
OktOOber 2012                     tervise edendaja on projekti “Vigastuste vältimine rapla maakonnas 2012” tegevus ja seda rahastab eesti Haigekassa.

Tervise Edendaja

Urve Uusberg, psühholoog

Aega kirjeldab kaos, tegemata 
tööd, kiirustamise pinge, 
fragmentaarsus, rahulolematus 
endaga, pidev võistluslikkus, 
pealiskaudsus jne. Ajakasutus 
on seotud valikutega eesmärgile 
liikumisel. 

Ajakasutust on lihtsam juhtida, kui 
teada, mis on esmajärguline - millega 
soovitakse oma aega sisustada, seda 
vähest aega taeva all.

Järgnevalt mõned vahendatud 
mõtted. 

Uku Uusberg: „...sellest hetkest, 
kui asfalt leiutati, läks asi valeks. 
Asfaldist alates on inimestel või-
malused, nad saavad endale lubada 
rohkem kui nende süda suudab vas-
tu võtta. Nii me oleme eemaldunud 
sellest, mis on inimeste baasasjad 
südames.“ (Raplamaa Sõnumid, 
Teatriküljed okt. 2012)

Mikk Üleoja: „Tänapäeva ühis-
kond saeb inimese teadvuse sei-
bideks kiiremini kui kodanik ise 
midagi kahtlustadagi jõuab. Vaja 
on tööd teha, ennast tõestada ja 
teostada,  lakkamatult edasi pürgida 
ja saavutada ning tarbida: kaupa, 
teenuseid, meelelahutust. Meile 
räägitakse ja me räägime ka ise: 
efektiivsusest, jätkusuutlikkusest, 
marketingist, projektijuhtimisest 
jne. 

Kui süüvime sügavale südame 
põhja, vaatame otsa inimelu tõelis-

tele väärtustele: mehe-naise, vane-
ma-lapse vaheline armastussuhe, 
looduse täiuslikkus ja ilu, siis nende 
kõrval on see leksika täiesti absurd-
ne, mõttetu ja ebatõeline. 

Ühiskond surub meie teadvusele 
peale näilisust, mida pole olemas. 
Sellele tuleb iseenda sees vastu 
hakata. Et inimeseks jääda, on 
hädavajalik vaimsete ja loovate 
impulssidega vahetult isetegemise 
läbi kokku puutuda. Kellele meel-
dib tantsida, tantsigu. Kes suudab 
maalida või joonistada, tehku seda. 
Kes armastab laulda, laulgu. (Teater. 
Muusika. Kino jaan. 2008)

Tommy Hellsten: “Eri sugu-
põlvede ühendused on muutunud 
õhukeseks/olematuks. Elulist inim-
likku kogemust ei anta enam üle 
ühelt sugupõlvelt teisele. Lapsed ja 
noored on jäetud imema mõjutusi 
internetist ja TV-st. Väärtuste võit-
lustandril käratsevad ärimehed. 
Tulemus on saanud tähtsamaks 

kui inimene. Äraväsimine. Alailma 
tõttamine ja võimetus kohal olla. 
Töönarkomaania jm sõltuvused.

Et vältida kontakti oma hinge-
sisese väärtusetuse tundega: tuleb 
olla edukas, kangelaslik, emale au ja 
kuulsust toov jne. Üks osa inimesest 
tunneb, et on täiesti väärtusetu, 
teine püüab olla kangelane = edukas, 
jõukas, kuulus – mistahes hinnaga. 
Kui eneseväärtuslikkuse usk on 
vankuma löönud, siis ei taluta oma 
ebatäiuslikkust. 

Kõige välise teenimine – raha, 
võim, kordaminekud, on õõnes 
ja pinnaline elu, milles puudub 
vaimsus. Kui eesmärk on vaid 
heaolutunne, nauding – tundmustele 
orienteeritud tulemused/hedonist-
lik püüe, siis on pettumus sage ja 
asutakse selle ületamiseks uuele 
enesetõestuse ringile. Lõpuks on 
küsimus väärtustes. Kui võtame 
kuulda pinnalisi väärtusi ja teeme 
oma valikud nende järgi, kaotame 
käest vaimsuse.“

reedel, 2. novembril kella 10-16
Rapla haldushoone (Tallinna mnt 14) 

suures saalis

AJAKAVA
  9.30 Registreerimine ja tervituskohv
10.00 Avasõnad ja sissejuhatus. Tiit Leier, maavanem 
10.10 Sekkumisvõimalused koolides vaimse tervise edendami-
  seks ja riskikäitumise ennetamiseks. Merike Sisask,
  ERSI tegevdirektor ja vanemteadur, TLÜ
  Sotsiaaltöö Instituudi dotsent
10.50 Sõltuvus ja riskikäitumine kui multidimensionaalne 

 psühhosotsiaalne nähtus. Erik Rüütel, Sisekaitseakadee- 
	 mia	Justiitskolledži	lektor,	TLÜ	doktorant

11.30 Kohvipaus
11.45 Väsimuse mitu nägu. Maria Tamm, MSc Tartu Ülikooli
   doktorant
12.25 Internet kui vaimse tervise edendamise suurepärane  

 tööriist!? Airi Mitendorf, ERSI projektijuht, TLÜ doktorant
13.05 Lõuna
14.00 Ajajuhtimine. Urve Uusberg, MTÜ Rapla Maakonna 
  Psühholoogiateenistus psühholoog
14.40 Raamatututvustus: Harriet Lerneri ”Vihatants”. 
  Ly Ehin, tõlkija ja psühhoterapeut
14.50 Kaassõltuvus. Kus ja millal me ennast kaotame?
  Mare Pruks, naistearst, paari- ja seksuaalterapeut
15.30 Pidulik lõpetamine

Konverentsi jätkuks hingedepäevakontsert talveaias
Konverentsi modereerib marKus haamer

Konverentsi osavõtutasu on 5 eurot.
Info ja registreerimine: tel 484 1124, www.raplamv.ee/tervis

KONVereNTsI KOrraLDaJaD: rapla maavalitsus
sa raplamaa Info- ja Nõustamiskeskus

Ülle Rüüson,
tervisedenduse spetsialist aastast 
1999

2. novembril toimuv Raplamaa 
15. tervisedenduse konverents 
on üks oluline tähis rahva tervise 
edendamise käidud teel. 

Üleriigiline tervisedenduse võr-
gustik loodi maavalitsuste juurde 
aastal 1995. Raplamaal on rah-
vatervise valdkonda juhtinud ja 
arendanud Aili Laasner (1995-1999) 
ja Ülle Rüüson (1999-), spetsialisti 
asendajana Liivia Vacht (2007-2009) 
ning assistentidena Liina Kokk 
(2010-2012) ja Anneli Viires (2012-). 

Maakondlik tervisedenduse kon-
verents on aasta tähtsaim sündmus 
rahva tervisega tegelejatele. See 
on võrgustiku kokkusaamise ja 
tervisedendusega seotud inimeste 
tunnustamise koht, see on olulis-
te lepingute sõlmimise koht. Nii 
on pidulikult ilmavalgust näinud 
rahvusvaheline leping Karolinska 
Instituudi, Rapla Maavalitsuse ja 
Raplamaa Omavalitsuste Liidu 
vahel (2004, 2009), Eesti Olümpia-
komitee ja maakondlike partnerite 
ühislepe (2007) ja ka näiteks Tartu 
Ülikooli ja Rapla Maavalitsuse 
koostöölepe (2000).

Tervisekonverentsid on olnud nii 

15 aastat tervisedenduse 
konverentse Raplamaal

Ajakasutus on seotud valikutega

Liivia Vacht,
õppenõustamise koordinaator/
eripedagoog

Victor Hugo on öelnud, et rõõm, 
mida me valmistame meile 
armsatele inimestele, peegeldub 
meile tagasi mitte nõrgenedes, 
nagu peegeldused tavaliselt, 
vaid muutub veelgi särava-
maks.

Kuid meie tormakas igapäeva-
elu on vooluga kaasa haaranud 
inimese, kes sageli on ennast 
kaotamas – raske on rajal pü-
sida. Rajal, kus on piisavalt 
aega märgata ennast ja oma 
lähedasi.

Me saame päevast päeva mee-
dia vahendusel teadmisi, kuidas 
tervislikult toituda, kuidas ris-
ke vähendada jne. Kõige selle 
juures kipub unarusse jääma 
meie tundemaailm – kuidas olla 
sisemiselt tasakaalus ja õnnelik 
ning nautida elamist iga päev?

Õnnelik-olemist ei maksa 
homsele edasi lükata. Elame 
igas hetkes täna ja just praegu. 
Välised tingimused ei allu sageli 
meie kontrollile, aga oma suhtu-
misi neisse saame ise kujundada 
ning seeläbi tuua oma ellu ka 
suuremat rahulolu ja tasakaalu. 
See väljendub peagi ka meie 
suhetes ja kehalises heaolus. 

Seekordse tervisekonverentsi 
teema on vaimne tervis. Kõneks 
tulevate teemadega püüame 
anda oma panuse vaimse 
tervise tähtsustamisel, selle 
säilimisel ja hoidmisel. Vaimne 
heaolu aitab meil suhestuda ja 
kohaneda ümbritsevaga, seda 
tajuda, mõista ja tõlgendada 
ning vajadusel muuta – kogeda 
elu tähenduslikuna.

Ei piisa sellest, et teatakse - 
teadmisi tuleb ka rakendada, ei 
piisa sellest, et tahetakse - tuleb 
ka vastavalt tegutseda. (J. W. 
Goethe)

Väärtuslikke teadmisi tule-
vad jagama oma ala parimad 
spetsialistid, teadurid.

Ootame osalema nii hariduse, 
sotsiaaltöö, noorsootöö, õigus-
kaitse kui ka vaimse tervise 
valdkonna esindajaid. 

Oleme tänulikud, kui oma osa-
lemissoovist meile enne teatate. 
Registreerumine konverentsile 
Rapla maavalitsuse kodulehel 
www.raplamv.ee/tervis

Veedame koos ühe sisuka ja 
meeleoluka päeva!

Kohtumiseni konverentsil 
hingedepäeval,  2. novembril 
Rapla Maavalitsuse suures 
saalis.

teemapõhised (uimastid, vigastu-
sed, rahvasport, vaimne tervis) kui 
ka sihtrühmapõhised (laste tervis, 
meeste tervis). Noortekonverentsid 
on olnud kahel korral - aastal 2005, 
mil noored 150 osalejaga konve-
rentsi täiesti ise korraldasid ja läbi 
viisid. Eelmisel sügisel nimetasime 
kokkusaamist aga noorte tervise-
foorumiks.

Juubelikonverentsil peame mee-
les ja tunnustame kauaaegseid 
koostööpartnereid kohalikest oma-
valitsustest, maakonna tervise- ja 
traumanõukogu liikmeid ning teiste 
maakondade pikaajalisi terviseden-
dajaid. Tunnustame ka koostööd 
juhtorganisatsioonidega - Eesti 
Haigekassa (alates 2001) ja Tervise 
Arengu Instituudiga (alates 2003) 
paikkonna tervise edendamisel.
Tere tulemast Raplamaa 15. juubeli-
konverentsile 2. novembril!

Rapla maakonna XV tervisedenduse 
konverents 

VAIMNE TERVIS

Õnneliku elu 
alus on 
vaimne tervis

1995 - “Tervis ja kohalik võim”
1996 - “Tervisekonverents” 
1998 - “Alkoholikonverents”
1999 - “Narkomaania maakonnas
             täna ja homme I”
2000 - “Perekond muutuvas 
             ühiskonnas”
2001 - “Vigastused ja kogukonna 
             tervis” 
2002 - “Narkomaania maakonnas 
             täna ja homme II 
2003 - “Terve laps on ülim rikkus” 
2004 - “Eesti I Safe Community
             konverents”  
2005 -   õpilaskonverents “Narko-
             maania maakonnas täna 
             ja homme III” 
2006 - “Tervisedendus lasteasutus-
              tes” 
2007 - “Elukestev liikumisharras-
             tus” 
2009 - „Eesti II Safe Community
             konverents“  
2011 - „Meeste tervis“
2012 - „Vaimne tervis“
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Merike Sisask,
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja 
Suitsidoloogia Instituut (ERSI), 
tegevdirektor ja vanemteadur,
Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö 
Instituut, dotsent

Kuigi mitte miski ei saa 
asendada lapse jaoks kodu ja 
suhteid kõige lähedasemate 
oluliste inimestega, on koolil 

vaimse tervise edendamisel 
ja riskikäitumise ennetamisel 
täita oma kindel roll. 

Miks just koolil? Kool on 
koht, kus lapsed veedavad 
väga suure osa oma päevast 
ning kus temaga kokku 
puutuvatel täiskasvanutel ja 
eakaaslastel on hea võimalus 
märgata probleeme ning pak-
kuda hädasolevale lapsele abi 
ja edasisuunamise võimalust. 

Lapse elus on kolm väga 
olulist tugisammast – kodu, 
kool ja sõbrad. Nende ümber 
keerleb kui mitte just kogu 
tema elu, siis suurem osa elust 
kindlasti. Nii kodus, koolis kui 
ka sõprade ringis valitsevast 
psühho-sotsiaalsest keskkon-
nast sõltuvad noore inimese 
hoiakud, mõttemustrid, käi-
tumisvalikud, emotsionaalne 
seisund ning kõik vaimse 

tervisega seonduv kõige laie-
mas mõttes. Vaimne tervis 
omakorda on seotud paljude 
erinevate riskikäitumistega.

Koolipersonal võib küsida 
– kas nüüd siis tahetakse 
laste vaimne tervis ka veel 
meie õlgadele panna? Jah ja 
ei. Kool ei tee ega saagi teha 
ära vaimse tervise spetsialisti 
(psühhiaatri, psühholoogi) 
tööd. Kui on tegemist juba tõsi-
se vaimse tervise probleemiga, 
tuleb abi saamiseks pöörduda 
spetsialisti poole. 

Siiski peab koolipersonal 
oma töös niikuinii arvestama 
sellega, et lapse vaimse tervise 
seisund mõjutab nii lapse enda 
akadeemilist võimekust kui 
ka üldist õppimismeeleolu 
klassis. Mõnikord võib olla abi 
väga väikesest sekkumisest, et 
õpilased paremini õppimise 

lainele häälestada. Ilmselgeid 
ohumärke ignoreerides võivad 
probleemid aga aina kuhjuda.

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise 
ja Suitsidoloogia Instituut 
(ERSI) viis aastatel 2009-2011 
Eestis läbi Euroopa Komis-
joni projekti SEYLE (Saving 
and Empowering Young Li-
ves in Europe – Säästame 
ja võimestame noori elusid 
Euroopas). Selle käigus ra-
kendati õpilastele vanuses 
14-15 eluaastat kolme erinevat 
sekkumismudelit, mille üldine 
eesmärk oli edendada nende 
vaimset tervist ja vähendada 
riskikäitumist.

* Üldine tervise edendamine 
kooliõpilaste endi vaimse ter-
vise alase teadlikkuse tõstmise 
ning toimetulekumehhanismi-
de parandamise (Awareness) 
kaudu. See sekkumismudel 

sisaldas informatiivseid loen-
guid teadmiste täiendamiseks 
ning praktilisi ja kaasahaara-
vaid rollimänge, et parandada 
oskusi raskete olukordade 
lahendamiseks. Kõik õpilased 
said endale koju kaasa lisalu-
gemiseks brošüüri „Sa saad 
mõjutada ja parandada oma 
enesetunnet“.

* Õpetajate ja muu kooliper-
sonali koolitamine riskirühma 
kuuluvate õpilaste märka-
miseks ja edasisuunamiseks 
(QPR: Question, Persuade & 
Refer). Selle sekkumismudeli 
käigus pakuti koolipersonalile 
vastavasisulisi koolitusi ning 
lisalugemiseks brošüür „Küsi, 
veena, suuna“.

* Riskigruppi kuuluvate 
laste väljaselgitamine ja vaim-
se tervise spetsialisti juurde 
konsultatsioonile suunamine 

(ProfScreen). Selle sekkumis-
mudeli rakendamise käigus 
sõeluti küsimustiku põhjal 
välja riskikäitumise ja vaimse 
tervise probleemide esmaseid 
märke väljendavad lapsed, 
viidi nendega läbi põhjalik 
süvaintervjuu ning suunati 
nad vajadusel aktiivselt edasi 
erinevate sobilike abikanalite 
juurde.

Sekkumismudelite mõju 
esmane analüüs on näidanud, 
et psühho-sotsiaalset laadi 
koolipõhine sekkumine mõ-
jub, kuid selle mõju võib 
olla mitmetahuline. Selgemini 
märgatav oli mõju tahtlikele 
enesevigastustele, mis vähene-
sid, ja prosotsiaalsele käitumi-
sele (s.o omakasupüüdmatute 
motiividega abistamisele ja 
suhetele orienteeritud käitu-
mine), mis paranes.

Kooli roll vaimse tervise edendamisel ja 
riskikäitumise ennetamisel

Pille Kuldkepp,
psühholoog

2011.a lõpul on õiguskants-
ler ja laste ombudsman 
Indrek Teder andnud välja 
juhendi abivajavast lapsest 
teatamiseks. Juhend kirjel-
dab olukordi, mil kindlasti 
tuleks sekkuda ja milline on 
sekkumise õiguslik alus. 

Juhend on mõeldud kõigile 
täiskasvanuile, aga eriti neile, 
kes oma töös puutuvad sageli 
kokku lastega – õpetajad, kas-
vatajad, tervishoiu-, lastekait-
se- ja noorsootöötajad. 

Selle juhendiga soovitakse 
ärgitada kõiki täiskasvanuid 
veel enam märkama laste 
muresid, eriti laste väärkoht-
lemist ja ka seda, kui lapse 
põhilised vajadused ja heaolu 
on rahuldamata. 

Alljärgnevalt mõned oluli-
semad väljavõtted lasteom-
budsmani juhendist, mis olid 
arutlusel ka tänavu juunis 
Raplas toimunud laste vigas-
tuste teemalisel ümarlaual.

Mida teha, kui…
…kohtad last, kes räägib 

sulle, et ta pole kaks päeva 
midagi söönud, ja palub 
sul anda talle natuke süüa 
või raha

…kohtad last, kes kanna-
tab kiusamise ja vägivalla 
all koolis või kodus või 
mistahes muus paigas

...kohtad last, kes räägib 

sulle, et ta ei taha enam ela-
da ja tead, et ta on üritanud 
endalt elu võtta

…kohtad last, kes on öösel 
väljas ja räägib, et ta ei 
julge koju minna

…kuuled oma naaberkor-
terist tihti laste hüsteerilist 
nuttu ja karjeid.

Neid ja veel paljusid selli-
seid olukordi, kus me näeme, 
et mõni laps on hädas ja vajab 
abi, võib elus paraku ette tulla. 
Mõnikord on see lihtsalt meie, 
täiskasvanute, kogemus ja 
„kõhutunne“, mis ütleb, et 
siin on midagi lahti. Sageli 
aga peatavad meid sekkumast 
oma väärtushinnangud, veen-
dumused, uskumused, hirmud 
ja kõhklused, nagu:

„äkki ma teen sääsest ele-•	
vandi, reageerin üle?“
„igal perel on oma elu, mul •	
pole õigust nende ellu sek-
kuda“
„kindlasti keegi teine näeb •	
ja märkab, mina ei pea see 
inimene olema“
„pole minu mure“•	
„lapsel on oma vanemad ja •	
nemad teavad kõige paremi-
ni, mis talle hea on“
„kui ma sekkun, siis võidak-•	
se mind süüdistada isiku-
puutumatuse rikkumises“
„ma pöörduksin heameele-•	
ga, aga ei tea, kuhu“

Iga inimese kohustus on tea-
tada abivajavast lapsest!

Abivajav laps on üldmõiste, 
mille alla kuulub ka mõiste 
hädaohus olev laps. Nad mõ-
lemad vajavad märkamist ja 
abi.

Abivajava lapse puhul on 
ohustatud tema turvatunne, 
areng ja heaolu.

Näiteid:
Laps elab üksinda.•	
Laps vajab erispetsialisti •	
abi (arsti, logopeedi, psüh-
holoogi vm), aga vanem ei 
tunnista seda või ei oska 

abi otsida.
Laps ei käi koolis.•	
Laps jooksis kodust ära.•	
Laps on sunnitud kokku •	
puutuma tema eale ja aren-
gutasemele mittesobiva in-
foga (näiteks pornograafia, 
vägivald).

Hädaohus oleva lapse puhul 
on ohustatud tema elu ja 
tervis. Hädaoht võib tuleneda 
nii välisest keskkonnast, teiste 
tegevusest kui ka lapse enda 
käitumisest.

Näiteid:
Laps on vägivalla ohver •	
(see võib olla nii vaimne, 
füüsiline kui ka seksuaalne 
vägivald).
Laps on tõsiselt haige.•	
Laps üritas enesetappu või •	

plaanitseb seda.
Laps on alatoitumuses.•	
Laps pani toime süüteo.•	

Laps, kelle elu, tervis, tur-
vatunne, areng või heaolu 
on ohustatud, vajab abi! 
Oluline on sellest teada anda 
neile inimestele, kellel on 
seaduslik alus sekkuda ja 
võimalus abi osutada.

Abivajavast või hädaohus 
lapsest tuleb teatada: valla- 
või linnavalitsusele (võima-
luse korral otse lastekaitse-
töötajale) või politseile. 

Valla- või linnavalitsus ja 
politsei on haldusorganid, 
kellel on seadusest tulenevalt 
ülesanne abistada ja kaitsta 
last. Oluline on teada, et kuna 

nendel asutustel on seadus-
järgne õigus töödelda lastega 
seotud isikuandmeid, võib 
abivajavast lapsest teatada 
ja vajadusel edastada temaga 
seotud andmeid ka ilma lapse 
ja/või tema seadusliku esin-
daja teadmise ja nõusolekuta. 
Kohalikul omavalitsusel ja 
politseil on kohustus arves-
tada lapse ja tema lähedaste 
õigusega privaatsusele ning 
kaitsta isikuandmeid kuritar-
vituse eest, sh hoida saladust 
väljaspool tööd ning lähtuda 
vaid neist isikuandmetest, mis 
on asjassepuutuvad, st lapse 
abistamiseks vajalikud.

Laste õiguste ja kaitse kohta 
saab rohkem lugeda kodulehelt 
http:// lasteombudsman.ee. 

Lasteabi telefonile 116 111 
ja e-posti aadressile info@
lasteabi.ee ning kodulehele 
www.lasteabi.ee saavad pöör-
duda nii lapsed ise kui ka 
täiskasvanud, kes tahavad nõu 
mistahes laste abistamisega 
seotud küsimustes.  

Loomulikult on alati tõhu-
sam ning lapsele suurimaks 
abiks, kui ta ei peaks kunagi 
sattuma olukordadesse, kus 
tema heaolu või tervis on 
ohus. Armastavad ja mõistvad 
täiskasvanud lapse ümber, 
kes märkavad tema vajadusi 
ja muresid ja tahavad ning 
oskavad nendega arvestada, 
loovad lapsele turvalise baasi 
nii lapseeas kui ka kogu üle-
jäänud eluks.

Mida teha, kui laps vajab abi

Laste õiguste ja kaitse kohta saab rohkem lugeda kodulehelt http:// lasteombudsman.ee. Foto: Siim Solman
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Maria Tamm, 
Tartu Ülikooli doktorant

Psühholoogid viitavad 
tihtipeale väsimusele 
kui stressreaktsioonile 
liignõudlike elusündmuste 
suhtes. Kuna väsimusest 
saab rääkida väga mitme-
tes erinevates konteksti-
des, siis on tegelikult seda 
ka väga keeruline täpselt 
defineerida. 

Erinevad teaduslikud uuri-
mused on tõestanud väsimuse 
mitmedimensioonilist loo-
must. Üldise väsimustunde 
kõrval eristatakse nii vaimset 
väsimust kui ka kehalist vä-
simust, aga ka unisust, mo-
tivatsioonipuudust ja aktiiv-
sustaseme langust. Väsimust 
võib kirjeldada kui organismi 
seisundit, mis pikemaajalise 
kehalise tegevuse või vaimse 
töö tagajärjel ilma piisava 
puhkuse võimaluseta väljen-
dub tavaolekuga võrreldes 
langenud töövõimes. 

Väsimus on nii meditsii-
nis kui ka psühholoogias 
suure tähelepanu all, kuna 
mitmete haiguste puhul (nt 
südamehaigused, kroonilised 
infektsioonid, depressioon, 
kilpnäärme haigused, kasva-
jalised protsessid, kroonilise 
väsimuse sündroom, stress) 
on see üks iseloomulikke 
tunnuseid ning kliinilises 

praktikas üks levinuimaid 
kaebusi. 

Kõige sagedasem on siiski 
eristada kehalist ja vaimset 
väsimust ning üleüldine ener-
gia puudumine tundub olevat 
erinevat tüüpi väsimuste pu-
hul ühiseks teguriks. Mõlemat 
tüüpi väsimusega kaasneb 
vähenenud suutlikkus ja tahe 
eesmärgipäraseks käitumi-
seks sobivat sooritustaset 
säilitada. Mitmed igapäevased 
tegevused ja tööülesanded 
nõuavad aga nii vaimset kui 
ka kehalist ressurssi, mis 
omakorda muudab nende 
väsimustüüpide eristamise 
mõnevõrra keeruliseks. 

Teatud määral oleneb erine-
vat tüüpi väsimuse eristamine 
selle mõõtmisviisidest. Saab 
rääkida väsimuse objektiiv-
setest väljendumisviisidest, 
nagu näiteks soorituse langus 
ja reaktsioonide aeglustu-
mine, kui ka subjektiivsest 
väsimustundest, mis on pi-
gem emotsionaalne seisund. 
Esimesel juhul mõõdetakse 

väsimust soorituse kiiruse ja 
täpsuse alusel, viimasel juhul 
kasutatakse enesekohaseid 
hinnanguid. 

Seega ei tasu erinevaid 
väsimustüüpe vaadelda iso-
leeritult teineteisest, vaid 
pigem nii, kuidas kehaline 
või vaimne tegevus väljendub 
erinevatel informatsiooni 
töötlemise tasanditel ja käitu-
mises. Eeldusel, et tõepoolest 
ilmnevad väsimustüüpide 
erinevused, saab vaadelda, 
kuidas kasutatakse piiratud 
energiaressursse erinevates 
kognitiivsetes ülesannetes. 
Mida keerulisemaks muutub 
ülesanne, seda rohkem läheb 
vaja ressursse esialgse soori-
tustaseme säilitamiseks. 

Väsimus näib olevat ka 
reaktsioon üleliigsele vä-
lisele stimulatsioonile või 
selle puudumisele. See seletab 
näiteks, miks igavas info-
keskkonnas võib tihtipeale 
kogeda väsimustunnet. Välise 
stimulatsiooni puhul ennus-
tab väsimuse teket kogetud 

ülekoormus ja stimulatsiooni 
meeldivusaste ka siis, kui 
arvesse võtta erinevaid riski-
tegureid ja üldist tervislikku 
seisundit. 

Kogetud ülekoormus pee-
geldab stimulatsiooni kvan-
titatiivseid omadusi (nt liiga 
palju informatsiooni), samas 
kui meeldivusaste näitab vä-
lise stimulatsiooni kvaliteeti. 
Viimasel juhul näiteks naudi-
tav töö, hobidega tegelemine 
ja erinevad sotsiaalsed sünd-
mused ennustavad madalat 
väsimustaset. Inimesed, kellel 
on päeva jooksul aega tegele-
da meeldivate tegevustega, 
kaebavad väsimuse üle vähem 
kui need, kes kurdavad üldise 
ajapuuduse ja huvipakkuva-
teks tegevusteks ebapiisava 
aja üle. 

Kokkuvõttes on oluline 
mõista väsimuse mitmenäoli-
sust, kuna see annab teadmisi 
selle kohta, kuidas väsimu-
sega edukamalt toime tulla 
ja seeläbi oma elukvaliteeti 
muuta. 

Väsimuse mitu nägu

Airi Mitendorf,
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja 
Suitsidoloogia Instituut, 
Tallinna Ülikooli doktorant

Internetist on saanud tänapäe-
va maailmas üks olulisemaid 
kommunikatsioonivahendeid. 
Uuringute tulemusena on 
selgunud, et vaimse tervise 
probleemidega ja stigmati-
seerimiskartusega isikud 

kasutavad internetikeskkonda 
ka vaimse tervise alase info 
saamiseks ning spetsialistide-
ga suhtlemiseks. 

Internet mõjutab tugevalt 
inimeste hoiakuid, uskumusi 
ja käitumist, mistõttu inter-
netikeskkonnas leiduv infor-
matsioon vaimsest tervisest 
võib avaldada abiotsijale kas 
preventiivset või provokatiiv-
set mõju. Internet võib olla 
oluliseks tööriistaks vaimse 
tervise probleemidega inimes-
te märkamisel ja abistamisel.

Internet on väga hea va-
hend uudiste lugemiseks ja 
informatsiooni kogumiseks, 
õppimiseks, inimestega koh-
tumiseks, põnevate mängude 
mängimiseks ja veel lugema-
tuteks teisteks tegevusteks. In-
ternetist on saanud ka oluline 
suhtluskeskkond, mida saab 
kasutada nii telefonides, tele-

viisorites, mängukonsoolides 
ja isegi kodutehnikas. Erine-
va sotsiaalse ja kultuurilise 
taustaga inimesed kohtuvad 
virtuaalses keskkonnas, vahe-
tavad enda mõtteid, tundeid ja 
kogemusi.

Üleeuroopalise terviseprog-
rammi projekti SUPREME 
raames (Euroopa Komisjon, 
Rahvatervise programm 2008-
2013; Suicide Prevention by 
Internet and Media Based 
Mental Health Promotion; eesti 
keeles: Suitsiidide ennetamine 
interneti abil ja meedial põhi-
nev vaimse tervise edendami-
ne) kaardistati olemasolevad 
veebileheküljed, mis avanesid 
märksõnadele suitsiid ja ene-
setapp. 

Uuringu eesmärk oli ana-
lüüsida nendel lehekülgedel 
esitatud informatsiooni suitsii-
dipreventsiooni, enesetappude 

ennetamise seisukohtadest 
lähtuvalt. 

Suitsiidipreventsioonis, 
enesetappude ennetamisel  on 
oluline, et nendele märksõna-
dele avaneksid abipakkuvad 
ja preventsioonile suunatud 
materjalid, mitte stigmatisee-
rivad ja suitsiidile õhutavad 
leheküljed. 

Väga olulise tähendusega 
on suitsiidimõtetele saadav 
tagasiside ning informatsioon 
abi saamise võimaluste koh-
ta. Suhtlemise tulemusena 
kujundavad inimesed enda 
subjektiivset arusaama suit-
siididest ning suitsidaalsest 
käitumisest. 

Eelnevad uuringud on näi-
danud, et internetikeskkonnas 
on tuhandeid suitsiiditeemali-
si foorumeid ning märkimis-
väärne osa veebilehekülgedest 
õhutavad inimesi suitsiidile. 

See, mismoodi kajastatakse 
ühte suitsiidijuhtumit ning 
millisel viisil suhtutakse 
suitsiidimõtetega inimestes-
se, võib mõjutada järgnevate 
suitsiidide toimepanemist.

SUPREME projekti raames 
läbi viidud uuringu tulemu-
sena selgus, et sagedamini 
avanesid suitsiidi ja enesetapu 
märksõnadele veebilehekül-
jed, mis sisaldasid suitsiidi-
dele õhutavat informatsiooni. 
Elutüdimusega inimesed 
pöörduvad sageli abi saami-
seks internetifoorumisse. 
Inimesed kirjutavad enda 
lootusetust olukorrast, mille 
ainsa lahendusena nähakse 
sageli enesetapu sooritamist. 
Sagedased on need juhtumid, 
kus küsitakse otsekoheseid 
soovitusi suitsiidi soorita-
mise meetodite kohta. Vähe 
avanes lehekülgi, millel on 

välja toodud professionaalsete 
abistajate kontaktid ja telefo-
ninumbrid. 

Uuringu tulemusena selgus 
veel, et nendele märksõnadele 
avanesid leheküljed, millel 
kirjeldati suitsiidi teoreetilisi 
lähtekohti, suitsiidi definit-
siooni ja statistikat, suitsiidi 
riskitegureid ning suitsiidide 
sooritamise põhjuseid. Toe-
tav, informatiivne ja hariv 
informatsioon toob reeglina 
kaasa positiivseid tulemusi, 
kuid informatsiooni väär in-
terpreteerimine võib tekitada 
tõsiseid probleeme. 

Uuringu tulemusena saab 
öelda, et vaimse tervise teema-
del informatsiooni jagamisel 
ning selle kajastamisel inter-
netis tuleb olla tähelepanelik, 
vajadusel tuleb teha koostööd 
suitsidoloogide ja vaimse ter-
vise spetsialistidega.

Internet – kas vaimse tervise 
edendamise suurepärane tööriist?

Erik Rüütel,
Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö 
Instituudi doktorant

Viimastel nädalatel on palju 
kõneainet andnud koolilaste 
poolt internetis avaldatud 
kaaslaste peksmise videod. 
Koolivägivald, koolist puudu-
mine, suitsetamine ja alkoholi 
tarvitamine leiab laiemat 
kõlapinda, kui juhtub midagi 
äärmuslikku. Samas on lap-
sevanemad ja koolid mures 
noorte riskikäitumise jätkuva 
sagenemise pärast.

Riskikäitumine, erinevate 
normide ja seaduste piiri-
mail eksperimenteerimine on 
murdeealiste noorte arengu 
protsessi osa: valetatakse va-
nematele, puudutakse tunnist, 
proovitakse  suitsu ja siidrit. 

Riskikäitumiseks peetakse 
käitumist, mis omab või tea-
tud tingimustel võib omada 
selliselt käituva nooruki 
enda või tema kaaskodanike 
tervisele ebasoodsat mõju. 
Ühiskonna fookus koondub 
riskikäitumisele, mis ületab 
teatavad piirid. 

Piiride ületamise tunneme 
reeglina ära, kui esile ker-
kivad nooruki käitumises 
negatiivsed muutused ja selle 
sümptomid: hinnete langus, 
püsiv agressiivsus, kodunt 
eemalolemine, suitsuhais, al-
koholilõhnad ning suur hulk 
väiksemaid ja isikukeskse-
maid ohumärke.   

Riskikäitumise sümptomeid 
märkame kergemini, kui 

negatiivne muutus nooru-
ki elus toimub kiiresti. Kui 
aga muutus on aeglane või 
varjatud, võib riskikäitumi-
se süvenemine mööduda ka 
tähelepanuta. Eelduseks, et 
muutusi märgatakse, on see, 
et noorukil on kodus keegi, 
kes tema käekäigule kaasa 
elab. 

Noored inimesed reageeri-
vad keerulistele muutustele 
enda ümber ja enda sees va-
lusamalt kui täiskasvanud. 
Varasema kogemuseta, kuid 
eeskujudelt õpitud täiskasva-
nuliku julgusega minnakse 
vastu muutustele ja problee-
midele, mida ei olda valmis 
lahendama. Kaasa võetakse 
vanemate geenipärand, enese 
elukogemused, kodused lahen-
damata jäänud probleemid 
ning oma noor ja habras isik-
sus. Tulemuseks on nooruki 
psühhosotsiaalne trauma, hai-
get saamine vaimsel tasandil 
ning segadus. 

Kahjuks jääb trauma tihti 
vaid nooruki enda teada. Sõb-
rad, kool, trenn ja vanemad, 
ükskõik kui abivalmid, ei 
suuda alati olla selles olukor-
ras mõistvaks toeks. Noorel 
inimesel tuleb otsida viis enda 
rahustamiseks ning iseseisvalt 
oma stressiga toimetulekuks. 
Kas sõltuvuskäitumine võib 
olla noorukitel sellest emot-
sionaalsest ja isiksuslikust 
segadusest väljapääsemiseks, 
ajutise rahu saamise ees-
märgil? See on lahendamata 
traumaatilise situatsiooniga 
toimetuleku viis? 

Viimased uurimused toime-
tulekumeetodite ja sõltuvuse 
vaheliste seoste kohta kinni-
tavad nii psühhosotsiaalsest 
kui ka neurofüsioloogilisest 
vaatenurgast just nende käi-
tumisväljenduste omavahelist 
seotust (Valentino, Lucki, 
Bockstaele, 2010; Kiluk, Nich, 
Carroll, 2011; jt). Sõltuvus-
käitumine on toimetuleku-
meetod.

Sõltuvuskäitumine kui 
toimetulekumeetod?

Väsimus on võtnud võimust. Foto: http://www.sxc.hu/
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Kaassõltuvus - kus ja millal 
me ennast kaotame

Mare Pruks,
naistearst, kliiniline seksuo-
loog, paariterapeut

Mis on kaassõltuvus? See 
termin on kasutusel üle 
neljakümne aasta. 

Esmalt võeti mõiste tarvitu-
sele Ameerikas alkohoolikute 
naiste kohta, kutsudes neid 
”kaasjoodikuteks”. Edasised 
uurimused tõid aga välja fak-
tid, et samad sümptomid või-
vad olla ka teistel inimestel.

 Kaassõltuvust esineb nt 
neil, kes on üles kasvanud 
näiteks sõltuvushäiretega, 
düsfunktsionaalses perekon-
nas või haigete vanematega 
perekondades. Viimasel ajal 
on hoopis leitud, et kaassõl-
tuvuslik käitumismuster on 
vanematelt lastele, põlvest põl-
ve edasikanduv käitumisviis. 
Kaassõltuvuslikku käitumist 
õpitakse teiste pereliikmete 
käitumise jälgimise ja jäljenda-
mise kaudu. Seda nimetatakse 
sageli ka ”suhtesõltuvuseks”, 
kuna kaassõltlased loovad ja 
jäävad lähisuhetesse, mis on 
ühesuunalised, emotsionaal-
selt laastavad ning sageli ka 
vägivaldsed. 

Milline perekond on 
düsfunktsionaalne?

Düsfunktsionaalses pere-
konnas on ühel või ka mitmel 
pere liikmel sõltuvushäire. 
Sõltuvuse objektiks võib olla 
alkohol, hasartmäng, seks, 
söömine, töö. Düsfunktsio-
naalsed on ka perekonnad, 
kus mõni liige põeb rasket 
kroonilist kehalist või vaim-
set haigust. Perekonna teised 
liikmed eitavad ja jätavad 
tähelepanuta oma valusaid 
tundeid, hirmu, viha, valu 
või häbi. Nad ei räägi sellest 
omavahel. 

 Tulemusena õpivad pe-
reliikmed oma tundeid alla 
suruma ja eirama omaenda 
vajadusi. Neist tulevad ”ellu-
jääjad”. Nad arendavad välja 
käitumismustri, mis aitab neil 
oma tundeid eitades hakkama 
saada. Nad kaotavad sideme 
iseendaga. Nad ei räägi sellest, 
ei vastandu sõltlasega, ei tun-
ne midagi ega usalda kedagi. 
Kogu perekonna tähelepanu 

ja energia läheb haigele või 
sõltuvuse käes vaevlevale 
pereliikmele. Kaassõltuva 
liikme identiteet ja emotsio-
naalne areng on ohverdatud 
ja pidurdunud. Kaassõltuvus-
lik käitumismuster takistab 
leida rahuldustpakkuvat ja 
õnnelikku suhet meie elu 
kõige tähtsama inimesega – 
iseendaga.

Millest kaassõltlast 
ära tunda 

Kaassõltlased tunnevad end 
ebapiisavalt, alaväärselt ja 
võrdlevad end sageli teistega, 
mis on märk madalast enese-
hinnangust. Kaassõltlased 
püüavad kõigile meele järele 
olla. On hea, kui me hoolitseme 
mõne lähedase ja kalli inimese 
eest, kuid kaassõltuja ei tunne, 
et tal oleks üldse valikut. Ei 
ütlemine tekitab temas äre-
vust. Mõnedel kaassõltujatel 
on võimatu ei öeldagi.

Nad ohverdavad oma va-
jadused teiste teenimisele. 
Kui kellelgi on probleem, siis 
kaassõltuja aitab teda ennast-
unustavalt ja ohverdavalt. 
Aidatava vajadused tähen-
davad talle enam kui enda 
vajadused. Nad lausa vajavad 
abiks olemist, kuna siis nad 
tunnevad end vajalikuna ja 
tähtsana. 

 Neil on raskusi enda piiride 
tunnetamisega. Kaassõltlastel 
on raske vahet teha enda ja 
teiste tunnete, mõtete ning 

vajaduste vahel. Nad tunne-
vad vastutust teiste inimeste 
probleemide ja tunnete eest 
ning süüdistavad enda prob-
leemides teisi. 

Kontroll aitab kaassõltujal 
tunda end turvaliselt ja kind-
lalt. Nad tahaksid kontrollida 
kõiki lähedasi. Kaassõltujale 
on eluliselt vajalik hea enese-
tunde säilitamiseks, et teine 
käituks just nii, nagu neile 
tundub kohane. Sageli aitab 
kaassõltujal paindlikkust 
säilitada mõni sõltuvus. Nad 
töötavad, söövad, ostavad, tar-
bivad ravimeid või ka joovad 
või suitsetavad liigselt. 

 Kaassõltujal on probleeme 
enda vajaduste, tunnete ja 
mõtete tasandil suhtlemisel. 
Selge see, et kui ei tea, mida 
tunned, mõtled või tahad, on 
suhtlemine problemaatiline. 
Vahel nad teavad, mida nad 
tunnevad või tahavad, aga nad 
teavad juba ette, et see teistele 
ei meeldi ja nad ei julge ennast 
avada. Selle asemal, et öelda 
”mulle see ei meeldi”, teevad 
nad näo, et kõik on korras ja 
hästi. 

Kaassõltujad mõtlevad 
sageli teiste inimeste prob-
leemidest või nende suhetest. 
Kui on väikseimgi võimalus, 
et kaassõltuja on teinud mingi 
”vea”, siis võib enesesüüdistus 
muutuda sundmõtteks. See on 
üks viisidest, kuidas eitatakse 
omi tundeid ja vajadusi, ja 
viis, mis hoiab eemal enda elu 

elamisest.
 Üks kaassõltujate suuri-

matest probleemidest on see, 
et nad ei näe enda osa ja 
panust suhetes. Nad näevad 
probleemide põhjust teistes 
ning halbades situatsiooni-
des ja oludes. Nad jätkavad 
teiste süüdistamist, kaebavad 
nende peale ja püüavad teisi 
parandada, teevad kõik, et 
teised muutuks. Nad võivad 
liikuda ühest suhtest teise, 
nägemata seda, et neil endil 
on probleem.

 Nad tajuvad teiste tundeid 
ja vajadusi väga hästi, kuid ei 
ole teadlikud enda tunnetest ja 
vajadustest. Intiimses suhtes 
olles nad ei ava ennast ja ei 
ole lähedased, neil on raskusi 
vastuvõtmisega, kuna nad 
kardavad võimalikku nega-
tiivset hinnangut, tõrjumist 
või mahajätmist ja hülgamist. 
Nad eitavad omaenda haava-
tavust ja vajadust armastuse 
ja intiimsuse järele. Tunded, 
mis sellega kaasnevad, on 
stressitekitavad. Pikapeale 
muutuvad kaassõltlased ebara-
huldavas paarisuhtes tuimaks 
ja lootusetuks. Allasurutud 
ja väljendamata viha, häbi, 
hirm ja valu on erinevate 
psühhosomaatiliste haiguste 
kaaspõhjustajaks. Nad võivad 
haigestuda kehaliselt ja hin-
geliselt. Sagedamini esinevad 
seedetrakti põletikud ja düs-
funktsioonid, kõrge vererõhk, 
kilpnäärme talituse häired, 
ülakaalulisus, suhkruhaigus 
ja depressioon. 

Mida teha?
Kuna kaassõltuvuslik käi-

tumismuster tekib lapseeas, 
on ravi käigus vaja avasta-
da kaassõltlase lapsepõlve 
perekonna laastavaid käitu-
mismustrid ja vältida nende 
ülekandumist praegustesse 
suhetesse. Ravi käigus saab 
kaassõltlane teadlikuks en-
dast ja oma tunnetest. Saab 
ennast uuesti avastada, saab 
endaga taasühenduse luua. 
Eesmärgiks on eitatud ja maha 
salatud tunnetega ühenduse 
loomine, nende tundmine ja 
koos tunnetega elama õppi-
mine. Teadlik olles saab teha 
teadlikke valikuid.

 Kaassõltuvustest vabane-
misel abistamiseks on kõikjal 
maailmas loodud tugivõrgus-
tik AL ALANON nimeliste 
anonüümsete rühmade näol. 
Abi toetub 12 sammu pro-
grammile, mida kasutatakse 
ka sõltuvuste ravimisel. Eestis 
võib toetusrühma leida suure-
matest linnadest. Tallinnas on 
rühmakogunemine esmaspäe-
viti ja reedeti kell 18 Kentmani 
tn 7 / Kauka 1. Võimalik on ka 
ühineda internetirühmaga. 

Kaassõltlased lausa vajavad abiks olemist, kuna siis nad tunne-
vad end vajalikuna ja tähtsana. Foto: http://www.sxc.hu/

Ülle Rüüson,
suitsuprii klassi fenomeni 
uskuja

2010. aasta kooliõpilaste 
tervisekäitumise uuringu 
andmetel on Eesti õpilas-
test vähemalt korra elu 
jooksul suitsu proovinud 
ligi 50%. 

11-aastastest poistest on 
suitsu proovinud 30%, 15-
aastastest juba 79% ning 
13-aastastest poistest suit-
setab iga päev 6%, aga 15-
aastastest poistest juba 16%. 
Tüdrukute arvud on senini 
igas eagrupis veel poiste 
omadest madalamad, kuid 
vanemaks saades ilmneb 
tendents tüdrukute ja poiste 
vahelise erinevuse vähene-
misele. Mida varem hakatak-
se tubakat tarvitama, seda 
raskem nikotiinisõltuvus 
välja kujuneb. Teismelistel 
tekib sõltuvus kiiremini kui 
täiskasvanutel. 

Uuringus küsiti 15-aas-
tastelt õpilastelt, kui vanalt 
nad suitsetasid oma esimese 
sigareti. 48% tüdrukutest 
ja 63% poistest vastasid, 
et läitsid esimese sigareti 
13-aastaselt või varem. 

Rahvusvahelises järjes-
tustabelis on Eesti selle 
näidu poolest esimesel ko-
hal. Meie lastel ja noortel on 
kõige suurem huvi sigaretti 
proovida võimalikult noores 
eas. Eesti, Leedu ja Läti moo-
dustasid tabelis esikolmiku, 
Soome oli 9. kohal.

Seega tubakaennetusega 
alustada ei ole kunagi liiga 
vara.

Suitsuprii klassi võistlus 
on tubakavastane ennetus-
programm IV-XII klassi õpi-
lastele. Konkursi peamised 
eesmärgid on ennetada või 
edasi lükata suitsetamise ja 
suitsuvabade tubakatoodete 

tarvitamise alustamist laste 
ja noorte seas, ja motiveerida 
tubakat tarvitavaid õpilasi 
sellest loobuma ning toetada 
tubakast vaba olemist kui 
eluviisi. 

Sel aastal, juba 11. hooajal, 
liitusid kampaaniaga Rapla-
maal 12 kooli 59 klassi kokku 
859 õpilast, mis moodustab 
IV-XII klassi õpilaste vanu-
serühmast 33%. 

Taas on heameel tõdeda, 
et mõned koolid osalevad 
alati kõikide klassidega – 
mittesuitsetamine on nor-
maalne nähtus (Kivi-Vigala 
põhikool, Kabala põhikool ja 
Varbola kool).

Hea meel on selle üle, et 
kaks suuremat gümnaasiu-
mi - Rapla Vesiroosi güm-
naasium (RVG), Märjamaa 
gümnaasium, osalevad ikka 
ja jälle paljude klassidega, 
kusjuures RVG osalevate 
klasside hulk on 13 (kogu 
suurest koolist ei osale vaid 
viis klassi). Rekord osavõt-
jaid oli 2007/2008. õppeaas-
tal, kui kampaanias osalesid 
15 kooli 67 klassi.  

Eidapere kool IV, V 
Kehtna PK V 
Hagudi PK IV, V, VI, IX 
Raikküla kool IV, V, VI a,
            VI b
Valgu PK IV, V, VI
Märjamaa G IV a, IV b, 
       IV c, V a, VI a, 
     VI c, VII b, VII c, 
     VIII, XI a
Varbola kool IV, V, VI
Rapla VG IV a, IV b, V a, 
            V b, VI a, VII b,       
            VIII a, VIII b, IX a,
            IX b, X a, XI a, XII b
Rapla ÜG IV a, IV b, V a,
            VI a, VII a, IX a
Järvakandi G IV, V, X, XI
Kivi-Vigala PK IV, V, 
       VI, VII, VIII, IX
Kabala LaP IV, V, VI, VII,    
       VIII-IX

Suitsuprii klass

Rapla maakonna omavalitsuste 
teRvisenõukogude 

aRendusseminaR
13.-14.novembril

toosikannu Puhkekeskuses

meeskonnakoolitus: koostöö alused ja kujune-•	
mise eeldused, sünergia tekkimine,   väärtuse 
loomise protsess.   Aivar Haller, OÜ Liivakell

T•	 ervisepoliitika kujundamise põhimõtted, poliiti-
lised protsessid ja erinevate sektorite roll; tervise-
poliitika juhtimise alused. Moonika Viigimäe MD, 
MS Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, tervisedenduse 
õppetooli juhataja

arutelu uuendatava rahvatervise seaduse tee-•	
madel. Ene Augasmägi, tervisepoliitika juht, 
Sotsiaalministeerium

Igast omavalitsusest on  seminarile oodatud 4-liikmeli-
ne  meeskond sh vallavanem! Registreerumise tähtaeg 

7.november 2012 aadressil www.raplamv.ee/tervis.

Projekti rahastavad maaelu edendamise programm 
Leader ja Rapla maakonna südame- ja vere-
soonkonnahaiguste ennetamise programm 2012

28.oktoobril kell 15-16 
noorte tervisesaade. 
Teema: pereplaneerimine. 
Stuudios dr Mare Pruks

Rapla maakonna 
teRvisedenduse 

kodulehe 

veebiaadress 
www.raplamv.ee/tervis
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