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Tervise Arengu Insti-
tuut (TAI) alustab taas 
köögiviljade söömist 
edendavat teavitust 
„Köögiviljad kaalu ei 
kasvata“, et innustada 
inimesi senisest oluli-
selt rohkem köögivilju 
sööma. 

Instituudi eksperdi Tagli Pitsi 
sõnul on köögiviljad vee- ja 
kiudaineterikkad ning täida-
vad seetõttu hästi kõhtu, an-
des samal ajal vähe energiat. 
„Kui süüa piisavalt köögivilju, 
saab kõhu täis juba väiksema 
energiakoguse juures, mis 
aitab tagada normaalset keha-
kaalu,“ kinnitas Pitsi. 

Soovitatav päevane kogus 
köögivilju on vähemalt 300 
grammi ehk kolm portsjonit 
päevas. Eelistama peaks värs-
keid või külmutatud vilju ning 
arvesse lähevad köögiviljad 
igasugusel kujul - niisama 
näksides kui ka toitude koos-
tises, värskena või kuum-
töödeldult. Toidusoovitustes 

ei loeta köögiviljade hulka 
tärkliserikaste toitude grupis 
olevaid kartulit ja bataati ega 
ka avokaadot ja oliive, mis 
kuuluvad lisatavate toiduras-
vade, pähklite, seemnete ja 
õliviljade gruppi. 

Lisaks rohkele vee- ja 
kiudainete sisaldusele on 
köögiviljades ka hulgaliselt 
erinevaid vitamiine, mine-
raalaineid ja bioaktiivseid 
ühendeid, mis aitavad enne-
tada haigusi, tugevdavad im-
muunsüsteemi ning hoiavad 
kontrolli all vererõhku ja vere 
kolesteroolitaset. 

Vitamiine ja mineraalaineid 
sisaldavad eri viljad erine-
vates kogustes. „Näiteks on 
südamele vajalikku kaaliumi 
palju redistes, kapsastes, 
rohelistes köögiviljades, 
porgandites, baklažaanides, 
kaunviljades. Magneesiumi 
saame rohelistest lehtköögi-
viljadest, maitsetaimedest ja 
kaunviljadest, vaserikkad on 
seened ja kaunviljad,“ tõi Pitsi 
mõned näited. 

Selleks, et teha köögivilju 
sisaldavad toidud rohkem 
kättesaadavaks, löövad TAI 
teavituses kaasa mitmed Eesti 
söögikohad, kes teevad köö-

giviljaroogadele sooduspak-
kumisi või pakuvad uudseid 
köögiviljarohkeid toite. Kõik, 
kes soovivad teavitusega veel 
liituda, saavad seda teha toi-
tumine.ee lehel. Teavitusse 
on kaasatud ka kaupluseketid 
Selver, Prisma, Rimi, Coop ja 
Comarket. 

Kuna kampaania laused on 
osutunud rahva seas populaar-
seks, pakume võimalust toitu-
mine.ee veebilehel (http://
toitumine.ee/kampaania/
viljad/) kujundada oma lau-
sega plakat ja võita auhindu. 
Veebilehelt leiab ka retsepte 
köögiviljarohkete toitude val-
mistamiseks. 

Eestis on ligi 60 protsenti 
meestest ja ligi pool naistest 
ülekaalulised või rasvunud. 
Soovituslikult, ehk vähemalt 
300 g köögivilju päevas, sööb 
vastavalt uuringu tulemustele 
alla kolmandiku elanikest. 
Üheks põhjuseks, miks seda 
ei tehta, on eksiarvamus, 
et köögivilju juba süüakse 
piisavalt. 

Köögiviljade mittesöömist 
põhjendatakse ka sellega, et 
nende valmistamine nõuab 
aega ja vaeva. Samuti ei teata, 
mida neist valmistada võiks. 

TAI tuletab taas meelde 
köögiviljade söömise 
vajalikkust

Küsitlus

Helge, raamatupidaja: 
Päris palju. Kaalikas 
on väga suur lemmik. 
Püüan ikka tervislikult 
toituda, mulle väga mait-
sevad köögiviljad.

Elar, geodeet: Praegu 
on sügishooaeg, söön nii 
palju kui saab ja kõike, 
mida aiast võtta on. Olen 
juba lapsest saati harju-
nud köögivilju sööma.

Mati, pensionär: Ikka 
mitu. Oma kasvuhoonest 
võtan spinatit, kurki ja 
muud. Püüan ikka natu-
ke tervislikult toituda.

Andres, päästja: Prae-
gu ikka paar kilo õunu 
läheb päevas, aga ega 
muidki köögivilju ära 
ei põlga.

Küsis Stina Andok
Pildistas Siim Solman

Ehkki Raplamaa rahvas on nii 
maarahvas kui olla saab, tuletab 
üleriigiline köögiviljakampaania 
meelde, et tuleb ikka köögivilja süüa 
ning mida rohkem, seda parem. See 
aasta on olnud tore aasta – kõik 
viljad on kasvanud mühinal, igas 
kompostihunnikus on valmimas 
kümme kõrvitsat ja kasvuhoones 
tuhanded tomatid. Õuntest ei hakka 
üldse rääkimagi, neid jagub sel 
aastal naabritele, sigadele ja ka 
kontvõõrastele. 

Arvamusfestivalil  sattusin 
töötuppa, kus oma uut raamatut 
“Köögiviljarikkad road ehk kuidas 
küpsetada Trooja hobust” tutvustas 
kokk Margit Härma. Ostsin ka 
selle raamatu ning tõepoolest – nii 
toredad ja lihtsad retseptid, mis 

isegi minusugusel suht kobakäpal on 
täiesti jõukohased valmistada. 

Esmakordselt on sügisel üle-
riigiline kooliõpilaste suutervise 
kampaania. Meenutamaks ka lap-
sevanematele, et kuni 19-aastaste 
noorte inimeste hambaravi on tasuta 
ning hambaarsti tuleb külastada igal 
aastal. Lisaks muidugi see, et kui 
juua, siis kindlasti vett ning ham-
baid tuleb pesta kaks korda päevas. 
Kui kevadel mõõtsime 1. klassi lapsi 
WHO rasvumise projekti raames, 
siis küsisime Raplamaa 1. klassi ca 
400 lapselt, et kas sa täna hommikul 
hambaid pesid. Vähemalt pooled ei 
pesnud. Seega on kampaania igati 
asjakohane meenutamaks igapäe-
vaseid tegevusi, mis järelikult ei ole 
iseenesestmõistetavad.

Tänast Tervise Edendajat ja kahe 
aasta jooksul kõiki järgmisi (kokku 
8 lehte) finantseerib lõviosas maaelu 
edendamise programm Leader. Li-
saks terviselehele on selle projekti 
tegevusteks veel tervisesaated TRE 
raadios (kokku 16 saadet) ning uus 
Raplamaa tervisedenduse koduleht 
aadressil www.raplatervis.ee. Raa-
diosaated on eetris iga kuu viimasel 
pühapäeval. Sel korral räägimegi 
suutervisest ning stuudios on ham-
batehnik ja koolitaja Eveli Truia. 
Uus koduleht on aga rõõmsavärvi-
line ning täitub järjest enam infoga. 
Leia meid üles!

Ülle Laasner,
igipõline tervisedendaja Raplamaal 

(algamas 17. hooaeg)

Sügisest, hammastest ja Leaderist
Mitu peotäit 
köögivilja 
päevas sööte?
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Kohtusime kahekümneaas-
tase hambatehniku kogemu-
sega Eveli Truiaga, kes käib 
lastele lasteaedades ja koolides 
hammaste tervisest rääkimas, 
et välja selgitada need põhi-
tõed, mis võiks igal ühel meist 
kukla taga peidus olla, et ham-
bapesu oleks midagi enamat 
kui vaid üks sisseharjutatud 
motoorne liigutus ja kui olu-
list tähendust omab korralik 
regulaarne hambapesu meie 
laste jaoks.

Lapsi peab aitama
Eveli Truia on oma pika 

hambatehniku karjääri jook-
sul näinud inimesi, kes näe-
vad oma hammastega suurt 
vaeva, sest nende hambad 
on käest lastud. Kust aga see 
kõik alguse on saanud? Truia 
on veendunud, et just igaühe 
lapsepõlvest. 

„Kui ma läksin hambateh-
nikuks õppima, siis sündis 
just minu noorem õde. Ma 
sain tema peal oma uusi tead-
misi proovida ja tulemused 
on väga head,“ ütleb Truia. 
Praegu 25-aastane õde on 
terve oma senise elu elanud 
täiesti tervete hammastega, 
ilma ühegi auguta. Siinkohal 
rõhutab Truia, et tegemist 
ei ole n-ö heade geenidega. 
Väikene geneetiline soodumus 
teatud tüüpi hammastele võib 
inimesel olla, kuid lootma 
selle peale kindlasti ei tasuks 
jääda. Sama põhimõte kehtib 
ka vastupidisel juhul, mil 
inimesed laidavad oma pere-
konna hambaid. 

Oma lapsepõlvest mäletab 
naine, et ta oli laisk ega viit-
sinud oma tagumisi hambaid 
pesta ega mäleta, et vanemad 
tema hammaste pesemist ku-
nagi kontrollinud oleks. Naise 
enda lastega on aga hoopis 
teistsugused lood. Hamba-
tehniku seitsmeaastane poeg 
juba teab ja ootab alati pärast 
hammaste pesemist ema oma 
hambaid üle kontrollima. Ja 
nii kaks korda päevas. Sama 
kehtib ka Truia kaheaastase 
tütre puhul. 

„See on küll vahel tohu-
tu vaev saada kaheaastane 
hambaid pesema, kui ta ei 
taha ja jonnib, aga ma ei anna 
alla,“ on naine järjekindel. „Ta 
alustab pesemist ise, aga ma 
ikkagi aitan, sest nii väikesel 
ei ole käeline osavus veel nii 

suur,“ selgitab Truia, miks on 
oluline last hammaste pesemi-
sel aidata. 

Hommikul tuleks Truia 
soovituste kohaselt hambaid 
pesta vahetult pärast ärkamist 
ja tegelikult ka veel pärast 
hommikusööki, aga oluline 
on teha seda umbes pool tundi 
pärast sööki. „Mul vahel poeg 
võtab hommikul stopperiga 
aega, et millal võib hambaid 
uuesti pesta,“ ütleb naine 
naerdes. 

Truia poja ja tütre hambad 
on siiani kõik tervena püsi-
nud, aga oma lapsepõlvest 
mäletab ta suurt piinlemist 
ja valu hambaarsti visiitidel. 
Oma vanemaid ta siiski ot-
seselt valusas saatuses enda 
sõnutsi süüdistada ei saa, sest 
sel ajal lihtsalt ei olnud nii 
palju teadmisi. 

Söömisharjumused 
on olulised

Teine oluline aspekt ham-
maste hoolduse puhul on re-
gulaarse pesemise kõrval ka 
söömisharjumused. Truiade 
peres karamelle ei osteta ega 
lastele ei anta. „Meil oli just 
naljakas juhtum, mil tuttav tõi 
külla tulles purgitäie karamel-
le ja selle peale mu poeg küsis, 
et kas see tädi ei teagi, et me 
ei söö neid,“ kirjeldab naine, 
milline jõud võib olla kodustel 
õpetustel. 

Miks just karamelle väldi-
takse, seisneb selles, et ka-
ramelli puhul on kokkupuude 
suhkruga palju pikem kui 
näiteks šokolaadikommi pu-
hul. Šokolaad sulab kiiremini 
ära ega jää hammaste külge. 
Eriti halvad on pulgakommid, 
mida lapsed lutsutavad pikka 
aega.

Hammaste tervise seisu-
kohalt on halb komme ka 
näksimine. Kuigi Truia sõnul 
soovitatakse söögikordade va-
hel hoida vähemalt kolm tundi 
vahet, võib siiski juhtuda, et 
on vaja väike vahepala süüa, 
seda eriti laste puhul. Sellisel 
juhul tuleks valida, mida pak-
kuda. Vältida võiks magusaid 
snäkke ja jooke. „Lasteaias on 
väga hea kord. On söögikorrad 
ja vahepeal on pausid,“ toob 
Truia näite. 

Lapse söök võiks üleüldiselt 
olla võimalikult täisväärtuslik 
ja võimalikult vähe võiks 
tarbida igasuguseid magusaid 

jooke ja kui võimalik, siis 
üldse mitte anda limonaadi. 
„Sünnipäevadel ikka paku-
takse, aga seda ei ole, et iga 
päev juuakse limonaadi ja 
lutsutatakse niisama komme,“ 
ütleb Truia. On loomulik, 
et lapsed tahavad kommi ja 
magusat ning päris nii ilmselt 
keegi meist ei saa, et üldse ei 
anna. 

Erinevalt reklaamidest ei 
soovita Truia pärast söömist 
nätsu närida. Esiteks kulutab 
see lõualiigest ja teiseks ei 
sisalda enamik Eestis müügil 
olevatest närimiskummidest 
ksülitooli ehk magusainet, mis 
aitaks kaariest vältida. Ainus 
ksülitooliga närimiskumm 
Eesti poelettidel on Jenkki. 
Pigem soovitab Truia näiteks 
hambaid lihtsalt loputada. 
Seda soovitas ta ka lasteaias 
lastel enne lõunauinakut 
teha.   

 Hambaarsti visiidile peaks 
minema lapsega siis, kui tal 
on kõik 20 piimahammast 

lõikunud. Oluline on ise jääda 
hambaarsti visiidist rääkides 
või juba kabinetis viibides 
võimalikult rahulikuks. Truia 
soovitab oma lapsele mitte 
rääkida enne hambaarsti juur-
de minekut, et „ära karda“ ja 
et „seal ei tehta midagi, ainult 
vaadatakse“, sest laps tajub 
ära, et sellel on mingisugune 
põhjus, miks nii üldse öel-

dakse. 
Enne esimest külastust 

tasub uurida natukene, mil-
line arst võiks hästi sobida. 
Lapse hambaarst, eriti esime-
sel visiidil, võiks olla hästi 
rahulik ja kannatlik. Eriti 
hea, kui on selline koht, kus 
laps saaks enne mängida, 
siis on hea minna varem 
kohale, laps saab mängida, 
käib vahepeal kabinetis ära ja 
saab jälle mängida. „Ma alati 
varun aega, kui sinna läheme, 
et ei peaks kiirustama ja last 
üldse närvi ajama seoses selle 
visiidiga. Ta teab, et seal on 
üks tore koht,“ kirjeldab Truia 
oma pere rutiini.

Eriti hea on, kui arstitä-
dilt saab väikese üllatuse ka. 
„Minu kaheaastane räägib, 
et lähme sinna, siis arstitädi 
puhub tuult, näitab päikest 
ja annab üllatuse. Tüdruku-
tele tihti antakse sõrmus või 
kleeps. Nüüd, kui ta käis, ei 
teinud suud lahti, siis arst 
näitas, et näe, siin on sõrmu-
sed, aga saad järgmine kord, 
kui lased hambad ilusti üle 
vaadata,“ kirjeldab Truia. 
Oluline on, et laps mõistaks, et 
hambaarsti juures käimine on 
loomulik tegevus. See on koht, 
kus käiakse. 

Kuigi siin-seal soovitatakse 
laste hambaid ravida narkoosi 
all, Truia seda ei poolda. „Kui-
das saavad hambad nii ära 
laguneda, et ei jää muud üle?“ 
küsib Truia sellistel juhtudel. 
„Narkoos on ikkagi tõsine 
asi, mida hammaste raviks 
teha vaja ei ole. Saab teha 
tuimestuse ja isegi tuimestuse 
ära tuimestada, määrides tui-
mestavat geeli igemele enne 
süsti,“ ütleb hambatehnikust 
Truia. Kõige olulisem on naise 
sõnul siiski aga selliste olu-
kordade ennetamine. Et asi ei 
jõuaks kunagi üldse sinnani, 
selleks annab lapsevanemal 
väga palju ära teha. 

Ennetada, mitte tegeleda 
tagajärgedega

Lapsel sündides kaariest 
hammastel ei ole, ta saab 
selle nakkushaigusena kellegi 
lähedase käest. Näiteks lusika 
või lutiga. „Kõik need suust 
läbi tõmbamised. Vanasti oli 
see tavaline. Ei proovi seda 
toitu, mida lapsele annad.“ 

Truia soovitab vältida lapsega 
lusika jagamist nii palju kui 
võimalik.

„See on kaks, kaks-pool 
aastat, mis öeldakse, et kui 
lapsel kaariesega kokkupuude 
puudub, siis on tõenäosus, et 
ta selle saab palju väiksem, 
sest siis on hambaemail palju 
tugevam ja ta suudab sellele 
paremini vastu panna,“ ütleb 
naine. Oma laste puhul ta 
jälgis väga kiivalt, et keegi 
nendega oma lusikaid ei ja-
ganud. 

Selliseid väikseid harjumusi 
annab vaikselt kujundada, aga 
see nõuab lapsevanematelt 
järjepidevust. „Vahel on endal 
ka selline väsimus, et tahaks 
lihtsamat teed minna, et ah, 
annan talle selle magusa kätte, 
saab rahu natukeseks ajaks, 
aga pärast maksab kätte,“ teab 
naine tänu oma hambatehniku 
karjäärile halbade harjumuste 
vaevarikast tagajärge. 

Kui kaaries on juba suhu 
korra tekkinud, siis tulebki 
auke juurde. Seepärast ongi 
hästi oluline regulaarselt 
hambaarsti juures käia, et 
võimalikult algstaadiumis 
kõik ära parandada ning mitte 
lasta minna juurepõletikuni, 
mis nõuab tohutult pikka ravi 
ja mis on ebamugav ning va-
lus. Kui lapsepõlves tugevaid 
hambahooldamise harjumusi 
juurutatud ei ole, võib see veel 
täiskasvanueaski korralikult 
kätte maksta ja rahakotile 
laastavalt mõjuda. Õnneks 
oma harjumusi muutes ja 
hammaste tervise hoidmise 
olulisust endale selgeks tehes 
on võimalik hambaarsti kulu-
tusi siiski ka vähendada. 

Meie lapsed on sündides 
puhtad lehed ja meil on suu-
repärane võimalus säästa 
neid valutavatest hammas-
test. Kuigi see võib tunduda 
võimatuna, et meie seas on 
inimesi, kellel ei ole 25. elu-
aastaks olnud mitte ühtegi 
hambaauku, ei ole see seda 
teps mitte. Tee, mida lapseva-
nem saab sillutada oma lapse 
tervete hammasteni, on üsna 
sirgjooneline. 

Tuleb omaks võtta mõnin-
gad põhimõtted ja neid järje-
pidevalt järgida. Ka ise, nii 
enese hüvanguks kui ka oma 
lapsele eeskujuks olles. 

Kõiki tervisesaateid on võimalik järelkuulata aadressilt  
www.treraadio.ee/kordus

Noortefoorumi 
tervisesaade eetris 

25. september kell 15.
 Stuudios eveli truia ja teemaks 

laste ja noorte suutervis. 

Lapsi on võimalik hambaaukudest säästa
Stina Andok

Kõik me teame, et hambaid tuleb pesta. Kaht-
lemata enamik meist järgib kuldset reeglit ja 
peseb oma hambaid kaks korda päevas. Kui 
paljud meist aga teevad seda teadlikult ja 
tagamõttega säästa end hambaaukudest, ham-
bavalust ja sagedastest hambaarsti visiitidest? 
Kui paljud meist juhendavad oma lapsi rohkem 
kui vaid hambaharja neile kätte torgates ja 
kraanikausi ette suunates? 

Hambahoolduse meelespea lapsevanematele:

pese hambaid vähemalt kaks korda päevas •	
pese hambaid vähemalt kaks minutit järjest•	
ole hoolas ja pese kõiki oma hambaid,   •	
mitte ainult eesmisi
külasta hambaarsti vähemalt kord aastas•	
kui närid nätsu, vali ksülitooliga näts•	
väldi näksimist•	
kui soovid vahepala, väldi magusat•	
janujook on vesi•	
hammaste kontroll ja ravi on Eesti Haigekassa lepingu-•	
partnerite juures alla 19-aastastele tasuta

Pea meeles, et sinu laps vajab sinu abi ja head 
eeskuju nende põhimõtete meeles pidamisel. 
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Maanteeamet kor-
raldab 24. oktoobril 
koostöös Rapla Maa-
valitsuse ja Raplamaa 
kohalike omavalit-
sustega vähemalt 
65+aastastele Rapla 
maakonna aktiivsetele 
autojuhtidele tasuta 
täiendkoolituse 
„Väärikas mootorsõi-
dukijuht”. 

Samasugused koolitused on 
eelneva kolme aasta jooksul 
juba toimunud  Pärnus, Tar-
tus ja Tallinnas ja selle aasta 
kevadel lisaks Harjumaal, 
Kuressaares, Haapsalus ning 
need on osutunud väga popu-
laarseteks. Osalejate tagasisi-
dest on selgunud, et sellised 
praktilised õppepäevad on 
igati vajalikud. 

Elu jooksul toimuvad ini-
mese organismis muudatu-
sed. Vanuse lisandudes jääb 
aeglasemaks reageerimiskii-
rus, halvenevad tähelepanu 
ja nägemine. Oma mõju on 
ka ravimite tarvitamisel. 
Liikluspilt on viimase 15–20 
aastaga drastiliselt muutunud 
- autod on läinud kiiremaks, 
paremaks ja turvalisemaks, 
kuid inimese vananemisega 
kaasnevad probleemid on 
jäänud ikka samaks. Kuid 
kui arvestada juba eelnevalt 
kõigi riskide ja ohtudega, on 
ka 65+ liiklejal võimalik väga 
edukalt tänapäevases liikluses 
toime tulla. Elukogemus tuleb 
probleemide lahendamisel 
ainult kasuks.

Kas eakad juhid on 
liikluses riskirühm?
Ei saa öelda, et eakatega liik-
luses väga suuri probleeme 
oleks, kuid Euroopa ja ka Eesti 
elanikkond vananeb ja nii on 
65+ eakaid rohkem liikluses. 
Liiklusõnnetuste statistilised 
andmed näitavad, et vanemad 
mootorsõidukijuhid on liiklu-
ses tasapisi kasvav riskirühm. 

Maanteeamet soovib toetada 
eakaid mootorsõidukijuhte, 
et püsiks nende elukvaliteet ja 
enesekindlus autot juhtides ka 
soliidses eas. Nii fookusgrupi 
uuring kui ka pilootprojekti 
koolituste tagasiside tõi välja, 
et eakamatel juhtidel on mõ-
nevõrra aegunud teadmised 
liiklusreeglitest, ebakindlus 
muutunud liikluskeskkonnast 
ja east tingitud terviseprob-
leemid.

Eestis juhtunud liiklusõn-
netuste analüüsi põhjal on 
liiklusõnnetustega kaasnev 
vigastusrisk suurim just 18-35-
aastastel ning 75-aastastel ja 
vanematel meestel. Arvestada 
tuleb, et vanemas eas liiklus-
õnnetusse sattunut ohustavad 
raskemad vigastused ning 
nendest paranemine on komp-
litseeritum ja aeganõudvam. 

Täiendkoolitus „Väärikas 
mootorsõidukijuht” jagab 
ohtralt asjalikke 
näpunäiteid
Koolitus koosneb teoreetilisest 
õppepäevast ja individuaalse-

test sõidutundidest. Teoreeti-
lisel õppepäeval, mis kestab 
kuus akadeemilist tundi, on 
kõik õppijad koos. Sõidukoo-
lituse OÜ liikluskoolitaja Lii 
Erm annab ülevaate Eesti 
liiklusolukorrast, räägitakse 
liiklusõnnetuste põhjustest, 
suurematest muudatustest 
Liiklusseaduses ning igapäe-
vastest autosõitudest ja nen-
dega kaasnevatest võimalikest 
riskidest. 
   Samuti on võimalus liiklus-
koolitajate käest saada konk-
reetseid vastuseid liikluses 
tekkinud küsimustele. 

Tervishoiutöötaja Tiiu 
Paade teeb ülevaate eaka au-
tojuhi riskihindamise testist, 
nägemisest ja silmahaigustest, 
reageerimiskiirusest ja selle 
muutumisest, tähelepanust, 
kuulmisest ja erinevatest hai-
gustest, ravimite kõrvalnäh-
tudest ning nende ebasoodsast 
koostoimest juhtimise seisu-
kohalt.

Õppepäeva järel (järgneva 
kolme päeva jooksul) viiakse 
läbi igale koolitatavale in-

dividuaalne sõidutund, kus 
saab keskenduda iga juhi 
individuaalsetele vajadustele, 
reguleeritakse sõiduasendit, 
harjutatakse juhtimisvõtteid 
erinevatel kiirustel, teiste 
liiklejatega arvestamist, 
parkimist ning praktiseerida 
saab ka ökonoomse sõidu 
võtteid. Koolitatava soovi 
korral sõidetakse läbi raskesti 
mõistetavaid liikluskorraldus-
lahendusi. 

Koolitusel osalemiseks 
tuleb end registreerida 
hiljemalt 17. oktoobriks 
e-posti aadressil Ylle.Laas-
ner@rapla.maavalitsus.ee 
või telefonil 484 1124.

Koolitus korraldatakse Rap-
la Maavalitsuse II korruse 
saalis (Tallinna mnt 14, Rapla, 
ruum 209) 24. oktoobril algu-
sega kell 10 ja koolitusgruppi 
ootame 20 inimest, kes on 
vanuses 65+, kellel on B-kate-
gooria juhtimisõigus ja kehtiv 
tervisetõend ning kes juhivad 
ka praegu autot regulaarselt. 

Maanteeamet kutsub oktoobris eakaid 
sõidukijuhte täiendkoolitusele

Teemadeks laste tervise näitajad, 
liikumine, toitumine, 

vaimne tervis ja turvalisus.

Esinevad: Tallinna Ülikooli Terviseteaduste ja Spordi 
Instituudi direktor Kristjan Port, legendaarne eripedagoog  
Viivi Neare, Tallinna Lastehaigla arst dr Lagle Suurorg , 
Eesti Hambaarstide Liidu president dr Marek Vink, Kaitseväe 
Ühendatud Õppeasutuste ülem kolonel Martin Herem, toitu-
misteadlane Raivo Vokk, Lääne prefekt Kaido Kõplas, tuntud 
aidsiennetaja ja koolitaja Sirle Blumberg, Tervise Arengu Ins-
tituudist Triin Sokk ja Kristin Salupuu, Mürgistusteabekeskuse 
kauaaegne endine juht Mare Oder, Justiitsministeeriumist 
Brit Tammiste.

Samuti Raplamaa tuntud tegijad: Anne Kersna, Helen Link, 
Toomas Tõnisson, Meelika Ebrok, Ruti Heinpõld, Eda Leesalu 
ja Liivia Vacht.
Tervise ja turvalisuse minimess.
Külastada on võimalik Märjamaa uut noortekeskust.
Konverents lõppeb Raplamaa tervisedendaja, sotsiaaltöötaja 
ja noorsootöötaja 2016 tunnustamistseremooniaga.
Kinos linastuvad preventiivsed videolühifilmid.

Päeva juhivad ja ka esinevad Raplamaa noortekogu 
liikmed.

OODATUD ON LASTE JA NOORTEGA TEGELEJAD, 
KA LAPSEVANEMAD!

Eelregistreerimine  kuni 21. oktoobrini või 
kuniks kohti jagub: www.raplatervis.ee.

Osavõtutasu on 5 eurot

Raplamaa 19. tervisedenduse 

KONVERENTS
LASTE JA NOORTE TERVIS

25. oktoobril Märjamaa rahvamajas

Kogukondliku turvalisuse 
maakondliku toetusvooru 
eesmärk on aidata kaasa 
ühiskonna kujunemisele, kus 
inimesed tunnevad end vabalt 
ja turvaliselt ning kogukonnad 
on turvalise elukeskkonna 
loomiseks võrgustunud, kus 
igaühe teadliku panuse ja ko-
gukondliku koos tegutsemise 

kaudu on tagatud laiemalt oh-
tude ennetamine ning nutikas 
ja tulemuslik reageerimine 
õnnetustele, korrarikkumis-
tele ja kuritegudele.

Toetatakse taotlusi, mis:
* edendavad kohalikku ja 

piirkondlikku algatust turvali-
se elukeskkonna loomisel;

* suurendavad turvalisuse 

loomisse panustavate ühen-
duste vahelist koostööd (sh 
edendavad võrgustikupõhist 
koostööd);

* aitavad kaasa vabaühen-
duste võimekuse tõstmisele.

Ühe projekti toetuse piir-
summa on 3500 eurot.

Taotlus tuleb esitada hilje-
malt 1. novembriks kl 16.30 

Rapla Maavalitsusele.
Lisainfo, toetuste taotlemise 

kord, taotlusvormid jm: http://
www.kysk.ee/taotlusvoorud/
tur16

Kontakt: Tarmo Treimann; 
656 0487, 5301 3652; tarmo@
kysk.ee ja maavalitsuses Ene 
Matetski; 484 1102, ene.matets-
ki@rapla.maavalitsus.ee

Kogukondliku turvalisuse taotlusvooru 
saab taotlusi esitada

Terviseamet soovitab alusta-
da vaktsineerimisega juba ok-
toobris. Gripivaktsiin hakkab 
tervetel inimestel mõjuma 
10–14 päeva pärast süstimist 
ning selle mõju kestab kuni 
aasta. Immuniseerida gripi 
vastu võib vastunäidustuste 
puudumisel kõiki alates 6. 
elukuust.

Vaktsineerimine on vastu-
näidustatud munavalgu üli-
tundlikkuse, vaktsiini muude 
koostisosade ülitundlikkuse 
ja ägeda palavikulise haiguse 
korral. 

Terviseameti andmetel hai-

gestus 2015/2016 hooajal grip-
pi hinnanguliste arvestuste 
järgi 70 000–75 000 inimest. 
Võrreldes sellele eelnenud 
hooajaga oli haigestunuid 
40% rohkem. Raske gripi või 
gripiga seotud kopsupõletiku 
tõttu vajas haiglaravi 970 
inimest.

Raplamaa haigla poli-
kliiniku protseduuride ka-
binetis saab vaktsineerida 
sesoonse GRIPI vastu; tege-
mist on tasulise teenusega: 
5,50 €. 

Vaktsineerimise info telefo-
nil 489 0736. 

Gripist hoidumise parim viis 
on vaktsineerimine

Psühhiaatrite vastuvõtud sügisel 2016 

Psühhiaater dr ANNE LANG 
võtab Raplamaa haiglas vastu 
esmaspäeviti.    19. oktoobril 
teeb Raplamaa haiglas esi-
mese vastuvõtu psühhiaater 
dr KATRE PÄÄSO, kelle vas-
tuvõtud hakkavad toimuma 
kolmapäeviti.
Vastuvõttudega jätkavad dr 
Lily Kanter ja dr Eneken 
Allikmäe. 
   Psühhiaatri saatekirja alu-
sel saame ravida haigeid nii 

psühhiaatrilises päevaravis 
kui ka statsionaaris. Tõsise-
mate kaebustega ja raskemas 
seisundis psühhiaatrilised pat-
siendid suuname ravile PERHi 
psühhiaatriakliinikusse.

Psühhiaatri vastuvõtule tu-
lekuks EI OLE vaja perearsti 
saatekirja. 

Informatsioon polikliiniku 
registratuurist 484 4050.
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Läbi on puhkuste aeg ja ees ootamas rutiinsem argipäev. 
Koos sügisega jätkavad tööd ka Figuurisõbrad, kes oma 
kogemusega on juba 20 aastat abistanud eestlaste 
kehakaalu vähendada. Figuurisõpradel on pakkuda nii 
head meetodit kui ka tuge grupi näol. Nõustamisi viivad 
läbi meie kogenud mentorid. Grupi liikmed saavad igal 
nädalal uusi teadmisi, tuge ja toitumisnõuandeid, grupp 
aitab säilitada kaalulangetaja motivatsiooni ja saada üle 
rasketest hetkedest.
Me kõik tahame uskuda imedesse, kuid tegelikult saavad 
imed sündida vaid siis, kui selle poole ise püüdleme. Ei 
sünni imet ja me ei saa üleöö saledaks, jätkates söömist 
sama palju ja samal viisil.
Abiks otsustamisel on Sinu vööümbermõõt. Tervislikuks 
loetakse vööümbermõõtu, mis naistel on alla 88 cm ja 
meestel alla 102 cm. 

Raplas viib gruppi läbi mentor Taimi Vahi
kolmapäeviti kell 17.30 Alu tee 1 
Rapla haigla füsioteraapia kabinetis.
http://www.figuurisobrad.ee/

Septembris saad grupiga liituda soodsamalt 
ja lisaks ka kingituse.

Liitu Figuurisõpradega!

Aune Kähär, 
lasteaedade tervisedenduse 
koordinaator
Pilvi Pregel, 
koolide tervisedenduse koor-
dinaator

23. augustil said Kallaste ta-
lus Padise külas Harjumaal 
kokku Raplamaa tervist eden-
davate lasteaedade ja koolide 
esindajad, et koos ergastada 
end uueks aastaks viiendas 
ühises suvekoolis. 

Ülevaate eelmisel õppeaas-
tal tehtust ja uude aastasse 
planeeritavast andsid Tervise 
Arengu Instituudi tervise 
edendamise osakonna vanem-
spetsialist Alice Haav ja Rapla 
Maavalitsuse tervisedenduse 
spetsialist Ülle Laasner. Teh-
tut tunnustasid ka maakonna 
koordinaatorid. 

Palju erinevat mõtteainet ja 
uusi teadmisi andis loengupi-
daja Karmen Joller Kivimäe 
Rapla perearstikeskusest, 
rääkides parasiitidest, aller-
giatest ja vaktsineerimisest. 

Seiklusring pani suure nais-

konna mitte ainult liikuma, 
vaid koostöiselt erinevaid 
situatsioone lahendama. 
Ülesande täitmisi analüüsiti 
ühiselt ja prooviti siis pare-
maid lahendusi leida. Seik-
luslikud ülesanded olid päris 
mitmele osavõtjale suured 
eneseületamised. Päevajuhi 
mõte, et kõige tähtsam on soov 
panustada, pani paljud ennast 
meeskonna nimel proovile 
panema. Kahte pikka õhusõitu 
turvavarustusega ei saa meist 
keegi kogeda iga päev. Kui 
oldi sellega hakkama saanud, 
tundus, et ollakse kõigeks 
võimeline.

Päev ei möödunud ka si-
sevaatluseta - töörühmades 
vaadati, millest tuntakse 
puudust, mida loetakse oma 
tervisenõukogu töös õnnestu-
nuks ja planeeriti üheskoos 
uut aastat. 

Väikesele vihmasabinale 
vaatamata jäi mälestusse ini-
meste positiivsus, tagasisidest 
õhkus energiat ja valmisole-
kut. Loodame, et indu jagub 
kevadeni!

Tervist edendavad koolid ja 
lasteaiad käisid suvekoolis

FB:  Raplamaa tervisedendus

www.raplatervis.ee

Rapla maakonna 
tervisedenduse 

kodulehe veebiaadress 

„Kui sa oled taltsutanud kellegi, 
pead tema eest ka vastutama.” 

Antoine de Saint-Exupery 
„Väike prints” 

Ühegi lapse vajadus pole te-
kitada konflikte. Teades seda 
– mis on see vajadus, mida 
laps üritab väljendada? Pole 
raskustesse sattunud last, kes 
poleks eelkõige kohutavalt 
üksildane.

Raskustesse sattunud lapsed 
on tundlikumad kui teised, 
kuigi see ei pruugi nii välja 
paista. Tundub ebaõiglane, 
et raskustesse sattunud laste 
niigi keerulisele elule lisaks 
peavad nad täiendava koor-
mana kandma ka teadmist, et 
neid nähakse kui kellegi teise 
igapäevast probleemi.

Lapsed on väga suurel mää-
ral mõjutatud neid ümbritse-
vatest täiskasvanutest. 

Vanemad, kelle vahel on 
pinged või peres on toimunud 
lahutus – kõik see mõjutab 

last ning tal võivad omakorda 
tekkida käitumis- ja õppimis-
probleemid.

Probleemsele käitumi-
sele eelneb/kaasneb sageli 
õpiraskus, mis viib õpihuvi 
vähenemisele, mis omakorda 
võib esile kutsuda negatiivse 
tunnustuse otsimise ja väär-
tustamise ning koolikohustuse 
täitmisest eemalehoidmise. 
Kaasneda võib depressiivsus, 
mis omakorda võib lapse muu-
ta ka agressiivseks. 

Ent ükski laps ei käitu 
põhjuseta halvasti, tema 
sees toimub midagi, sellel 
on põhjus. Põhjuseks võivad 
olla sassis peresuhted. Kui 
lahkuläinud vanemad ei suuda 
kokku leppida, kuidas jätkata 
suhtlemist ühiste lastega, on 
võimalus kohtusse mineku 
asemel pöörduda perelepitaja 
poole. 

Perelepituse  peamine 
eesmärk on, et lapsel/lastel 
säiliksid normaalsed suhted 

mõlema vanemaga ka pärast 
lahkuminekut. Lepitus ei ole 
nõustamine ega poolte lepi-
tamine kooselu jätkamiseks. 
Lepitus ei tegele mineviku ek-
simustega, vaid püüab kesken-
duda sellele, kuidas edaspidi 
suhelda lastele ja endale haiget 
tegemata. Lepitus on eelkõige 
abiks neile vanematele, kes ei 
jõua omavahel kompromissi-
ni, mis oleks mõlemat osapoolt 
rahuldav ja eelkõige lapse 
huve arvestav.

Perelepitusteenust osutavad 
perelepitajad kogu Eestis. 

Rohkem teavet perelepituse 
kohta ning perelepitajate kon-
taktid leiate aadressilt www.
lepitus.ee

Raplas on võimalik pöördu-
da Erapraxis Lepitus OÜ poole 
aadressil Viljandi mnt 9.

Vajalik eelnev registreeri-
mine vacht.liivia@gmail.com;  
521 0603

Liivia Vacht,
eripedagoog/perelepitaja

Kui lapse elus 
pole asjad läinud hästi ...

Riina Meidla,
inimeseõpetuse ainesektsioo-
ni juhataja

Augusti lõpp on õpetajale 
käivitumise aeg, sest suvel on 
aktiivselt akusid laetud. Selle 
õppeaasta algul kogunesid 
maakonna inimeseõpetuse 
õpetajad seminarile Kaiu Põ-
hikooli, kus õpetaja Miralda 
Sildvee meid lahkesti vastu 
võttis. Olime rõõmsad, et 
saime oma ridadesse vastu 
võtta uue kolleegi Inga Otsa, 
kes asus tööle Kohila Güm-
naasiumis. 

Õpetajatele kõneles Liivia 
Vacht, kes tutvustas perele-
pituse olemust ja eesmärke 
Raplamaal. Arutasime koos-
töövõimalusi ja pereproblee-
mide varajase märkamise 
olulisust koolis. 

Taas oli huvitav teada saa-
da, milliseid vahendeid ja 
meetodeid teised kolleegid 
kasutavad, sest iga õpetaja 

tund on omanäoline. Võõrus-
taja Miralda Sildvee tutvustas 
filmi-, audio- ja videoõppema-
terjale, millega tema tunde 
huvitavaks teeb. Usun, et 
kõigil oli midagi kõrva taha 
panna.

Koos tehti eelmise aasta 
ürituste ülevaade ja tõdeti, 
et kõik on hästi korda läi-
nud. Õpetajad on õpilasi ette 
valmistanud maakondlikeks 
ainevõistlusteks ja olnud ak-
tiivsed üritustest osa võtma. 
Siinkohal suur tänu Valgu 
Põhikooli tervisenõukogule 
ja eriti Ene Oisalule ja Mailis 
Embergile, kes kogu õpetajas-
konnaga kevadel traditsiooni-
lise 5. klasside tervisepäeva 
korraldasid. Tore on tõdeda, 
et õpilasi oli ka sel aastal üle 
60 ja võisteldi suure innu-
ga. Õpilased hindasid väga 
ka paremate ainetundjate 
väljasõitu Tallinna Tervis-
hoiumuuseumi. Seadsime 
paika ka plaanid käesolevaks 

õppeaastaks. 
Seminar läks edasi Kaiu 

sportimisvõimalustega tutvu-
misega. Koos Aivo Sildveega 
käisime lasketiirus, kus Endel 
Kaasiku juhendamisel saime 
positiivseid elamusi oma kätt 
ja silma laskmisel proovile 
pannes. Järgnevalt käisime 
läbi Kaiu terviseraja. Matk 
lõppes Miralda ja Aivo kodu-
õues piknikuga, mille tarbeks 
oli igaüks ka head-paremat 
kaasa toonud. 

Siingi ei andnud pererah-
vas võimalust jõude istuda, 
vaid viidi läbi mitmevõistlus 
naela sissetagumises, saapa-
viskamises ja olümpiaalaste 
teadmiste kontrollis. Võitis 
sõprus ja kõik said medali 
kaela.

Õppeaasta sai tõesti päris 
hooga käima lükatud. Suur 
tänu perekond Sildveele!

Edu, rahulikku meelt ja 
palju-palju vahvaid tunde 
kõigile kolleegidele!

Inimeseõpetuse õpetajad 
õppeaastat käivitamas

Suur sügisene 
fotokonkurSS!

Rapla maavanem ja Rapla 
maakonna tervisenõukogu 
kuulutavad välja konkursi 
Rapla maakonna sotsiaal-, 
noorsootöö ja tervisevald-
konna auhindade väljaand-
miseks.

Rapla maakonna sot-
siaal-, noorsootöö ja tervi-
sevaldkonna auhindadega 
autasustatakse ühte ük-
sikisikut või kollektiivi 
(organisatsioon, asutus), 
kes on:

- märkimisväärselt kaasa 
aidanud Raplamaal rahva-
tervise, sotsiaalhoolekande 
ja noorsootöö valdkonna 
edendamisel, panustanud 
arendamisse ja oma tegevu-
sega väärtustanud inimeste 
heaolu kogukonnas;

- ja/või kujundanud ja väär-
tustanud tervisesõbralikku 
elukeskkonda maakonnas;

- ja/või algatanud ja ellu 
viinud silmapaistvaid vald-
kondlikke toetavaid tege-
vusi;

- ja/või pikaajaliselt ja tule-
muslikult tegutsenud rahva-
tervise, sotsiaalhoolekande ja 
noorsootöö valdkonnas;

- ja/või algatanud ja aren-
danud valdkondadeülest 
koostööd kohalikul ja/või 
maakondlikul tasandil.  

Auhinnad antakse välja 
igal aastal kolmes vald-
konnas: 

- tervisevaldkond (tervis-
hoiutöötajad; ennetus- ja 
edendustöö spetsialistid, sh 
nõustajad; vabatahtlikud jt);

- sotsiaalvaldkond (sotsiaal-
töötajad, sh lastekaitsetööta-

jad ja sotsiaalpedagoogid; 
hoolekandetöötajad, puue-
tega inimestega töötajad; 
vabatahtlikud jt);

- noorsootöö valdkond 
(erinoorsootöö, noorte hu-
vihariduse ja huvitegevuse, 
noorte teavitamise, noorte 
nõustamise, noorsoo-uurin-
gute, noorte tervistava ja 
arendava puhkuse, noorte 
töökasvatuse, rahvusvahelise 
noorsootöö või noorte osalu-
sega tegelevad spetsialistid).

2016. aasta on Raplamaal 
pühendatud laste ja noorte 
tervisele. Eriti on oodatud 
laste ja noortega tegelevate 
inimeste märkamine ja esi-
tamine.

Kirjalikud ettepanekud 
kandidaatide kohta tuleb 
esitada komisjonile (aadressil 
Rapla Maavalitsus, Tallinna 
mnt 14, 79513 Rapla või e-kir-
jaga aadressil info@rapla.
maavalitsus.ee) hiljemalt 30. 
septembriks 2016. a.

Ettepanek peab sisaldama 
järgmisi andmeid:

- kandidaadi nime ja elu-
kohta

- töökohta ja ametit
- kandidaadi teenete loetelu 

või tegevuse kirjeldusi (kuni 
1 A4 lehekülg)

- ettepaneku tegija nime, 
elu- ja töökohta, ametit, all-
kirja

Tunnustustseremoonia 
toimub Raplamaa XIX ter-
visedenduse konverentsil 
25. oktoobril Märjamaa 
rahvamajas.

Tunnustame Raplamaa sotsiaal-, 
noorsootöö ja tervisevaldkonna inimesi!

Oled suur või väike – telefon on sul ikka taskus, mis pilti teeb.
Jäädvusta oma taldrikutäis (õhtusöök, koolilõuna vms)  

ning SAAdA KONKuRSILE.
 Ootame muidugi selliseid pilte, kus on põnevad road, 

taldrikureeglist kinni peetud (palju köögivilja!), ilusad värvid 
ja isuäratav ning ahvatlev välimus.  Raplamaa tervisenõukogu 

paneb parimatele töödele välja PRIImAd AuhINNAd!

Fotod saada aadressile ylle.laasner@rapla.maavalitsus.ee või 
postita Raplamaa tervisedenduse FB lehele.


