelevalve on 
toimunud 1999. aastast Rapla 
maavanema korralduse alusel. 
Koole on külastatud nende 
aastate jooksul viis korda, 
lasteaedu kolmel (2008, 2012, 
2016) ja hooldekodusid sa-
muti kolmel (2009, 2014, 2017) 

korral. Väga hea koostöö on 
toimunud siinkohal Kehtna 
kutsehariduskeskuse (Anne 
Kersna) ja Terviseametiga 
(Eliko Sõmer). 

Toimunud on ka mitmeid 
toitlustusalaseid koolitusi 
koostöös Kehtna kutseha-
riduskeskusega. Sel aastal 
oli Kehtnas kokariiete ja 
-jalanõude mess – meie kokad 
on kaunid!

 
Uuringud

Uimastikasutuse uuringud 
koolinoorte seas oli varem 
traditsiooniline tegevus (2001-
2013, kokku üheksal korral). 
Koolikiusamise uuring algab 
veel sel aastal ja kestab kuni 
2019. aasta kevadeni. Oleme 
maakonnaga aidanud kaa-
sa paljude üleriigiliste ja 
rahvusvaheliste uuringute 
läbiviimisele. Nii näiteks 
mõõtsime 2016. aastal ära 
kõik I klasside lapsed WHO 
rasvumisuuringu raames. 

 
Tublide tunnustamine

2011. aastast anname välja 
Raplamaa tervisedendaja 
ja Raplamaa sotsiaaltöötaja 
ning 2015. aastast Raplamaa 
noorsootöötaja tiitlit. Tun-
nustamise tseremoonia ja ka 
auhinnad on väärikad, sest 
need inimesed on seda väärt. 
Tippauhinnaks on klaasist 
südameskulptuur, mis on 
maakonna tervisedenduse 
sümbol, maavanema tänuki-
ri, Raplamaa kuldne rinna-
märk ning rahaline preemia. 
Alati oleme tänanud kõiki 
esitatud nominente kingituse 
ja tervisenõukogu esimehe 
tänukirjaga.

Väiksemaid ja suuremaid 
tervisedenduslikke piloot-
projekte ja tegevusi on olnud 
muidugi rohkem. Näiteks sel 
aastal oli tähelepanu vääriv 
ülekaaluliste laste vanema-
te tugirühma katsetamine, 
mis õnnestus päris vahvalt. 
Koolid, lasteaiad ja noorte-
keskused on saanud aastaid 
esitada väikeprojekte, et ko-
hapealset elu aktiveerida. Sel 
aastal rahastasime näiteks 19 
lastele ja nende vanematele 
suunatud terviseprojekti.

Ülle Laasner koostas aastal 
2015 raamatu „Paikkonna 
tervisedendus 20“, kus on 
Eesti tervisedenduse ajalugu 
kirja pandud juhtasutuste 
(Sotsiaalministeerium, Eesti 
Haigekassa, kõrgkoolid) ja 
maakondade poolt.

Võib öelda, et terviseden-
dus Raplamaal on olnud 
eesrindlik ning paljudele 
teistele maakondadele ees-
kujuks. Tervisedendus on 
olnud Raplamaal edukas tänu 
maavanemate toetusele - suur 
aitäh,  Kalle Talviste, Tiit 
Leier ja Tõnis Blank. 

Üks ajajärk on lõppenud, 
maavalitsused lõpetavad 
tegevuse, aga iga lõpp on 
millegi uue algus. Aitäh kõi-
kidele aktiivsetele eestveda-
jatele ja kaasatulijatele. Eesti 
ja Raplamaa on saanud sellest 
tegevusest kasu, inimesed 
teadlikumaks, rahva tervis 
paremaks.

Margus Tsahkna KOV-i tervisenõukogude suvekoolis 2012.

Liiklusnäidend lasteaias.

KEAT suvelaager 2011. "Otsi Otti" koolieelikutele. Fotod: erakogu

Omavalitsuste tervisenõukogud 2012
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Oma meeskonnaga peame me 
enda missiooniks toitlustuse 
valdkonnas nõu anda. Oleme 
külastanud pikkade aastate 
jooksul korduvalt nii koole, 
lasteaedu kui ka hooldeko-
dusid - meie huviorbiidis on 
olnud menüü, hügieen, nõud, 
söögisaal, kokkade riietus, 
kokakoolitus ja koka töö-
keskkond (köök) ehk oleme 
tundnud huvi koka tervise 
hoidmise vastu. Sel aastal kü-
lastas meie väike meeskond, 
kuhu kuulusid Anne Kersna 
(Kehtna Kutsehariduskeskuse 
toitlustusvaldkonna juht), Eli-
ko Sõmer (Terviseamet), Lilia 
Raudheiding (sotsiaalvaldkon-
na juht maavalitsusest) ning 
Ülle Laasner (tervisedendaja) 

maakonna hooldekodusid. 
Üheksast hooldekodust kü-
lastasime kuut, läksime sinna, 
kuhu meid kutsuti ja kus meie 
abi oodati: Rapla, Kaiu, Juuru, 
Hageri, Järvakandi ja Vigala 
hooldekodud.

Iga hooldekodu ja omavalit-
sus (ka ühinenud omavalitsus) 
saavad vastavad raportid ette-
panekute ja tähelepanekutega. 
Kokkuvõtteks võib öelda, et 
meie maakonna hooldekodu-
des saavad eakad inimesed 
hästi süüa, nad on hoolitsetud 
ja toit on armastusega tehtud. 
Toiduraha varieerub 1,5 eurost 
kolme euroni päevas. Kusjuu-
res tuli täheldada, et näiteks 
väikeses hooldekodus, kus 
päevaraha oli 1,5 eurot, pakuti 

iga päev ka magustoitu. 
Eakale inimesele on toit 

kõige tähtsam ja üldiselt kõige 
suurem rõõm veel siin elus. 
Menüüd olid koostatud menüü 
koostamise põhimõtete alusel, 
tegime ettepanekuid mõnel 
juhul ka menüüd veidi paren-
dada (näiteks jälgida, et nisu 
oleks vähem, et lõunasöögil 
oleks vähem haput või hapude 
toitude kombinatsioone; kui 
pakutakse näiteks lõunaks 
suppi, et siis magustoit oleks 
toekam, mitte samuti vedel 
jne). Eakas inimene ei soovi 
mingeid erilisi eksklusiiv-
seid toite, tema tahab oma 
harjumuste järgi süüa, kuid 
veidikene on võimalik ka 
eakate inimeste maitsemeeli 
ergutada ja toidumaailma 
avardada – nii näiteks paku-
takse mõnel pool ka põnevaid 
uusi puuvilju ja köögivilju. 

Kokad olid kõik kaunid, 
riided ilusad ja jalanõud tur-
valised. Anne Kersna andis 
nõu, kuidas koka tervist veel 

paremini hoida, et oleks vä-
hem tarbetuid liigutusi, et 
asjade paigutus köögis oleks 
ergonoomilisem. Ei ole ju ole-
mas ühtegi terve seljaga kok-
ka. Sel korral saime tegeleda 
juba ka pisiasjadega – näiteks 
soovitada viledate pajalappide 
asemel uusi ja tänapäevaseid, 
niisamuti kuivainete nõusid, 
kust on hea ja lihtne toidu-
ainet võtta. Nägime ka väga 
põnevaid ja nüüdisaegseid 
lähenemisi – näiteks ratastel 
kuivainetekäru Raplas.

 Rõõmustasime, kui vahe-
peal olid toimunud muutused 
ja meie ettepanekuid oli ar-
vestatud. Kui käime üle 4-5 
aasta asutusi külastamas, on 
n-ö võõrale muudatused väga 
hästi näha. Saime ka hoolde-
kodudelt tänusõnu, oleme ju 
tegutsenud selleks, et neid 
toetada ja aidata. 

Meie poolt kiitus kõikidele 
omavalitsustele, kes suudavad 
tagada oma inimeste parima 
hoidmise.

Merike Rego,  
Birgit Jaansalu,
Kepikõnni projekti esindajad

„müüdimurdjad – ke-
pikõnd noorte sekka“ 
– sellist pealkirja 
kannab Järvakandi 
avatud Noortekesku-
se terviseprojekt, mis 
juba eelmise aasta 
detsembrikuust on 
hoo sisse saanud. 

Tegemist on Tervise Arengu 
Instituudi TEIP (tervist eden-
dava idee projekt) konkursi-
projektiga, mille nooremas 
vanuserühmas saavutasime 
1. koha. Projektijuht on 14-
aastane Birgit Jaansalu. Idee 
konkursist osavõtuks sai 
Birgit eelmisel sügisel Järva-
kandis toimunud sündmuselt 
„Kepikõnni ekspress“. Seal 
tutvustas kepikõnniharras-
tust René Meimer Kepikõnni 
Liidust. Kuna meie projekti 
laiem eesmärk on arendada 
noorte terviseteadlikkust 
motiveerivas võtmes ning see-
läbi mõjutada nende edasist 
tervisekäitumist, kutsusime 
Meimeri ka noortekeskusesse. 
Ta tutvustas väga haaravalt 
kepikõnni tehnikat ja tegi koos 
noortega läbi kepikõnniretke 
lumisel terviserajal.

Saime hoogu juurde. Pro-
jekti kaudu tellisime noor-
tekeskusesse käimiskepid, 
koostasime tegevuskava ja 
alustasime kepikõndidega.

Esimene oli päkapikkude 
„Helkurkõnd“, mis toimus 
luutsinapäeval, 13. detsembril 
2016. See sobis hästi käimas-
oleva helkurikampaaniaga ja 

jõulude algusega. Veebruaris 
alustasime regulaarselt teisi-
päevaõhtuste kõnniretkedega. 
Neid on seni olnud kokku 
21. Meil on kujunenud juba 
välja oma kepikõnni tiim, 
kes kõnnivad iga ilmaga, sest 
pole halba ilma, vaid on vale 
riietus. Iga kord on ootamas 
noortekeskuses soe tee ja väike 
näks. Meie meeldejäävamad 
teisipäevakud oleme ristinud 
ka sobivate nimedega nagu 
„Külmakõnd“, „Sõbrapäeva-
kõnd“, „Libedakõnd“, „Turbo-
kõnd“, „Euroopa päeva kõnd“, 
„Halloweeni kõnd“ jne.  

Kooskõnnid on meid nii 
karastanud kui ka tiimitunnet 
loonud. Väga toredad olid 
kord kuus korraldatud rahva-
kõnnid, kuhu on tulnud igas 
vanuses kõndijaid, näiteks 
kukeaasta vastuvõtmine, va-
bariigi aastapäeval terviseki-

lomeetrite kogumine, kevade 
kõnd, südamenädala kõnd. 
Kepikõndijatele on spetsiaal-
sed kepikõnnipäevikud, kuhu 
saab kõnnid ja kilomeetrid 
kirja panna, samuti muid 
tervisenäitajaid. Igale kõndi-
jale, kes on läbi teinud kümme 
kõndi, on väike kingitus.

Kuigi meie projekti tegevu-
sed lõppesid alles oktoobris, 
käis meie kepikõnni esindus 
juba 8. mail Tallinnas, Tervise 
Arengu Instituudis parimate 
projektide liikmete pidulikul 
vastuvõtul. Seal esitles Birgit 
Jaansalu meie projekti. Saime 
tänukirja ja ühe toreda mängu 
noortekeskusele. Pärast täna-
mist osalesime veel seiklus-
mängul Pääsküla rabas.

Projekti lõpusündmuseks 
oli 14. oktoobri väljasõit La-
hemaa kaunitele loodusrada-
dele. Kahekümneliikmeline 

matkaseltskond käis maha 9 
km mööda Oandu-Ikla RMK 
matkateed, alustades Vasa-
risti joa juurest ja lõpetades 
Joaveski joa ning puupapi 
vabriku varemetega. Meie 
projekti on toetanud lisaks 
Tervise Arengu Instituudile 
ka Eesti Kepikõnni Liit, OÜ 
Treksi Teraapiad, tervisefirma 
Siberi Tervis ja Järvakandi 
vallavalitsus. Nõu ja jõuga on 
abiks olnud Rene Meimer ja 
Aliis Sarapik.

Kas me siis murdsime 
müüti, et kepikõnd on ea-
kate teema? Selle hooajaga 
õnnestus meil murdmisega 
algust teha. Noored proovisid 
kepikõndi ja mõnele on see 
saanud juba harrastuseks. 
Kuigi projekt on lõppenud, 
jätkame müütide murdmist ja 
kogukonna liitmist toredate 
liikumistegevuste abil.

Müüdimurdjad – kepikõnd noorte sekka Raplamaal on algamas 
koolikiusamise uuring

Teema: 
kiusamine koolis

 Stuudios 
Liivia Vacht ja 

noored
 

Kõiki tervisesaateid on võimalik 
järel kuulata aadressilt  

www.treraadio.ee/kordus

NoorTefoorumi 
tervisesaade eetris 

Merike Sisask,
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia instituut 
(ERSi)

Kiusamine teeb alati haiget ning kahjustab 
vaimset heaolu. Kiusamise tõttu võib noor 
muutuda üksildaseks, õnnetuks, ärevaks või 
kogeda muid minapildi ja enesehinnangu 
probleeme. 

Nii kiusatavale kui ka kiusajale võib kiusamises osalemine 
kaasa tuua pikemaajalisi probleeme ka edasises elus. Aas-
tal 2015 ERSI poolt läbi viidud üle-eestiline koolikiusamise 
uuring näitas, et õpilastest 19% on viimase aasta jooksul 
olnud koolikiusamise ohvrid ning 10% on ise kaasõpilasi 
kiusanud. Samal ajal nii kiusatava kui ka kiusaja rollis 
oli olnud 4% õpilastest. Enamasti toimus kiusamine lühi-
ajaliselt ja harva, kuid oli ka neid, kes kogesid kiusamist 
pidevalt (4%) või kes ütlesid, et kiusamine on kestnud juba 
lausa üle 3 aasta (27%).

Kiusamise viise on erinevaid: füüsiline (nt lükkamine, 
löömine), verbaalne (nt halvustamine, norimine), suhetega 
seotud (nt grupist väljajätmine, tõrjumine) ning kaudne 
(nt tagarääkimine). Tehnoloogia arenguga seotult on 
lisandunud veel üks kiusamisviis – küberkiusamine. See 
on eriti salakaval, kuna toimub elektrooniliste seadmete 
vahendusel ja seega pole õpilasel selle eest pääsu ka 
väljaspool kooli. Vähem on teada koolikiusamise alaliigi 
kohta, mis toimub õpilase ja õpetaja vahel ning võib olla 
nii ühesuunaline kui ka vastastikune.

Eesti Tervisedenduse Ühing koostöös Eesti-Rootsi 
Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudiga (ERSI) 
viib 2017-2019 läbi uuringu „Koolikiusamise uuring 
Raplamaal“, mida rahastatakse PRIA poolt Leaderi 
programmist. Projektijuht on Ülle Laasner.

Uuringu peamiseks eesmärgiks on mõista ja kaardistada 
kiusamise ulatust ning selle iseloomu Raplamaa 5.-9. klassi-
de õpilaste hulgas. See on periood õpilase elus, mil ta kõige 
tõenäolisemalt kiusamisega kokku puutub. Teine oluline 
eesmärk on võtta koolikiusamise kontekstis suurema luubi 
alla õpetaja-õpilase suhted.

Uuringusse on kaasatud kõik Raplamaa koolid ning 
uuring koosneb kahest osast. Jaanuaris 2018 viiakse 
läbi õpilaste veebipõhine anonüümne küsitlusuuring, 
mis annab ülevaate probleemi ulatusest ja iseloomust. 
Aastal 2015 sama metoodikaga üle-eestiliselt läbi viidud 
uuring annab lisavõimaluse Raplamaa õpilaste olukorda 
Eestiga üldiselt võrrelda. Küsimuste peamine fookus 
on kiusamiskogemusel (kiustavana ja/või kiusajana). 
Mõningaid küsimusi esitatakse ka õpilase taustaandmete ja 
heaolu kohta (näiteks: läbisaamine ema ja isaga, leibkonna 
koosseis, rõõmsameelsus, energilisus). 

Veebruaris 2018 viiakse kiusamiskogemuste sügavamaks 
mõistmiseks läbi uuringu teine osa. Selleks toimuvad 
mõnedes koolides fookusgrupi arutelud nii õpetajate kui 
ka erinevas vanuses õpilaste hulgas. Et uuringu tulemused 
oleksid usaldusväärsed ja kaalukad, on iga uuringusse 
kaasatud õpilase ja õpetaja panus väga oluline. Uuringu 
abil püüame tõsta kiusamise teema jõulisemalt päevakorda 
ning anda ka soovitusi lahendusteks, mis formuleeritakse 
uuringu lõpus maakondlikeks soovitusteks/tegevuska-
vaks.

Raplamaa hooldekodudes saavad eakad hästi süüa
Ülle Laasner, Raplamaa tervisedendaja

Raplamaa tervisedenduses on olnud aastaid 
üheks tegevuseks avaliku sektori toitlustuse 
järelevalve. 

Kepikõnni tiim, kes kõnnivad iga ilmaga.

26. novembril 
kell 15


