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Suitsuandur 
ei asenda vinguandurit!

Tulekolletega majades tasub 
lisaks suitsuandurile muret-
seda ka vinguandur. Samas 
vinguandur ei asenda mingil 
juhul suitsuandurit, mis peab 
olema igas kodus! Statistika 
näitab, et 80% hukkub siiski 
oma kodus ja suurem osa 
sureb vingumürgitusse une 
pealt.
   Tulekahjus võib elupääst-
jaks olla suitsuandur, mis 
annab varakult põlengust 
märku. Andur reageerib põle-
mise algstaadiumis tekkivale 
suitsule - inimene jõuab põle-
vast ruumist välja enne, kui 
põlemisel hakkab tekkima 
vingugaas. 
  Poodides on ka toode - suit-
su- ja vinguandur ühes, aga 
soovitatav on siiski eraldi 
vinguandur! Põhjus on liht-
ne - vingugaas on värvitu, 
lõhnatu, seega hõljub madalal 
põranda kohal, suits tõuseb 
aga ülesse. Suitsuandur pai-
galdatakse lakke, vinguandur 
aga seinale küttekoldega 
ruumi, 1-1,5 m kõrgusele või 
voodiservast madalamale, et 
andur jõuaks enne reageeri-
da, kui võimalik ohver jõuab 
seda sisse hingata. 

Vingumürgituse 
tunnused:
* Väike vingukogus - pul-

seerimine oimul, uimasus, 
nõrkus, peavalu ja -pööritus, 
kõrvakohin, virvendus silma-
des, jalgade nõrkus, iiveldus, 
oksendamine, pisaravoolus, 
köhatamisvajadus.
 * Kerge mürgitus - nägemis- 
ja kuulmishallutsinatsioonid, 
kiire pulss, vererõhk tavali-
sest kõrgem, loidus, unisus, 
teadvusekadu, hingamishäi-
red, lihasjõuetus.
 * Raske mürgitus - teadvu-
sekaotus, ajutegevus lakkab, 
surm.
  Kõige tundlikumad vingu-
mürgitusele on hingamis-
elundite ja vereringehaiguste  
põdejad, vanurid ja lapsed. 
Väike kogus vingugaasi, mis 
täiskasvanut ehk ei kahjusta, 
võib põhjustada lootel raske 
mürgituse. Rase vajab vähe-
magi mürgituskahtluse puhul 
arstiabi. Vingumürgitusega 
tuleb kiirelt välja värskes-
se õhku minna. Tugevama 
mürgitusega tuleb kutsuda 
kiirabi. Vingumürgituse 
hilistagajärjeks võivad olla 
kroonilised närvisüsteemi-
häired, aga ka varajane Alz-
heimeri või Parkinsoni tõbi.
   Rapla haigla andmetel on 
tänavu maakonnas saanud 
vingumürgituse 8 inimest, 
üks neist suri. Tihti seos-
tatakse vingu tõttu halba 

LFT koolitus-seminar nii 
noortele kui ka täiskasva-
nutele on suunatud HIV/
aidsi ennetusliku käitumise 
kujunemiseks. Koolitusi on 
aastate kestel Eestis olnud 
juba palju. Raplas on koolita-
tud alates 2004. aastast  kokku 
4 gruppi.

 Nelja päevaga läbiti eri-
nevaid teemasid – enese-
hinnang, individuaalsed ja 
ühiskonnas kehtivad väärtu-
sed, meeste ja naiste suhted. 
Koolitusel on palju juttu 
seksist, seksuaalsusest, aga 
samuti lugupidamisest, usal-
dusest ja armastusest, sest 
ilma selleta pole võimalik 
rääkida turvalisest seksuaal-
käitumisest.  

Koolitajad tõid esile, et 
se minari läbinud noored 
muutuvad n-ö tugiisikuteks 
oma sõpruskonnas ja tut-
tavate seas, kellega julge-
takse rääkida avameelselt 
seksuaalsusest ning mure 
korral nõugi küsida. Kõigil, 
kes LFT koolituse läbinud, on 
võimalik oma teadmisi edasi 
anda, korraldades omakorda 
samateemalisi ja ennetusliku 
suunaga koolitusi või info-
päevi noortele.

Tervise edendajate read 
said täiendust

Koolitusel osalenute 
muljeid:
Victoria, täiskasvanu: LFT 
koolitus muutis mind avatu-
maks, pani asju teise pilguga 
nägema. Koolituse teemad 
olid mulle kõik tuttavad ja 
mingil määral puudutasid 
mind isiklikult, kuid see ei 
teinud asja vastumeelseks 
või raskeks. Neid emotsioone 
on raske sõnadesse panna. 
Kindlasti õppisin midagi uut 
ja tutvusin uute toredate 
inimestega, kellega mõtteid 
vahetada.
  Hedvig, noor: Oli meel-
div kogemus, kindlasti sai 
kõigest palju teada. Ka sugu-
haigustest ja muust sellega 
seonduvast. Inimesed olid 
toredad! 
  Triin, täiskasvanu: Koo-
litus pani mõtlema noorte 
valikuvõimalustele ning 
täiskasvanute rollile nende 
valikute kujundamisel - noor-
tele pakutakse väga palju 
seksuaalkäitumist mõjutavat 
infot, mis on muutunud “mü-
raks”. Täiskasvanud seevastu 
arvavad, et noortel on õigete 
valikute langetamiseks pii-
savalt infot, mistõttu polegi 
noortega enam vaja rääki-
da - ja juba ongi tekkinud 
infosulg. Koolitus tõestas, et 
suhtlemine on igapäevastest 

Kaire Soomets, koolitusel osaleja

Living for Tomorrow (LFT) oli jaanuaris-veebruaris 
taas Raplas – et suunata  noori  ja täiskasvanuid 
suhtumiste muutmise kaudu turvalise seksuaal-
käitumise juurde, tõstes  suurimateks väärtusteks  
iseenda ning partneri tervise.  

tegevustest üks olulisemaid! 
Isiklikus plaanis mõjus 
värskendavalt väärtustege-
vustega seotud päev, mis 
meenutas usalduse, aususe ja 
üksteisemõistmise tähtsust. 
  Keiu, noor: LFT oli minu 
jaoks enese avastusretk - 
sain tajuda seda, kust täpselt 
läheb see piir, milleni ma 
inimesed enesele ligi lasen. 
Teadlikum olen selle poolest, 
mis puudutab suguhaigusi 
ja seksuaalsust. Arvasin, 
et tean juba piisavalt, kuid 
mõistsin, et kõik polegi nii 
lihtne. Oluline oli ka see, 
et eelarvamused homosek-
suaalsusest muutusid. Ar-
van, et olen muutunud palju 
teadlikumaks ja sallivamaks. 
Koolitus oli tore juba kas või 
seltskonna pärast, kes hoid-
sid ühte, toetasid üksteist ja 
see oli armas. Soovitan, see 
on meeletult hea koolitus.

*
Koolituse läbinud osalevad 
aktiivselt edaspidi maakonna 
tervisedenduslikes tegevus-
tes ja viivad ise ellu vahvaid 
projekte. Noortelt noortele 
koolitus on juba otsa ka lahti 
teinud - Kehtna koolis viisid 
tütarlapsed omaealistele läbi 
mitu seksuaalkasvatuslik-
ku tundi. Noored osalevad 
nii (M)elu Messil kui ka VI 
klasside ohutuslaagris juu-
nis. 2010. a teisel poolaastal 
toimub maakonnas aga LFT 
mitme grupi eestvedamisel 
maakonna terviseprojekt 
„Miks? Seks!“, mis seekord 
keskendub noorte ja alkoholi 
teemale.

Ka sel aastal jõuab maakonna terviseinfo kandja Raplamaa 
inimesteni  4 korda aastas - igas kvartalis korra. Tänane 
leht on rõhuasetusega laste tervisele. Räägime toitumisest, 
viirushaigustest, hammaste tervishoiust, väikelaste vanemad 
saavad mõelda oma kodukeskkonna ohutusest kontrollankeedi 
abil. Ka suuremate laste tegemised on orbiidis.
Raplamaal käib tõsine töö – koostatakse nii maakonna kui 
ka omavalitsuste terviseprofiile. Ikka selleks, et teadlikumalt 
ja sihipärasemalt viia ellu tervisesekkumisi. See on täiesti 
uus kvaliteet kohaliku omavalitsuse tasandil tervisedenduse 
valdkonnas.
Tänu suitsuandurite laialdasele kasutusevõtule on tuleroaks 

langenud kodusid sel külmal talvel kindlasti tunduvalt vähem kui ilma nendeta võinuks 
olla. Sootuks tähelepanuta on jäänud suitsuanduri kõrval aga vinguandur. Ving tapab 
salakavalalt – kas peab selle teadmiseni jõudma läbi oma kogemuse? See kogemus oli 
kohutav. Ei soovita - seepärast pühendame täna leheruumi ka sellele teemale.
Mööduv talv oli ju tegelikult imeline! Nii palju talverõõmu kui ei kunagi varem! Kiku 
olümpiamedalist rääkimata. Siiski toob kevadpäike hinge suure rõõmu ja ootuse, et 
tulemas on helgemad ajad. Ja kindlasti läheb paremaks ka elu Eestis!

Heade soovidega
Ülle Rüüson,

Raplamaa tervisedendaja

Toimetaja veergHead tervist!

Foto: SiRLe BLumBeRgLiving for Tomorrow koolitusel osalenud.

Orm Tammepuu, tuletõr-
je- ja päästeinsener:
Levinud eksiarvamus ah-
jukütmisel on, et kui sütel 
enam leeki pole, siis enam 
vingu ei teki ja võib siibri 
sulgeda. Tegelikkus on 
täpselt vastupidine: just 
madalamal temperatuu-
ril hõõgudes on vingu 
osakaal põlemisgaasides 
suurem!
   Sestap ei tohi siibrit 
täie   likult sulgeda seni, 
kuni mingigi hõõgumine 
veel täheldatav on. Seda 
ar ves tades on paljud uued 
siibrid tehtud nii, et neid 
ei saagi umbselt sulgeda. 
Või siis lõigatakse siibris-
se ava, et tekkiv ving ikka 
korstnasse, mitte tuppa 
läheks.  
   energiakao vähendami-
seks peaks ahjuuks või-
malikult tihedalt sulguma, 
siis ei teki jaheda õhu läbi-
voolu koldest. Vingugaasi 
vältimiseks tuleks ka kolle 
enne igat kütmist tuhast 
puhastada.

enesetunnet hoopis algava 
viirus- või muu haigusega. 
Nii ka noor inimene, kes kut-
sus pere vanainimesele tema 
terviserikke tõttu kiirabi, oli 
ise samuti vingu saanud nagu 
vanurgi. Noormees suri enne 
arsti saabumist. 
  Ahjus vinguajavat tukki 
märkamata suleti siiber ka 
Ülle Rüüsoni kodus, kus 4 
majas viibinud inimest, sh 
kaheaastane laps, vajasid 
kiirabi. 

Õie Kopli, Lääne-eesti Päästekeskuse
ennetustöö büroo vanemspetsialist
  
Suitsuandur on kohustuslik igas kodus, kuid lisaks 
vajaksid kodud, kus on ahi, kamin või puupliit, ka 
vinguandurit. ebaõigel kütmisel tekkinud vingu-
gaasile reageerib vaid spetsiaalne vinguandur, 
suitsuandur sellest märku ei anna!

www.raplamv.ee/tervis
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Tegevused meie maakonna 
koolitoidu edendamiseks:

Koolitoidu arendamiseks •	
on Rapla maakonnas läbi 
viidud 4 järelevalveprojekti – 
1999 ja 2002 Rapla maavalitsu-
se ja maavanema eestvõtmisel 
ning 2005 ja 2010 maakonna 
südame- ja veresoonkonnahai-
guste ennetamise programmi 
raames.

Tänavu jaanuaris ja veeb-•	
ruaris oli viis reidi - külastati 
kõiki maakonna koolide söö-
gikohti. 

Projektide käigus oleme •	
nõustanud koole menüüde 
koostamisel, sobivama köö-
giplaneeringu, tööpindade, 
seadmete ja töövahendite 
valikul.

Prooviti enamikes koolides •	
toite, samuti küsiti laste ja 
personali arvamusi koolitoidu 
kohta. 

Pöörati suurt tähelepanu •	
kätepesule koolides, söögisaa-
li miljööle ja mikrokliimale, 
söömisvahenditele jms.
   
Projekti käigus ilmnes va-
jakajäämisi:
Märksõnaks peab saama 
kooli- ja köögitöötajate 
vaheline koostöö. 
  Lähtuvalt toidupüramii-
dist vajavad menüüd roh-
kem tasakaalustatud toite.       

  Magustoit on lapsele 
väga oluline! Magustoitude 
osatähtsust tuleb tõsta, seni 
on see olnud liiga ühekülgne. 
Rohkem kasutada marju ja 
puuvilju! Magusatest put-
rudest võib ahjus valmis-
tada suurepäraseid õhulisi 
pudinguid, lisades juurde 
munakollast ja vahustatud 
munavalget. Lapsed sööksid 
meeleldi õrnu toorvahte, mida 
saab valmistada vahustatud 
vahukoorest, lisades kohupii-
ma, jogurtit, hapukoort ning 
kamajahu, karamellriivleiba 
ja -kaerahelbeid, marju ja 
puuvilju, pähkleid jne.

Kastmete ja lisandite va-
lik mitmekülgsemaks! Kar-
tulist, köögiviljadest, pastast 
ja riisist saab hea tahtmise 
korral vahelduseks palju eri-
nevaid lisandeid valmistada.

Leiva- ja saiatoodete va-
likus võiks rohkem olla 
täisteratooteid, juurde võiks 
pakkuda maitsevõid.

Piimale lisaks luua alter-
natiive (vesi, sidrunivesi, 
kali, mahlajoogid).

Rohkem rõhku toitude 
välimusele. Kasutada kõiki-
des roogades rohkem köögi-, 

puuvilju ja marju - värvikad, 
maitserohked, mahlased ja 
ääretult tervislikud.

Söömisnõud ja -klaasid ning 
-vahendid vajavad mõnes koo-
lis ikka veel väljavahetamist.

Köökide tehnoloogilisi 
uuendusi tuleb läbi viia ter-
vikule mõeldes ja eelkõige 
töötegijast lähtuvalt. Koka 
töötegemine peab olema ergo-
noomiline ja ökonoomne.

Millised muutused on toi-
munud 10 aasta jooksul:

Koolikokkade maine 
on tõusnud - tööd tehakse 
köögis kaunites ametiriietes 

ja vääriliste kokanugadega. 
Nugade hoidmiseks on seintel 
korralikud magnetribad.

Meenub meie esimene reid: 
köökides kurvad dressipüks-
tes ja kitlites kokad. Halb oli 
seegi, et nad olid oma töömu-
redega täiesti üksi jäetud. 

Toimub pidev uuendus-
kuur nii köögis kui ka söö-
gisaalis. Kunagi oli seadmete 
ja töövahendite osas väga 
kurb pilt, enamikes kohta-
des kooriti kartuleid käsitsi. 
Puudust tunti ahjudest, nõu-
depesumasinasüsteemidest, 
ka sutusel olid vananenud 

köögi- ja saalinõud. Selles 
osas oleme kõige suurema ja 
kiirema hüppe teinud. Ena-
mikes koolides on kasutusel 
uued nüüdisaegsed sööginõud 
ja -riistad. 

Kahju vaid, et mõningal 
juhul on parima varustusega 
köökides kasutusel pooltoo-
ted, mis vajavad ainult soojen-
damist või valmis desserdid, 
mida on vaja vaid jagada. 
Nüüd tuleks ju seadmete ja 
töövahendite olemasolu 
õigustada ka mitmekülgse 
menüüga.

Koolikokkade teadmised 

ja oskused on järjepidevalt 
kasvanud, tuntakse suurt 
huvi koolituste vastu. Meie 
maakonna kokad on väga usi-
nasti kasutanud töö kõrvalt 
õppimist Kehtna Majandus- ja 
Tehnoloogiakooli kaheaas-
tasel toitlustusteeninduse 
õppekaval. Lisaks on kasu-
tatud enda igapäevarutiinist 
väljatoomiseks erinevaid 
lühikoolitusi.

Meie lapsed saavad koolis 
korralikult kõhud täis. Hea 
meel on selle üle, et me oleme 
suutnud säilitada parimal 
kujul tervisliku sooja kooli-
lõuna!

Koolitoit on maitsev!  
Oleme aastaid kogenud, et 
meie maakonna koolitoit on 
maitsev ja naturaalne.

Rapla maakonnast on 
Tallinna Toidumessil koo-
likokkade konkursil kaks 
korda tulnud võitjaks Kivi-
Vigala põhikooli kokk Rutt 
Rasva.  

Kokkuvõtvalt:
Võin julgelt väita, et Rapla 

maakond on kõige edumeel-
sem koolitoidu edendaja 2010 
kogu Eestis. 

Meil on väga asjatundli-
kud ja oma tööd armastavad 
koolikokad, suur arv kokki 
motiveerivaid koolijuhte ja 
majandusjuhatajaid. Kooli-
köökide ja söögisaalide kesk-
kond on enamikes maakonna 
koolides 21. sajandile vastava 
sisustusega. Kõige olulisem, 
et meie koolilapsed saavad 
maitsvat, tervislikku ja sooja 
koolilõunat.

Rapla maakonna koolitoit 2010
Anne Kersna,
Kehtna majandus- ja Tehnoloogiakooli 
majutamise ja toitlustamise valdkonna juhtõpetaja

uuringud näitavad, et umbes 75% koolilastest toi-
tub ebatervislikult, 25% lastest ei söö enne kooli ja 
50% lapsi ei söö pärast kooli sooja toitu. Järelikult 
langeb koolitoidule väga vastutusrikas roll.

Anne Kersna

Toitumisharjumustele pan-
nakse alus lapsepõlves, väär 
toit mõjutab tervist kogu 
eluks. 70% haigustest on seo-
tud väärtoitumisega.
   Toitumisharjumusi mõju-
tavad kodune toidukultuur, 
pere sissetulekud-võimalused; 
sõprade arvamused-eelarva-
mused; teadmised toitumisest; 
suhtumine terviseriskidesse; 
reklaam; vanus, sugu, haigu-
sed jne.

Õppuri toidupüramiid:
   I põhikorrus: 17% teravilja-
tootest ja 10% kartulist 
  II põhikorrus: 20% köögivil-
jadest ja 13% puuviljadest ja 
marjadest
   III põhikorrus: 27% piima-
tootest ja 9%  lihast-kalast-
munast 
   Lisakorrus: 2% suhkrust ja 
maiustustest ning lisatavatest 
toidurasvadest.

Tegelik tarbimispilt toidu-
energiast lähtuvalt:
•	 34%	 teraviljatooted	 (val-
davalt valgest nisujahust 
tooted)
•	16%	piimatooted	ja	liha-kala-

muna,   
•	13%	lisatavad	toidurasvad,	
•	10%	puuviljad	ja	kartul,	
•	8%			suhkur	ja	maiustused,
•	3%			köögivili.		

Mida süüa erinevatest toi-
duaineterühmadest?
Teraviljatooted ja kartul
Teravilja-, eriti täisteratooted 
on kiudaineallikad, vajadus 
oleneb vanusest – 3-18.a. keh-
tib valem: lapse vanus + 5 = …g 
kiudaineid päevas. Parimad 
on pudrud, just hommikuks. 
Pastatoitudele lisab väärtust 
köögivili, juust. Parim on 
keedu- ja ahjukartul, puder, 
püree. Prae- ja friikartul ja 
krõpsud sisaldavad palju ras-
va ja soola! 

Köögivili, puuvili 
ja marjad
Pool köögiviljadest süüa too-
relt, pool kuumtöödeldult. 
Keeta võimalikult vähe (et 
meeldivalt krõmpsuks, säiliks 
värvus). Head taimse valgu 
allikad: kaunviljad, kapsali-
sed. Puuviljad-marjad: palju C 
vitamiini, looduslikku suhk-
rut - sobivad magustoiduks, 
kergeks eineks. Täismahlad 
on tervislikud. Kommi asemel 

- kuivatatud puuviljad-mar-
jad.

Piimatooted, liha, 
kala, muna
Eelistada vedelaid piima-
tooteid (piim, jogurt, keefir, 
hapupiim). Ka juust, kodu-
juust, kohupiimatoidud, jäätis 
- samuti head kaltsiumialli-
kad. 
   Lastele ei sobi rasvava-
bad piimatooted - kaltsiumi 
imendumiseks vajatakse pii-
matoodetes leiduvat rasvas 
lahustuvat  D vitamiini! Kala 
vähemalt 2-3 korda näda-
las- kalavalgud on kerges-
tiseeditavad, kalarasvas on 
asendamatuid rasvhappeid, 
palju D vitamiini. 
 
Suhkur ja maiustused ning 
lisatavad toidurasvad
Suhkrus, maiustustes, ka-
rastusjookides on palju toi-
duenergiat, tihti liigselt lisa-
aineid - värv- ja lõhnaaineid, 
aga vähe vitamiine-mineraale. 
Lastele on karastusjookidest 
paremad vedelad piimatooted, 
mahlad, morss ja puhas vesi. 
Õpilane vajab rasvast saadud 
energiat eakohaseks kasva-
miseks, aju arenguks. Kooli-

Laste toitumise reeglid

Märjamaa gümnaasiumi köök.             Foto: ReeT SaaR

laps ärgu tarbigu vanemate 
eeskujul madala rasvasisal-
dusega toitu. Muidu saab ta 
puudujääva energia hiljem 
küpsistest-kommidest.
 
Tervisliku toidu 
4 põhimõtet:
· Tasakaalustatus – toitainete 
õige suhe iga päev: taimset  
75-85%  ja 15-25% loomset - 
lähtuvalt toidupüramiidist!

· Mõõdukus – rasva- ja 
suhkrurikka toidu piiratud 
tarbimine.
· Vastavus vajadustele – toit 
kindlustagu elutegevuseks 
vajalik toiduenergia ja orga-
nismile tarvilikud toitained. 
Kuluta energia füüsilise te-
gevusega!
· Mitmekesisus – mida mit-
mekesisem toiduainetevalik, 
seda tõenäolisem on vajalike 

toitainete saamine. Kõik 
toidupüramiidi osad olgu 
kasutusel!
   Parim toit - vähem energiat, 
rohkem vajalikke toitaineid. 
Tegelikult sööme palju ener-
giarikast toitu, milles on 
vähe vajalikke toitaineid (n. 
friikartul  kartuli asemel). 
Ühekülgsed toitumisharjumu-
sed jätavad meid väärtuslike 
toitaineteta.
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Millise konkreetse haigus-
pildiga haiguse see või teine 
viirus põhjustab, sõltub 
tekitajast. Samas on kõiki-
del viirustel palju ühiseid 
jooni. Püüan kokkuvõtlikult 
kirjeldada meie „vaenlasi” 
viiruseid.
  Kui viirus satub organismi, 
peab ta läbi tegema kindla 
arengu. Viirus ründab or-
ganismi reeglina hingamis-
teede kaudu. Hingamisteede 
limaskesta rakkudes viirus 
paljuneb. Sellel ajal inimene 
ennast haigena veel ei tun-
negi, võib olla pisut paha 
olla või väsinud, kui sedagi. 
Edasi, õigemini peaaegu sa-
mal ajal, kantakse viirus vere 
ja lümfiga mööda organismi 
laiali. Sel ajal tekib inimesel 
tavaliselt halb enesetunne: 

väsimus, palavik vms üldised 
haigustunnused. 
 Nüüd hakkavad avalduma 
ka haigusnähud hingamistee-
des, sest paljunemise käigus 
viirused kahjustasid hinga-
misteede limaskesta rakke. 
Tekib nohu, köha, kurguvalu 
jm limaskesta kahjustuse - 
põletiku tunnused.
 Õnneks praktiliselt kohe, 
kui nakkus organismi satub, 
hakkab ka tööle meie kaitse - 
immuunsüsteem. Organismis 
tekivad kaitsekehad, mis hak-
kavad viirusi maha suruma. 
Selle ajal hakkab inimene 
paranema. Nüüd oleneb jälle 
viirusest, aga ka haige ini-
mese enda vastupanujõust, 
kas paranemine hakkab 2-3 
päevaga või alles 2-3 nädala 
pärast. 

 Selline on hästi lühidalt 
viiruse elutsükkel haige orga-
nismis. Kahjuks, kui viirus on 
organismi sattunud, pole meil 
võimalik tema elutsüklit mitte 
ühegi vahendiga katkestada. 
Pole olemas rohtu, mis viirust 
tapaks ja antibiootikumidega 
me viiruste vastu ei saa kohe 
kindlasti mitte! Viirushaigus-
te ajal saame vaid kergendada 
haige enesetunnet ja leeven-
dada vaevusi. 
   Mulle meeldib ikka öelda, 
et kõige parem viiruse ravim 
on vesi. Rohke joomisega saab 
kehast haigustekitajate tekita-
tud mürgid ja jääkained välja 
viia, vesi veeldab ka nohu, et 
oleks kergem nuusata ning 
hoiab röga vedelamana ja 
kergemalt väljaköhitavana. 
Lisaks ravimeid või rahvame-
ditsiini vahendeid konkreet-
sete kaebuste leevendamiseks: 
rögalahtisteid köha puhul 
või kurgutablette kurguvalu 
leevendamiseks jne.
 Peamine viirusevastane 
tegija on inimese enda kaitse-
barjäär e. immuunsüsteem. 
Nõrgem immuunsüsteem ongi 
üks neid põhjusi, miks mõni 

Lastearst Marge Lenk

Kätte jõudnud märtsikuu on meie kliimavöötmes 
tüüpiline ülemiste hingamisteede haiguste põdemi-
se aeg. umbes 90% hingamisteede haigustest on 
viiruste põhjustatud ja neid viirusi on tänapäeval 
teada rohkem kui 200. 

inimene põeb sagedamini kui 
teine. Eriliselt vastuvõtlik on 
väikelapse organism. 
Väikelaste ja eelkooliealiste 
laste sageli põdemisel on kolm 
peamist põhjust. Kõige oluli-
sem ongi puudulik immuun-
süsteem. Väikelapse eas, kiire 
kasvamise perioodil pole veel 
lõplikult välja kujunenud 
laste immuunsüsteem. Kui 
samal ajal laps käib kollektii-
vis, kus on alati rohkelt eri-
nevaid viiruseid „pakkuda“, 
haigestuvadki need lapsed 
sagedamini.
 Järgnevad sageli põdemise 
põhjused on aga tingitud juba 
viirushaiguste iseärasustest. 
Kui inimene põdes läbi vii-
rusnakkuse, tekib selle järel 
immuunsus. Kahjuks on see 
immuunsus väga lühiajali-
ne, mitte rohkem kui aasta. 
Lisaks tekib immuunsus just 
selle ühe konkreetse haiguste-
kitaja vastu, aga järgmiste 199 
viiruse vastu läbipõdemise 
käigus saadud kaitsekehad 
ei toimi! Puutudes kokku 
järgmise viirusega, algab kõik 
otsast peale. 
Veel üks sageli põdemise 

Hambapesu
Et laste suu tervis oleks hea ja 
nii ka püsiks, peaks vanemad 
tekitama kodus sellise rutiini, 
et hambaid pestakse kaks 
korda päevas - hommikul 
ja õhtul. Parim õpetus on 
alati eeskuju! Eriti oluline on 
pesta hambaid õhtul, kuna 
öine süljeeritus on väiksem 
ja hammaste isepuhastumine 
toimub aeglasemalt. Sellepä-
rast ei tohi pärast hammaste 
lõikumist lapsele öösel anda 
mitte midagi peale vee. 
   Kõige ohtlikum on panna 
väikelaps magama, lutipudel 
magusa mahla või piima-
seguga suus – tulemuseks 
on väga kiiresti arenev nn 
lutipudelikaaries! Sama võib 
põhjustada ka rinnaga toitmi-
ne, kui see on liiga pikaaegne 
ja sage. 
   Kuidas õigesti hambaid pes-
ta? Hoia hambaharja käes kui 
pliiatsit, siis ei osuta see liig-
set survet, mis võib igemetele 
liiga teha. Harja 45-kraadise 
nurga all hamba suhtes edasi-
tagasi liigutustega ning pööra 
tähelepanu igemeäärsele pin-
nale. Hambapesu lõpetades 
harja õrna survet kasutades 
puhtaks ka keel - paljudel 
hambaharjadel on selleks ka 
väike keelekaabits. 
  Pere pisimatele on aptee-
kides kummist näpuharjad, 
mis pole igemele karmid, vaid 

kohal, tarbivad nad neid meel-
sasti. Seega on suukeskkond 
pidevalt happeline, mis loob 
suurepärase võimaluse kaa-
riese tekkeks. Janujoogiks 
peaks samuti olema vesi, sest 
teised joogid sisaldavad siiski 
magusaineid. 
  Lapse öisest toitmisest loo-
bumisega sama oluline on 
pöörata tähelepanu sellele, et 
kõikidel pereliikmetel on eral-
di toidunõud ja hambaharjad. 
On levinud eksiarvamus, et 
suguvõsas saab pärida tuge-
vaid või nõrgemaid hambaid, 
tegelikkuses aga pärandame 
me põlvest põlve hoopis bak-
tereid, mis meie suus elavad, 
puhastades oma suus lapse 
lutti või lusikat. Vastsündinu 
suus kaariest tekitavad bakte-
rid puuduvad, laps saab need 
oma vanematelt ka näiteks 
musitamise teel. Seega on 
oluline, et ka lapsevanema 
hambad oleksid terved ja 
suuhügieen hea.

Hambapasta
Koolilaste hambapesu efek-
tiivseks kontrolliks saab ka-
sutada apteegis müüdavaid 
katutablette, mida on odav, 
lihtne ja kiire kasutada. Laste 
hambapastat peaks ostma 
seni, kuni laps oskab ise 
sülitada. 
  Peamine põhjus osta eraldi 
pastat on erinevus pastade 
fluorisisalduses. Kuna lastele 
meeldib tihti hambapasta 
maitse ja nad kipuvad seda 
alla neelama, on ohutum osta 
spetsiaalselt neile mõeldud 
hambapastat. Kui laps neelab 
alla täiskasvanute hambapas-
tat, võivad tekkida liigsest 
fluorist mürgitusnähud nagu 
kõhuvalu, iiveldus, oksen-
damine jne. Lapse küüne 
suurune kogus hambapastat 
on piisav efektiivseks ham-
maste pesuks, sest pasta ei 
lõhusta hambakattu, vaid 
annab värske tunde - katu 
eemaldab hari.

Hambaarst
Et suutervis oleks korras, 
tuleb last hakata varakult 
harjutama ka hambaarsti kü-
lastama. Õige aeg esimeseks 
visiidiks on 1-1,5aastaselt. 
Visiidid peaksid olema re-
gulaarsed iga poole aasta 
tagant, see hoiab ära tõsise-
mate kahjustuste tekke. Nii 
tunneb laps, et hambaarstil 
käimine on täitsa tavaline 
ja päris tore asi ning harjub 
selle mõttega. Vale on tuua 
laps arstile alles siis, kui on 
tekkinud hambaauk, või mis 
veel hullem – valu. Nii tuleb 
lapsele ravivisiit ootamatult - 
tulemuseks võibki olla eluaeg-
ne hirm hambaarstide ees. 

Projekt 
„Laste suu tervis“
Et laste toitumisharjumused 
on tänapäeval muutunud ja 
ka söögikordade vahepeal 
tarbitakse palju süsivesikuid, 
on laste hambad väga katki. 
Laste suu tervise probleemi 
on tõstatanud ülemaailmselt 
Maailma Tervishoiu Organi-
satsioon (WHO) ja Eestis on 
selle teema aktuaalseks muut-
nud Eesti rahvastiku ter vise 
arengukava 2009-2020. Sellest 
tulenevalt viib Eesti Õdede 
Liit koostöös Eesti Hamba-
arstide Liidu ja Eesti Haige-
kassaga läbi projekti “Laste 
suu tervis”, mille eesmärk 
on uurida ja tõsta laste ning 
lastevanemate teadlikkust 
laste suu tervisest. Projekti te-
gevus toimub  lasteaedades ja 
perekeskustes, kus spetsiaal-
selt koolitatud õed nõustavad 
lapsevanemaid ja lapsi. Esi-
mese projektiga loodame välja 
selgitada sellise lähenemise 
tõhusust ja jätkusuutlikkust 
ning lapsevanemate huve, 
mida järgnevate nõustamiste 
kavandamisel arvestada.  

aitavad stimuleerida hamba 
lõikumist täielikult igemest 
välja.
   Hambapesu peaks alustama 
juba esimese hamba lõikumi-
se järel, algul vaid sooja vee 
ja näpuharjaga. Lapse vane-
maks saades võib kasutada 
spetsiaalseid hambapastasid. 
Väikelastele saab osta harju 
vastavalt vanuse järgi, mis on 
toodetel ka välja toodud.
   Hea on lasta lapsel endal 
hambaid pesta, et tal tekiks 
harjumus selleks protseduu-
riks. Kuid minu kui kogenud 
hambaraviõe kogemus ütleb, 
et osavaimad pisikupüüd-
jad on hambaarsti järel just 
vanemad. Seega kui laps on 
hambad puhtaks pesnud, 
peaks vanemad tulemuse ka 
ise üle vaatama. 
  Lapse hambaid peaks lap-
sevanemad üle pesema kuni 
lapse	6-7aastaseks	saamiseni,	
kuna lapse käe motoorne 
areng ei ole varem veel piisa-
valt välja arenenud. Umbes 
kuueaastaselt lõikuvad lap-
sel esimesed jäävhambad. 
Need hambad on esimesed 
purihambad ning lõikuvad 
piimahammaste rea lõppu. 
Kuna piimahammast eest ära 
ei tule, jääb see suursündmus 
tihti peres märkamata ja kui 
suuhügieen pole hoolas, kah-
justub juba varakult ka selle 
jäävhamba pind. Eesti laste 

seas on esimesed purihambad 
kaariesest kahjustunud enne 
täisealiseks saamist 80-90% 
juhtudest.

Kaaries ja magus
Süljest tekib hambavaaba 
peale õhuke proteiinikiht, 
mille peale koguneb mik-
roobe/baktereid ja nende 
ainevahetuse tooteid – sellest 
moodustub hambakatt, mida 
me hambaharjaga eemaldame. 
Magusained (süsivesikud), 
mis sisalduvad nii kodu- kui 
ka poemahlades, toiduse-
gudes, rinnapiimas jne, on 
toitaineteks bakteritele, mille 
elutegevuse tagajärjel muutub 
suu keskkond happeliseks 
ning happeline suukeskkond 
on kaariese e. hambaaugu 
tekke peapõhjuseks. 
  Kõige rohkem põhjustab 
hambakaariest laste sage 
näksimine toidukordade va-
hepeal. Kui maiustused on 
lapsele kergesti kättesaadaval 

Algab projekt “Laste suu tervis”
Hedy Lehtmaa, 
projekti “Laste suu tervis” projektijuht 

Suu tervislik seisund on oluline üldtervise heaoluks 
ja mõjutab meie igapäevaelu kvaliteeti. et hambad 
säiliksid terved, on vaja sellele  tähelepanu pöörata 
juba varajases eas, et kujuneks harjumus oma suu 
tervise eest hoolt kanda. Lapse tervis ja areng 
kujuneb koosmõjus perekonna ja keskkonnaga, kus 
laps viibib. 

põhjus on viirustest tingitud 
hingamisteede limaskesta 
kahjustus. Limaskest paraneb 
eelmisest põdemisest väga 
aeglaselt, olenevalt haigusest 
1-2 kuud. Ja selline kahjusta-
tud limaskest on õrn, tundlik 
ja väga vastuvõtlik uuele 
kahjustusele, uutele viirus-
tele, bakteritele. Tulemus: 
laps just paranes eelmisest 
haigusest ja jääb jälle kohe 
uude haigusesse ning kõik 
algab uuesti.
 Viirushaigusi on väga raske 
vältida, sest haigustekitajad 
levivad peamiselt piisknakku-
sena, seega rääkides, köhides 
ja aevastades. Paljud viirused 
suudavad püsida mõne tunni 
jooksul elujõulistena ka ese-
metel, näiteks käsipuudel või 
mänguasjadel. 
   Haige inimene levitab vii-
rusi oma ümbrusesse sageli 
juba 1-2 päeva enne kui tal 
endal haigusnähud ilmnevad. 
Tavaliselt haige eritab-levitab 
viirusi veel umbes 1 nädala 
jooksul alates haiguse algu-
sest, kuid on ka viiruseid, 
mida haige levitab veel 10 
päeva pärast haiguse algust, 

eriti on sellised kõhuviirused. 
Lisaks on olemas terved viiru-
sekandjad. Need on inimesed, 
kes ise ei haigestu, aga ikkagi 
levitavad haigustekitajaid 
oma ümbrusesse. 
 Mida siis ikkagi teha, et 
ennast haiguste eest kaitsta? 
Mina soovitaks eelkõige appi 
võtta terve talupojamõistus 
ja lähtuda vanaema-aegsetest 
teadmistest: haigusi aitab väl-
tida, paranemist soodustavad 
mitmekülgne vitamiinide-
rikas toit, rohke viibimine 
värskes õhus, organismi 
karastamine, sportimine. Ei 
tohi ära unustada puhkamist 
ja piisavat magamist. 
 Kui aga haigus juba kallal, 
siis tuleb jääda koju, ravida 
ennast lõpuni välja, mitte lii-
ga vara tööle-kooli-lasteaeda 
minna.
  Paranemise ajal võib juur-
de võtta ka vitamiine või 
immuunsuse tõstmiseks eri-
nevaid apteegiravimeid, kuid 
mida täpsemalt, tuleks juba 
konsulteerida oma arstiga.
 Kaunist saabuvat kevadet ja 
jaksu ning püsivust haiguste 
ravimisel!

Et hambad säiliksid terved, on vaja sellele  tähelepanu pöörata juba varajases eas, et kujuneks 
harjumus oma suu tervise eest hoolt kanda.                Foto: erakogu

90% hingamisteede haigustest on viiruste põhjustatud
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Nii nagu on hea ja halb, 
eksisteerivad heategijad ja 
kurjategijad. Viimased on 
inimesed, kes ei hooli teistest 
ega ka sellest, kuidas elu-
keskkonda paremaks muuta. 
Uimastisõltlased, vargad, 
liiklushuligaanid, rusikakan-
gelased. Politseil on nendega 
aasta ringi tegemist, kuid 
aktiivsemad perioodid on ke-
vad ja suvi. Selleks, et vältida 
kokkupuudet pahasoovijatega 
ja ennetada nende tegemisi, 
peaks teadma, kuidas seda 
teha.

Andke õiguserikkumisest 
teada
Esmalt on oluline teada, et 
õiguserikkumisest tuleb alati 
teatada. Selleks on tasuta 
telefoninumber 110. Rääkige 
oma mure ja kuulake hoolega, 
mida küsitakse või kuidas 
soovitatakse edasi käituda. 
Informeerige politseid ka siis, 
kui on teada, et keegi kavat-
seb süüteo toime panna. Siis 
on võimalik seda ennetada. 
Siinjuures kutsun kõiki kaas-
kodanikke meie turvalisuse 
tagajaid abistama ja kodani-
kujulgust üles näitama. See 
on vajalik ja pole raske, sest 
elame mobiilsel ajastul. Teie 
kõned on meile abiks.

Kuidas vältida ohvriks 
sattumist

Elus toimuv on omavahel 
seotud. Ilma ostjateta ei ole 
müüjaid, ilma nõudluseta po-
leks põhjust pakkuda. Lihtne, 
kuid paljud ei mõtle sellele 
siis, kui tullakse varasta-
tud kraami pakkuma. Mida 
rohkem ostjaid leidub, seda 
rohkem varastatakse. Õige 
oleks teatada, kui keegi pakub 
müüa asju, mis on tunduvalt 
odavamad oma tegelikust 
väärtusest (murutraktorid 
ja -niidukid, olmetehnika, 
jalgrattad ja mopeedid, mo-
biiltelefonid). Harvad ei ole 

need juhtumid, kus omanik 
hiljem enda esemed ära tun-
neb ja nii jääbki „heauskne“ 
ostja tühjade kätega. Peab 
arvestama, et üldjuhul võtab 
varas neid esemeid, mida on 
lihtne kätte saada ja kerge 
müüa. Olukorra paranemisele 
aitaks kaasa, kui inimesed ei 
jätaks oma asju järelevalveta 
ja kindlustaksid võimaluste 
piires nende säilimise, kui 
ollakse eemal. Soovitan oma 
asjad märgistada, et neid oleks 
hiljem lihtsam tuvastada.  

Elu on ohutum, kui 
teame, kuidas käituda
Raplamaa on üldiselt turva-
line koht elamiseks, töötami-
seks ja vaba aja veetmiseks. 
Tänaval kallale tungimisi ja 
röövimisi tuleb ette harva ja 
ka siis aitab kannatanu sellele 
halvas mõttes kaasa (on üle-
määra joobnud olekus, norib 
tüli või üritab kõigile oma 
ajutisest jõukusest märku 
anda). Võimalusel tuleks väl-
tida pimedaid nurgataguseid. 
Mitte kanda korraga palju 
sularaha endaga kaasas. PIN 
koodid tuleks meelde jätta 
ja neid teistele märkamatult 
kasutada. 

Raskel ajal on palju kelme, 
kes üritavad inimeste hea-
tahtlikkust kasutades raha 
välja petta. Politsei soovitab, 
ärge sõlmige tehinguid võõ-
rastega, keda teil ei ole või-
malik tuvastada. Kindlasti ei 
tohiks anda raha ettemaksuks 
suusõnaliste lubaduste vastu. 
Nõudke vastaspoolelt doku-
mente, kviitungeid, lepinguid 
jne. Kahtluse korral teatage 
politseile.

Kevade saabumisest on kõi-
ge suurem rõõm ilmselt lastel 
ja noorukitel. Pikem päev on 

kauem sõpradega väljas vee-
detud aeg. Noored sisustavad 
seda aega erinevalt. Kahjuks 
on neid, kes ei saa hakka-
ma oma tervist ja seadust 
rikkumata. Laste tegevust 
saavad suunata lapsevane-
mad ja seetõttu tuleks neid 
tegemisi aeg-ajalt kontrollida. 
Õigeaegne abi võib edaspi-
dised suuremad probleemid 
ära hoida. Pealiskaudsus ja 
eitamine võib lõppeda raskete 
tagajärgedega.

Paljud halvad asjad saavad 
alguse meelemürkidest. Ui-
mastitest saadav lisajulgus ja 
kaine mõtlemise puudumine 
soodustab ohvriks sattumist, 
kuid ka kuriteo toimepa-
nemist. Seega on näiteks 
alkoholiga liialdamisel oht 
ise kuriteo toimepanija rolli 
sattuda (sõiduki juhtimine, 
kaklus).

Tänan kõiki, kes on meid 
usaldanud, soovitusi kuulda 
võtnud ja aidanud. Politsei 
saab pidevalt infot joobes juh-
tidest, kahtlastest sõidukitest 
ja kahtlastest kauplejatest. 
Head meelt teevad aktiivsed 
noored, kes oma uute ideedega 
näitavad ühiskonnale, et vaba 
aja veetmiseks on rohkelt 
võimalusi. 

Paremaks lähevad asjad ai-
nult siis, kui teame põhjuseid, 
otsime lahendusi ja toetame 
üksteist.

Tuletan meelde, et Rapla 
politseijaoskonna majas 
töötab ka ohvriabitöötaja, 
kellelt saab vajadusel abi ja 
nõuandeid.

Soovin kogu Raplamaa po-
litsei nimel, et saabuv kevad 
tooks kõigile rõõmu, võima-
lusi ja kordaminekuid ning 
meie tegemised mööduksid 
õnnetusteta.  

Et kevad tooks rõõmu!
Janno Ruus, politseimajor,
Rapla politseijaoskonna juht

Kevad on saabumas. Looduses väljendub see lume 
sulamisega, libedusega ja vee rohkusega. Nii nagu 
looduses, toimuvad ka inimeste tegevustes muutu-
sed - päevad on pikemad ja vähehaaval asenduvad 
tubased tegemised välistega. Kevade saabumine 
teeb rõõmu. Paras hetk oleks edastada ka politsei 
soovitused, et kevad mööduks rõõmu tundes, ilma 
õnnetusteta.

Janno Ruus.     Foto: Siim SoLmaN

ESMAABI  PÕHIKURSUS (16-tunnine) 27.-28. aprillil kl 9-16
Koolituse maksumus 750 kr osaleja kohta (sisaldab kohvipausi, õppematerjali).
igale lõpetajale aRKi ja Tööinspektsiooni poolt aktsepteeritav tunnistus.

Teave: Sirli arro, ePR Raplamaa Selts, mahlamäe 8-3, Rapla
tel 489 4120, 5347 9168, , www.redcross.ee

Ene Mägi,
mTÜ TeP Liit, juhatuse liige

 Tegevust alustas Eesti Tervist 
Edendavate Perede Liit (TEP 
Liit). See on MTÜ, mis ühen-
dab positiivselt mõtlevaid 
peresid, kes on teinud või 
soovivad teha muudatusi oma 
elus, et tagada perele maksi-
maalselt hea tervis. Koostöö 
MTÜna mitmekordistab tead-
misi teha parimaid tervislikke 
valikuid ja lisab energiat selle 
eesmärgi järgimiseks.
   Soovime luua TEP-Keskuste 
võrgustiku, kus aktiivsete pe-
rede eestvedamisel koonduvad 
oma piirkonna muutustest 
huvitatud pered. Keskused 

on suhtluskeskkonnaks, kus 
luua isiklikke kontakte teis-
te peredega, õppida teistelt, 
jagada oma teadmisi-oskusi, 
innustada uusi ettevõtjaid, et 
leida võimalusi töötamiseks 
ja töö pakkumiseks, anda või-
malusi lastele ja noorukitele 
oma ideede jagamisel. Blogist 
http://tepliit.blogspot.com/ 
leiavad tervisehuvilised infot, 
saavad jagada oma kogemusi 
ja häid mõtteid. Koos saame  
innustada palju inimesi, kel 
on soov muuta oma harju-
musi, et tagada perele parim 
elukvaliteet.  
   Kutsume koostööle kõiki, kel 
on soov teha muutusi, jagada 
oma energiat ja ideid teistega. 
Kutsume koostööle ettevõt-

jaid, kes saavad kaasa aidata 
tervislike valikute tegemisel. 
Ootame meeskonda projek-
tikirjutajaid ja -juhte, kes on 
huvitatud kodukohas võr-
gustiku loomisest, koolituste, 
seminaride, ürituste korral-
damisest. Ootame ühendust 
võtma õpihimulisi inimesi, 
kes on huvitatud projekti-
põhisest tööst TEP-Keskuse 
töö organiseerimisest. Teeme 
koostööd perearstidega, et 
motiveerida ja tunnustada 
peresid, kes on investeerinud 
oma pere tervisesse, aga ka 
kõikide maakondlike ja ühis-
kondlike institutsioonidega, 
et kaasa aidata Eesti Terve 
Pere arengusse.

Eesti Tervist Edendavate Perede Liit

Perearstide ja pereõdede ÜMARLAUd 
vigastuste ennetamise teemal

25. märtsil kella 16-18 Raplas 
GO Bowlingu seminariruumis.

Registreerimine aadressil: laasner@gmail.com või telefonil 484 1124
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Koduõnnetuste vähendamise 
kontrollküsimustik

väikeste laste vanematele

Kas telefoni lähedal on hädaabi number?   
                                                                                 JaH  ei
- Üldine hädaabinumber (112)?    
- Politsei (110)?

Mürgitused
- Kas kodus on lukustatav esmaabikapp, 
  ravimikapp (-sahtel)?
- Kas kodukemikaalid on lukustatavas kapis või 
  piisavalt kõrgel?
- Kas kemikaalid on originaalpakendis 
  (mitte limonaadipudelis vms)?
- Kas alkohoolsed joogid on lastele 
  mittekättesaadavad?
- Kas toataimed on mittemürgised?
- Kas kodus on meditsiinilist sütt?

Tule- ja elektriõnnetused
- Kas korteris (majas) on suitsuandur? 
- Kas see on õigesti paigaldatud?
- Kas pliidil on lastekaitse?
- Kas kraanid on segistiga (kuumaveepõletused!)?
- Kas sauna keris on kaitsega?
- Kas seinakontaktid on turvapistikuga või 
  muul moel kaitstud?
- Kas elektrijuhtmed on kinnitatud ja jalust ära?
- Kas juhtmed on terved?
- Kas tuletikud on lastele kättesaamatus kohas?

Kukkumised
- Kas akendel on piiravad kinnitid?
- Kas rõduuksel on kinniti?
- Kas WC ja vannitoa uksel on väljast 
  avamise võimalus?
- Kas vannitoas on libisemist takistavad matid?
- Kas treppidel on käsipuud?
- Lastetrepp?
- Libisemistakistus trepil?
- Kas põrand on mittelibe?
- Kas mööbli teravad nurgad on kaetud?
- Kas ohtlikud esemed (noad, käärid, tööriistad) 
  on ohutus kauguses?

Liiklusõnnetused
- Kas autos on turvaiste?
- Kas laps kasutab rattaga sõites kiivrit?
- Kas lapsed kasutavad helkurit?
- Kas mänguväljak on kaitstud autoliikluse eest?
- Kas elamurajooni sees on piisav kiirusepiirang?

Esmaabi
- Kas kodune esmaabikapp on piisavalt 
varustatud?

Kui saite Ei lahtrisse risti, saate olukorda parandada. Kohe!


