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Tervise Arengu Instituut 
alustas taas üle-eestilist 
teavitust "Sööme ära!", mis 
tuletab inimestele meelde, et 
tervise toetamiseks on vajalik 
süüa päevas vähemalt viis 
portsjonit ehk peotäit puu- ja 
köögivilju.

Kuigi puu- ja köögiviljade 
söömine on üks tervisliku 
toitumise põhialustest, sööb 
vaid 9% Eesti elanikest 
soovituslikud viis ja enam 
portsjonit puu- ja köögivilju 
päevas. Eelmisel sügisel 15-
74-aastaste elanike seas läbi 
viidud küsitlus näitas, et ligi 
pool ehk 49% inimestest sööb 
1-2 portsjonit puu- ja köögivil-
ju päevas ning 26% ei söö neid 
iga päev üldse.

Puu- ja köögiviljade vähese 
söömise üks põhjustest on ini-
meste endi väitel, et need on 
kallid. Lisaks on takistusteks 

inimeste mugavus, oskuste ja 
ajapuudus: paljud ütlevad, et 
puu- ja köögiviljade toiduks 
valmistamine võtab liiga kaua 
aega ning neil napib selleks 
ideesid.

"Meie eesmärk on teavi-
tusega näidata, et puu- ja 
köögivilju saab lihtsalt tavapä-
rasele toidule lisada. Loodame 
ajakirjanduse ja toitumine.ee 
veebilehe vahendusel anda 
inimestele selleks hulgaliselt 
inspiratsiooni," ütles Tervise 
Arengu Instituudi toitumis-
ekspert Tagli Pitsi. Pitsi lisas, 
et puu- ja köögiviljade söömi-
seks pole Eestimaal soodsamat 
aega kui varasügis, mil värske 
kraam on aedades ja põldudel 
valmis saanud.

   Tänavune "Sööme ära!" 
keskendub nädalate kaupa 
kolmele viljale: 16.-22. septemb-
rini toimus porgandinädal, 

sealt edasi jätkub õunanädal 
ja seejärel tuleb sibulanädal. 
Vastavalt teemanädalatele 
leiab veebilehelt www.toi-
tumine.ee rohkesti retsepte 
ning aktsiooniga liitunud 
toidukohtade ja kaupluste 
sooduspakkumisi. Kampaania 
koostööpartnerid on Selver, 
Rimi, ETK, Prisma ja Comar-
ket. Samuti löövad selles kaasa 
Oilio, AS Põltsamaa Felix ning 
Fairfood OÜ.

 Tervise Arengu Instituut 
ootab "Sööme ära!" aktsioonis 
kaasa lööma ka kõiki eesti-
maalasi: selleks tuleb külas-
tada veebilehte toitumine.ee, 
vastata seal tervisliku toitumi-
se teemalisele küsimustikule 
või lisada oma retsepte ja pilte 
puu- ja köögivilju sisaldava-
test lemmikroogadest. Pilte 
võib lisada ka Instagrami ja 
Twitterisse.

   Puu- ja köögiviljade söömi-
ne on üks tervisliku toitumise 
põhilistest näitajatest. Just 
viis portsjonit on see kogus, 
millest alates täheldatakse 
puu- ja köögiviljade haigusi en-
netavat toimet. Üks peotäis on 
umbes 100 grammi ning viiest 
portsjonist kolm võiksid olla 
köögiviljad ja kaks puuviljad.

Puu- ja köögiviljad sisalda-
vad palju vett ja vitamiine, 
samuti mineraalaineid, kiu-
daineid ja fütotoitaineid, mis 
aitavad ennetada kroonilisi 
haigusi, südameveresoonkon-
na haigusi ning mõningaid 
vähkkasvajate vorme. Need 
erinevad ained toimivad 
antioksüdantidena, toetavad 
inimese immuunsüsteemi, 
aitavad alandada vere koles-
teroolitaset ning vererõhku ja 
osal ainetel on ka antibakte-
riaalsed omadused.

Ann Jõeleht, 
Tervise Arengu Instituut

Suve lõpp ja sügise algus 
toob aedadest toidulauale aas-
ta suurima valiku värskeid 
loodussaadusi. Kodukööki 
jõudnud köögiviljad sobivad 
taldrikule nii värvilise toor-
salati kui ka sooja praelisan-
dina, nii mahlase hautise 
kui ka sametise püreesupi-
na. Magusad puuviljad ja 
marjad lähevad aga põske, 
pirukatesse, hoidistesse ning 
kuivatusplaadile. 

Kogudes kokku ideid, kui-
das värvilisi vilju võimalikult 
mõnusates kombinatsiooni-
des õhtusöögiks valmistada 
või talveks hoidistada, võib 

abi olla ka sellest, kui meel-
de tuletada mõned põhitõed 
puu- ja köögiviljade võimalike 
valmistamis- ja säilitamis-
meetodite kohta. 

Tõsiasi on see, et puu- ja 
köögiviljad hakkavad oma vi-
tamiine kaotama õhuhapniku 
toimel juba nende hakkimisel, 
riivimisel või tükeldamisel 
ning samuti nende säilitami-
sel otseses päikesevalguses. 
Kuna köögiviljade eeltöötlemi-
ne enne toiduvalmistamist on 
enamasti hädavajalik, tuleks 
need pärast tükeldamist või-
malikult kiiresti ära kasutada 
või tarbida. Muidugi kehtib 
peaaegu alati põhimõte, et vil-
jad on parimad just peenralt 
värskelt korjatuna. 

Aedviljade kuumtöötlemine 
mõjutab aga enamiku vitamii-
nide sisaldust valmistatavas 
roas. Seega võiksid eelistatud 
toiduvalmistamisviisid olla 
need, mille käigus kasutatakse 
ära ka toidu hautamis- või 
keeduvedelik või töödeldakse 
köögivilju üksnes auruga (au-
rutamine). 

Ühe põneva erandina võib 
siinkohal aga välja tuua lüko-
peeni, sügavpunase värvipig-
mendi, mis kaunistab meile 
tuttava tomati väljanägemist 
ja annab talle kuhjaga ter-
vistavaid omadusi. Nimelt 
suureneb lükopeeni omas-
tatavus just kuumutamisel 
ja seda koostöös mõningase 
rasvainega, nt õliga! Seega pole 

hetkel paremat soovitust pasta 
nautimiseks, kui kasutada 
selle valmistamiseks kodust 
tomatikastet, kuhu on lisatud 
veel punaseid, oranže ja kolla-
seid grillitud köögivilju.

Keele alla viiva kastme saab 
näiteks tomatitele erivärvi-
liste paprikate ja suvikõr-
vitsa- või baklažaaniviilude 
lisamisel. Samuti peaks pasta 
loomulikult olema tehtud täis-
terajahust, sest muidu jääb 
meil tervisele palju head ja 
kasulikku saamata.

Viimasel ajal on palju juttu 
olnud ka puuviljade ja marjade, 
samuti köögiviljade kuivatami-
sest kui ühest nende säilitami-
se viisist. See on nutikas mõte 
ja kasutusel olnud juba väga 

ammustest aegadest. Nii pakub 
puu- ja köögiviljade ning mar-
jade kuivatamine suurepärast 
võimalust valmistada aasta 
külmemaks pooleks ette põne-
vaid ja tervislikke vahepalasid 
ning talletada suvemaitseid. 

Kuivatamine kui säilitus-
viis põhineb eelkõige viljades 
sisalduva vee eemaldamisel 
ja sealsete toitainete kontsent-
reerumisel. Enamiku puu- ja 
köögiviljade söödavast osast 
moodustab vesi koguni 70-95%, 
asetades veerikkamate viljade 
loetelu tippu rohelised lehtköö-
giviljad ja kurgid-melonid ning 
nimekirja allossa jahusemad 
või suurema õlisisaldusega 
viljad nagu banaan, viigimari, 
avokaado ja oliivid.

Eelpool toodut arvesse võttes 
on arusaadav, et kuivatamisel 
kaotab enamik puu- ja köögi-
viljadest ning marjadest val-
dava osa oma algsest kaalust, 
koondades järelejäänud ossa 
seeläbi kõik oma mineraalai-
ned ja paljud vitamiinid. 

Üks vitamiin, millele kui-
vatamine ega ka ükski teine 
töötlemisviis aga sugugi ei 
meeldi, on C-vitamiin. Sellest 
tulenevalt on igati hea mõte 
oma päevastest puu- ja köö-
giviljaportsjonitest vähemalt 
pooled värskete vahepaladena 
või toorsalatina ära süüa. Et 
igal taldrikul ja magustoidu-
kausis oleks järgneval aastal 
midagi looduslikult värvilist � 
sööme ära!

Puu- ja köögiviljad - kas karpi, keldrisse või keedupotti?

Algas puu- ja köögiviljade 
söömise teavitus "Sööme ära!"

Sügisel tundub küll, et 
puu- ja köögiviljateema on 
ju nagunii üleval - miks sel-
lest veel pikemalt rääkima 
peaks. Ma ei tea kedagi, kes 
teaks kedagi, kellel suvi-
kõrvitsad ei läheks pahaks, 
kellel äädikakärbsed ei 
ole vallutanud köögi, sest 
seal on tohututes kogustes 
puuvilju ootel, kellel ei ole 
ämbritäite viisi tomateid 
"üle".

Aga viimati, kevadel 2011, 
tehtud uuring näitab, et ka 
Raplamaal sööb iga päev 
puu- ja köögivilja soovitatud 
koguses - 5 peotäit, vaid 
5,4% elanikkonnast. Lin-
nakeskses Rapla vallas aga 
vaid 2,4% elanikkonnast. 
See number käib muidugi 
aastaringse tarbimise kohta, 
mitte ainult sügishooajal. 

Rapla linnas on hoogsalt 
juurde tulnud uusi söögi-

kohti, kus pakutakse pizzat 
ja hamburgerit. Aga õnneks 
on nüüd ka üks tervislik 
söögikoht - Roheline Ait. 
Kampaania porgandinädalal 
olid menüüs nii põnevad 
porgandikoogid kui ka 
värske porgandi-apelsini-
mahl, kikerhernekotletist 
rääkimata. Tervisliku toidu 
pakkujad on pildis ka toitu-
miskampaania veebilehel.

Sügisel alustavad jälle pal-
jud treeninggrupid. Ei olegi 
vist ala, millega Raplamaal 
tegeleda ei saa. Näiteks nais-
tele zumba, jooga, pilates, 
latiino, kõhutants - erinevad 
tantsulised ja mittetantsu-
lised võimlemised on igati 
kättesaadavad. 29. septemb-
ril kutsume kõiki eakaid 
aga Sadolini Spordihoonesse 
Raplas. Peateemaks on küll 
vigastuste ennetamine ja 
turvalisus, kuid viime eakad 
ka modernsesse jõusaali 
treeningtundi - eakaaslased 
Soomes ei pelga jõusaalis 
käia, proovime ka meil seda 
kartust vähendada.

Tean omast käest, et kuu-
lata kellegi õpetussõnu või 
märkusi eluviisi kohta ei 
ole ehk kõige meeldivam. 
Võtke siis tervisedenduslik-
ke sõnumeid kui sõbralikku 
soovitust. 

Lugupidamisega  
Ülle Rüüson,

Raplamaa tervisedendaja

Sügisel saab taas 
alustada tervisliku 
režiimiga
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Laili Lutsar-Jänes,
“Laste hammaste tervise” 
projekti Raplamaa 
suutervise koordinaator

Sügisene looduse maal-
ritöö on hoogu kogumas. 
Värviküllastele pidurüüdele 
lisaks uhkeldavad puudel 
ahvatlevalt punapõsksed 
õunad. Neile eelnesid mah-
lased sõstrakobarad, tikri-
vitamiinipommid jt viljad. 
Kõik see pole järelküpsenud 
marketite lettidel, vaid puhas 
ja eestimaine. Sügis on ülim 
aeg ammutada vitamiine otse 
looduse varasalvest! 

Mõeldes aga hammastele, 
ihaleme värviküllase nae-
ratuse asemel ikka valget 
ja säravat, justkui esimene 
lumi, millel päikesekiired 
helgeldes mänglevad. Kuidas 
seda siis hoida? Millised on 
esimesed ohumärgid selle 
kaotamisele?

Üks ohumärke on ham-
maste tundlikkus. See on 
tingitud kas hambakaela 
mehhaanilisest kulutami-
sest ja enamasti hambaharja 
tekitatud kahjustusest (abra-
sioon) või happekahjustusest 
(erosioon). Sageli on need 
teineteisega seotud ja pöör-
dumatud.

Hambakaariest  ehk 
kõnekeelselt hambaauke 
põhjustavad kurjade suu-
bakterite toodetud jääkained. 
Hammaste erosiooni teke on 
tingitud hapete mõjust, mis 
sõna otseses mõttes lahusta-
vad ja sulatavad hamba kait-
sekihte - emaili ja dentiini. 
Hammaste peamise kaitsja 
- sülje ülesanne on selles 
leiduva kaltsiumi, fosfori ja 
fluoriidi toimel neutralisee-
rida iga söögi- ja joogikorra 
järel suus tekkivat happelist 

keskkonda. Fluoriid muudab 
hambad ka toitudes ja jooki-
des sisalduvate hapete suhtes 
vastupidavamaks. Kui aga 
happerünnakud suus on liiga 
sagedased ning reminera-
liseerumist toimuda ei saa, 
muutuvad hamba kaitse-
kihid õhemaks ja hambad 
tundlikumaks. 

Hambaravis kuuleme seda 
kaebust sageli just sügisel, 
õunte-marjade valmimise 
aegu. Seega võib väita, et 
suuresti on happe kahjus-
tused hammastel seotud 
"teadmatusega", seda eelkõi-
ge oma harjumuste mõjust 
suutervisele.

Erosioonist ehk happe 
kahjustusest on hambad 
ohustatud aasta ringi, sest 
seda võivad põhjustada kõik 
happelised toiduained ja joo-
gid, mille pH-tase on üle 5,5! 
Õigemini, nende liiga sage 
tarbimine. 

Suure happesisaldusega 
jookide hulka kuuluvad nt 
apelsini-, õuna- ja viinamar-
jamahl, kohv (pH 2,3-3,3), 
must tee (pH 4,2), spordi- ja 
energiajoogid ning mitmed 
karastusjoogid. Samuti mit-
med ravimid ja suuveed. 
Söökide-jookide pH väärtus 
ja nende mõju hammastele 
sõltub neis leiduvatest süsi-
vesikutest (monosahhariidid 

- glükoos ja fruktoos või 
disahhariidid - maltoos, sah-
haroos). Lisaks ohustavad 
hambaid ka organismisise-
sed happed, kui need suhu 
satuvad, nt reflukshaiguse 
korral. 

Viimastel aastatel on palju 
rõhku pandud tervislikule 
toidule ja toitumisele, liiku-
mise propageerimisele ning 
alkoholi ja tubakatoodete ter-
vistkahjustava mõju teadvus-
tamisle. Tervisliku elustiili 
propageerimine ja edenda-
mine on vaid tervitatav ning 
kindlasti on seda saatnud ka 
edu. Seejuures on aga tähe-
lepanuta jäänud hammaste 
tervise seisukohalt olulised 
aspektid. Kurbusega peab 
tõdema, et probleemid selles 
vallas suurenevad ning seda 
järjest nooremas vanuse-
rühmas. 

Hammaste tervise ja ero-
siooni tekke seisukohalt on 
positiivse elustiilimuutusega 
seonduvateks probleemkoh-
tadeks: 

- sagedane spordijookide 
tarbimine (happelised!). Mõõ-
duka ja keskmise sportliku 
pingutuse korral tuleks ja-
nukustutuseks tarbida ikka 
vaid mineraalvett,

- "tervislikum" või kul-
tuuursem alkohoolsete 
jookide tarbimine, tähelepa-

nuta on jäänud aga kuivade 
veinide happelisus ja selle 
mõju hambaemailile,

- mahlajookide liigtarbimi-
ne (enim levinud laste ham-
maste erosiooni põhjustaja),

- kampaania "5 peotäit puu- 
ja juurvilja päevas" (vajalik, 
kuid hammaste seisukohast 
oluline teada, et iga peotäis 
tuleb lisada ühe päevase söö-
gikorra juurde, mitte lisaks 
nendele). Hambad kannata-
vad välja maksimaalselt viis 
happerünnakut ehk söögi/
joogikorda päevas.

Nagu teada, kombineerub 
erosioon tihti abrasiooniga. 
Sageli on üks nendest faktori-
test kaalukam. Seega on olu-
line hambaravispetsialistil 
põhjustaja välja selgitada, et 
vältida edaspidist hambakõ-
vakoe kahjustumist. Sellele 
võivad kaasa aidata valed 
suuhügieeni harjumused, vä-
hene süljeeritus ja üldhaigu-
sed, suukuivust põhjustavad 
ravimid, diabeet, rasedus.

Erosiooni teemat peaks 
selgitama pikemalt ja mit-
mest ohutegurist lähtuvalt, 
lehepind on aga piiratud. 
Täpsemalt on võimalik lu-
geda hammaste erosiooni 
kohta http://kiku.hamba-
arst.ee/39388/hammaste-
erosioon-ehk-happevihmad-
suus.

Tervise Edendaja   R
aplam

aa Sõnum
id  25.septem

ber 2013

Hammaste erosioon on kui happevihmad suus
Taimi Vahi, 
Rapla Figuurisõprade mentor 

Kevadel kutsutakse vabane-
ma talvel tekkinud lisakilodest, 
sügisel aga vabanema suvistest 
lisakilodest. Millal on siis õige 
aeg? Teada tõde on, et muutumi-
seks on vaja senist muuta, aga 
kuidas muuta, mida muuta... 
elu on kiire, ahvatlusi palju. 
Sügis on aeg, kus alustatakse 
õpinguid. Suvised toimetami-
sed on lõppemas ja aeg enesega 
tegelemiseks sobiv. Soovitusi, 
nõuandeid ja koosolemist pa-
kuvad Figuurisõbrad Raplas 
endiselt kolmapäeviti Rapla 
haigla saalis. 

Meie kogemused ja tähele-
panekud, mured ja rõõmsad 
hetked on innustajaks palju-
dele teistele. Saame kokku 
kord nädalas. Kaalumine 
(see tegevus on privaatne), 
küsimised ja vastamised on 
mõnusas sõbralikus vormis. 
Lisaks toitumisnõuannetele 
aitab grupp säilitada motivat-
siooni ja saada üle rasketest 
hetkedest.

Meie grupp ei ole suur - 
meie seas on noori emasid, 
nooremaid ja keskealisi mehi 
ja naisi. Eraldi programm on 
rinnaga toitvatele emadele 
ja last ootavatele naistele. 
Iga alustaja on oma teekonna 
alguses sellest hetkest, kui ta 
on vastu võtnud otsuse, et va-

namoodi jätkata enam ei saa ja 
ei taha. Söödud toidu jälgimine 
aitab hinnata koguseid ning 
aitab koguseid vähendada või 
hoopis suurendada.

Hea on pidada päevikut, 
kuhu kirjutada üles kõik, mida 
päeva jooksul on söödud, aga 
ka liikumine. Oluline on olla 
liikuv sõltumata ilmast, mitte 
veeta päevi ja õhtuid istudes-
lamades. Füüsiline koormus 
aitab hoida positiivset energiat 
ja head tuju. Sügise ja külma 
aja toidud peaksid olema soo-
jendavad ja toitvad, aga mitte 
nõretama rasvast. Soojendavad 
on toidud, milles saab kasutada 
tšillipipart ja vürtse. Ingver, 
mesi ja kaneel on head maitses-
tamiseks ja külmarohuks.

Sügis on kõige rikkalikum 
aeg oma kodumaise juur- ja 
köögivilja ning puuvilja osas. 
Söögem kodumaist aiavilja 
- 3 portsjonit köögivilja ja 2 
portsjonit puuvilja iga päev! 
Puuviljadega liialdamine ei ole 
liigse suhkru tõttu figuurisõb-
ralik. Import aed- ja puuviljad, 
külmutatud pakiviljad las jää-
da mõneks ajaks poeriiulile. 
Kohalik, tervislik, kasulik, 
maitsev, värviline, pungil vi-
tamiine - selline peaks olema 
sügisene toidulaud!

Saa oma figuuriga sõbraks 
- hakka Figuurisõbraks. Info 
liitumise kohta täpsemalt 
www.figuurisobrad.ee 

Sõbralikud sügismõtted salenemisest

Meediast on läbi käinud ar-
vamus, et lasteaedade toidu-
menüüsid kavandades võiks 
esmaspäeva jätta lihavabaks 
päevaks - sest tõenäoliselt 
on lapsed nädalavahetusel 
niikuinii palju liha söönud. 

Rapla maakonna tervise-
nõukogu pidas vajalikuks 
saada sellisele väitele teadus-
põhine kommentaar. Medit-
siinidoktor professor Mihkel 
Zilmeri vastust refereeris 
Aili Laasner.

Mihkel Zilmer selgitab: 
„Liha on väga hästi omas-
tatava raua parim allikas 
ja kõrgväärtuslike valkude 

üks parimatest andjatest. 
Lapseeas kiiresti kasvava 
inimorganismi parimaks 
arenguks ja talitluseks on 
see väga oluline. Sellises eas 
peaksid lapsed, kes on ju ka 
hästi aktiivsed, sööma taist 
liha (sealiha, veiseliha) 3-4 
korda nädalas. 

Teistel päevadel peaksid 
lapsed saama teisi kõrgväär-
tuslikke valguallikaid (muna, 
piimatooted, kala, linnuliha). 
Oleks mõistlik, kui need 
kolm-neli päeva poleks näda-
late lõikes kindlad päevad, 
vaid muutuvad, erinevad 
nädalapäevad. Laste söömis-

tavad erinevates kodudes 
nädalavahetusel pole ju 
identsed." 

Seega ei tohiks nn liha-
vabaks päevaks kehtestada 
mingit konkreetset nädala-
päeva, eriti veel esmaspäeva, 
kuna võib juhtuda, et mõni 
laps pole mitmel eelneval 
päeval üldse liha söönud!

Prof. M. Zilmer on Tartu 
Ülikooli biokeemia instituudi 
juhataja. Alates 2003. aas-
tast on ta Tartu Ülikooli 
arstiteaduskonna biokeemia 
instituudi korraline medit-
siinilise biokeemia õppetooli 
professor.

Vähenda happerünnakute sagedust ja raskusastet (joo 
mahlasid ja söö puuvilju põhisöögikordade kõrvale ja 
magustoiduna, aga janujook olgu puhas maitsestama 
vesi).

Ära hoia happelisi jooke enne neelamist pikalt suus.
Happelised joogid tuleb ära juua kiiresti, mitte lonksu 

kaupa rüübates.
Happe erodeeriva toime vähendamiseks kasuta 

joomisel joogikõrt. 
Reflukshaiguse kahtluse korral pöördu erialaspetsia-

listi kontrollile.
Toitumishäirete ja alkoholismi korral vajab inimene 

psühholoogi abi.
Lõpeta söögikord piimatoodete joomise ja/või juustu 

söömisega, et aidata neutraliseerida happerünnakut.
Pärast happelisi sööke ja jooke ning ka ravimite 

võtmist loputa suud rohke puhta veega.
C-vitamiini tarbimisel eelista neelatavaid, mitte 

imemis- ja lahustuvaid tablette.
Vaata veel: kiku.hambaarst.ee

Üldised nõuanded erosiooniohu vähendamiseks:

Lapsed vajavad lihatoitu 3-4 korda nädalas

toitu targalt, liigu!
tervist toetav programm

reelika@toitutargalt.ee | 5259833
www.toitutargalt.ee | www.facebook.com/toitutargalt 

Kohilas ja Raplas alustab taas tervist toetav programm, mis sobib sulle, kes soovid kaotada mõne kilo, saada 
juurde energiat ja turgutada oma tervist! Programm kestab kaheksa nädalat. Kohtumised toimuvad üks 
kord nädalas kuni 2 tundi. Programmi eesmärgiks on tasakaalustatud toitumise kaudu veresuhkru taseme 
stabiliseerimine ja kehakaalu normaliseerimine.

Sina saad programmis osaledes:
Näidismenüüd tasakaalus toitumiseks
Palju põnevaid, lihtsaid ja tervislikke retsepte
Juhendmaterjalid tervisliku elustiili ja normaalkaalu saavutamiseks ja hoidmiseks
Toetust ja praktilisi näpunäiteid toitumisnõustajalt
Individuaalset toitumisnõustamist soodsama hinnaga (15€ tund)
Tervisliku elustiili – õiged toitumisharjumused – kogu eluks!

Millest me tervisegrupis räägime?
Õigete valikute tegemisest toidupoes. 

 Milliseid toiduaineid võib julgelt riiulilt haarata, millistest pigem mööda kõndida?
Kuidas mõjutab veresuhkru taseme kõikumine kehakaalu ja tervist? 

 Saame teada, mis on toidu glükeemiline koormus.
Kõiki toitusid võib süüa, küsimus on selles, millistes kogustes? Saame teada portsjonitabelist!
Milliseid erinevaid rasvhappeid toidus leidub ja kui palju neid peaks sööma? 

 Rasvad toidus, eluks olulised toitained!
Miks tekib magusaisu, kuidas seda kontrolli all hoida? 
Kas toit mõjutab tundeid või mõjutavad emotsioonid hoopis toiduvalikuid? 
Kuidas tasakaalus ja tervislik toit organismi puhastumisprotsessidele kaasa aitab? 

 Miks peaks keha ennast puhastama ja millest?

Toitu targalt, liigu! Tule tervisegruppi!
Kohilas 10. oktoobrist kuni 28. novembrini neljapäeviti kell 18:00 Kohila Sipsiku Lasteaia saalis, aadressil Posti 5A
Raplas 8. oktoobrist kuni 26. novembrini teisipäeviti kell 18:00 Rapla Kellukese Lasteaia saalis, aadressil Palli 3

Tervisegruppe juhendab toitumisnõustaja Reelika Õigemeel

Tervisegrupis osalemise maksumus kokku 60€. Tasuda on võimalik ka kahes osas.

Registreerimine ja lisainfo
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Õie Kopli,
Päästeameti Lääne pääste-
keskuse Raplamaa ennetaja

Meie kodu on meie kindlus 
- nii kõlab vanasõna. Kodu 
on armas ja turvaline, aga 
ka kindlus vajab kaitset, ent 
kas me ikka oskame teda 
kaitsta? Meie endi tegevustest 
sõltub väga palju, sellepärast 
peaks iga pere oskama ohtusid 
näha, nendest pereliikmetega 
rääkima ning neid vajalike 
vahenditega ennetama. 

Enne kooliaasta algust kor-
raldas Päästeamet Rapla linnas 
Karmani parklas Raplamaa 
elanikele ohutuspäeva, et juh-
tida tähelepanu meid ümbrit-
sevatele ohtudele ning jagada 

nõuandeid, kuidas õnnetuse 
korral hakkama saada. 

Päeva tegevused olid seotud 
turvalisusega, infoboksides 
jagati lahkelt vastavat teavet 
ja näidati demonstratsioonesi-
nemistega, mida ei tohiks teha 
ning millised tagajärjed võivad 
meid oodata, kui käitume 
valesti. Samuti näidati ette 
õige tegutsemisviis. 

Nagu kohalviibijad nägid, 
osutus isegi pritsimeestel 
köögis rasvapanni süütamine 
vägagi raskeks. Tavaliselt 
puutuvad aga päästjad toi-
dukõrbemisega väga palju 
kokku. See näitab, et ollakse 
kas hooletud või kodudes 
puuduvad esmased tulekahju 
avastamisseadmed. Proovida 

sai tule kustutamist, autoga 
üle katuse rullumist, elusta-
mist, vigursõitu ja ka korst-
napühkija nööpi keerutada. 
Kas korstnapühkija nööbi 
keerutamisel mõeldud soovid 
ka täide on läinud, ei oska 
ma öelda, kuid korraldajana 
loodan, et need olid ka ikkagi 
ohutusega seotud.

Meeleolukat ja kaasahaara-
vat vahepala pakkusid Märja-
maa päästjad, kes näitasid, et 
peale tulekustutamise tulevad 
nad väga hästi toime ka laval 
tantsimisega.

Päeva lõpus loositi maas-
tikumängus osalejate vahel 
välja väga palju ohutusala-
seid auhindu. Peaauhinnaks 
oli seekord korstnapühkija 

teenuse kupong, mis leidis 
omaniku Kohilast. Suur aitäh 
neile, kes andsid oma panuse 
auhindade näol!

Ohutuspäeva ai tasid 
turvalisemaks muuta peale 
Päästeameti veel Politsei- ja 
Piirivalveamet, Maanteeamet, 
vabatahtlikud päästjad 
Lauknalt ja Lokutalt, MTÜ 
Naabrivalve, Eesti Korstna-
pühkijate Koda, MTÜ Eesti 
Tervisedenduse Ühing, Eesti 
Punase Risti Raplamaa Selts, 
Põrgupõhja Risti Selts, Nais-
kodukaitse Rapla ringkond, 
MTÜ Lääne-Eesti Vabatahtlik 
Reservpäästerühm, Operation 
Lifesaver Estonia, Häirekes-
kus, Lääne-Eesti Pommigrupp 
ja Tamrex Ohutuse OÜ.

Oskus ohte näha ja ennetada 
muudab Raplamaa turvalisemaks

Pilvi Pregel, 
koolide tervisedenduse 
koordinaator
Aune Kähär, 
lasteaedade tervisedenduse 
koordinaator

Raplamaa tervist edendavad 
koolid ja lasteaiad alustavad 
juba mitmendat korda koo-
liaastat ühise suvelõpusemi-
nariga. Nii osales sel korral 
ligi 50 inimest 11 koolist ja 5 
lasteaiast.

Rapla maakonna erinevates 
lasteasutustes toimub iga päev 
väga läbimõeldud ja järjepidev 
tervisedenduslik töö. Kuid 
vaatamaks asju uue pilguga 

ja võimestunult, kogunesid 
Raplamaa tervistedendavad 
lasteaiad ja koolid 28. augustil 
Kabala Põhikooli terviseden-
duse suvelõpuseminarile.

Seminaripäev oli pühenda-
tud vaimse tervise hoidmisele. 
Peaesineja oli psühhiaater 
Jüri Ennet, kes lõi mõnusa 
meeleolu ja ühtlasi tuletas 
meelde lihtsaid põhitõdesid, 
kuidas oma vaimu hoida. Väga 
lihtsad näited elust enesest 
ja teravad väljaütlemised lo-
hakuse ning pealispindsuse 
kohta panid kõiki saalisolijaid 
mõtlema maailma üle meie 
ümber ja meis eneses. 

Väga sisukas oli Rapla 

Maakonnahaigla füsiotera-
peudi Meelika Laasma loeng 
tänapäeval sagedamini esine-
vatest rühivigadest ja nende 
märkamisest. Kui kehas on 
pinged, ei ole keegi meist või-
meline õppima ega töötama. 
Kõige vähem suudavad seda 
teha lapsed. Varases lapseeas 
märgatud probleemid saavad 
kiiremini korrigeeritud.

Suuhügienist Laili Lutsar 
pani sügavamalt mõtlema oma 
hammaste tervise üle. Ainult 
hambapesust ei piisa, et ham-
masterida säiliks kaunina. 
On vaja üle vaadata ka oma 
toitumisharjumused: mida 
sööd ja millal sööd. 

Õppepäeva lõpetas foorum-
teatri metoodika tutvustus 
Piret Soosaarelt. See on hea 
moodus, kuidas noor inimene 
oma probleemidest rääkima 
saada. Suvekoolist osavõt-
jadki lustisid mängudes ja 
mõtlesid kaasa erinevaid 
stseene lahti mõtestades.

Aitäh Kabala kooliperele 
maitsvate kohvipauside, 
lõunasöögi ja igati sooja 
vastuvõtu eest! Suvekooli 
lõppedes hindasid osalejad 
oma valmisolekut alustada 
lasteasutustes õppeaastat 
uute teadmiste ja värske 
tegutsemislustiga väga kõr-
geks. 

Tervist edendav suvekool värskendas teadmisi

Päästjad Märjamaalt on ka tantsumehed.         Fotod: Armar Paidla

Raplas Karmani parklas ohutuspäeval rahvast jagus.

Pommiroboti demonstratsioonesinemine.

Naabrivalve tutvustas oma tegemisi.

Maskotid Elektrijänes ja Nublu rõõmustasid lapsi.

Reservpäästerühma otsingu-
koerad.

Koolitusel tutvustati üht pingevaba suhtlemismängu.   
      Foto: erakogu
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Mare Oder, 
Terviseameti mürgistus-
teabekeskuse juht

Kõige sagedasemad 
mured, millega mür-
gistusinfoliinile 16662 
helistatakse, on seo-
tud väikeste lastega. 

Väikelapsi ohustavad üht-
viisi nii kodused kemikaalid 
(nt pesugeelikapslid), ravimid, 
tubakas, alkohol, sääsetõrje-
vahendid. Seoses suuremate 
lastega on kõneks viimasel 
ajal ka lisaks muudele mõnu-
ainetele erinevad gaasid. 

Üle poolte helistamisjuhtu-
dest mürgistusinfoliinile on 
seotud väikelastega. Lapsi 
ohustavad enim kodudes ker-
gesti kätte saadavad kemikaa-
lid, viimase kõige levinuma 
trendina pesugeelikapslid. 

Pesugeelikapslite pH näit 
jääb vahemikku 7-9, mis ei 
peaks põhjustama söövitusi. 
Aga mingil põhjusel on kaps-
lite sisu suhu ning söögitorru 
sattudes põhjustanud lastel 
tõsiseid söövitusi, seda igal 
pool maailmas. Lapsed on selle 
tulemusel ka intensiivravi 
vajanud, ka Eestis. 

Mürgistusteabekeskuse 
statistikast nähtub pesugee-
likapslitest tingitud mürgis-
tusjuhtumite sagenemine 
reeglina pärast geelkapslite 
soodusmüüke. Lastele meenu-
tavad kapslid pigem värvilisi 
ja tuttavaid närimisrõngaid, 
mänguasju või komme, mis-
tõttu ei osata ohtu karta.

Teine väga suur ohuallikas 
lastele on erinevad südame- 
ja veresoonkonna ravimid, 
mida lapsed leiavad vanava-
nemate juures laualt, külaliste 
käekottidest, jopetaskutest 
jne. Lapsevanemad peaksid 
meeles pidama, et just nemad 
ja ei keegi teine, on oma laste 
kaitsjad. Nad ei tohiks lapsi 
ei vanavanemate ega hoidjate 
hoolde jätta eelnevalt hoiu-
paiga ohutuses veendumata. 
Külaliste kotid ei tohiks olla 
järelevalveta, soovitavalt olgu 
need 1,5 m kõrgusel põranda-
pinnast. 

Kuigi harva, aga vahel on 
ette tulnud, et vanemad on 
lapsele tahtlikult ebasobivat 
ravimit manustanud. Siiski on 

sellised mürgistused valdavalt 
õnnetusjuhtumid, seega piisa-
va tähelepanelikkuse korral 
100% ennetatavad.

Peale ravimite on lastele 
ohtlikud ka sigaretid, konid, 
nikotiini närimiskummid, 
põsetubakas. Ning alkohol, 
mis tänapäeval on värviline 
ja magus. Samuti erinevad 
tehnilised alkoholid, näiteks 
magusa maitsega jahutusve-
delikud.

Suvisel sääsehooajal tasub 
meelde tuletada sääsemürgi 
kasutamise reegleid: DEET-i 
sisaldavate sääsemürkide 
puhul on vähem parem. Ka-
sutusõpetus “Määrida riiete-
ga katmata kehaosadele” ei 
tähenda rannahooajal kogu 
nahka, mis bikiinide alt välja 
jääb. Laste puhul tuleks kasu-
tada lastele mõeldud tooteid. 
Vältida tuleks pihustatavaid 
mürke. Sääsetõrjevahendeid 
ei tuleks kasutada mitte sage-
damini kui 2 korda päevas.

Teismeliste puhul on uueks 
ohuks naerugaas, mis on 
praegu vahukoorevahustajana 
hästi kättesaadav. Samuti 
butaangaas, mida kasutatak-

se süütemasinates. Esimene 
tekitab tõsiseid ja edaspidisele 
tervisele ohtlikke mõjusid, 
butaangaasi tõttu oli meil 
hiljaaegu ka surmajuhtum. 
Väga tähelepanelik tuleb 
olla noortel erinevate kõh-
numispreparaatidega, mis 
internetist tellides, välismaalt 
kaasa tuues võivad sisaldada 
mõnda narkootikumi. Isegi 
kui pakendi peal on kirjas 
"Pure Coffein".

Et uuringud uudsete mõ-
nuainete, ka kemikaalide 
pikaajalise tarbimise kohta 
puuduvad, tasub alati meeles 
pidada, et vaatamata sellele, 
mida müüja ööklubis, täna-
val või internetilehel lubab, 
toimub selliste toodete lõp-
lik testimine vabatahtliku 
lõpptarbija peal ja tulemused 
makstakse kinni oma tervi-
sega. Seega tasuks mõelda, 
kas ikka soovitakse sellesse 
gruppi kuuluda.

* Helista mürgistusinfoliinile ööpäev ringi 
kõikidel nädalapäevadel numbril 16662, et saada 
teada, kas tegemist on mürgise toote, taime/seene/
marja/ravimiga ning kas manustatud kogus on 
tervisele ohtlik või mitte. Kemikaali või ravimi 
puhul hoia pakend helistamise ajal käepärast. 
Helistamine on anonüümne ning kõne kohaliku 
kõne hinnaga.

* Kui kannatanu on midagi alla neelanud, loputa 
tal suu ja tee kindlaks kemikaali, ravimi, taime, 
marja, seene täpne nimetus. Hinda selle võimalik 
allaneelatud kogus! Ära aja kannatanut oksenda-
ma, ka aktiivsöe andmine võib olla väheefektiivne. 
Võimaliku mürgise aine lahjendamiseks võib 
anda väikeste lonksude kaupa vett. 

* Kindlasti pole vaja oksendamist esile kutsuda, 
söövitavate ainete puhul ning teadvushäirega 
inimesel on see lausa keelatud. Oksendamise 
korral läbiks söövitav aine uuesti söögitoru ning 
seeläbi süvendaks veelgi juba tekkinud kahjustusi! 
Väikeste lonksudega vee tarbimine on kemikaali 
neelamisel parim esmaabi, samuti saab sel moel 
kontrollida tõsise söövituse tunnuseid, milleks on 
suurenenud süljevoolus, neelamisraskus. Sellisel 
juhul on vaja kannatanu kiiresti haiglasse viia!

* Mürgise aine nahale sattumisel loputa nahka 
voolava vee all vähemalt 15 minuti jooksul! Silma 
sattunud söövitava kemikaali loputamiseks kulub 
vähemalt 30 minutit.

* Igas kodus võiks varuks olla aktiivsüsi, 
mis võib üllatavalt paljude mürgituste 
korral olla elupäästvaks vahendiks. Koju 
võib varuda 0,25-grammiseid tablette arvul, mis 
võrdub lapse neljakordse kehakaaluga (näiteks 
kümnekilose lapse puhul 40 tabletti). Kindlasti ei 
või sellises koguses aktiivsütt lapsele anda ilma 
mürgistusinfoliiniga konsulteerimiseta, kuna ka 
aktiivsöel on kõrvaltoimed ja aktiivsüsi ei aita 
kõikide mürgistuste puhul.

Lisainfot esmaabi kohta saab mürgistusteabe-
keskuse kodulehelt www.16662.ee

Esmaabi ägedate mürgistuste korral

Nõuanded lastega peredele - 
kuidas vältida mürgistusohte

Mürgistusinfo

16662.ee


