
Liikumisaasta 2014 
on kultuuriministee-
riumi teema-aastate 
programmi põhjal 
läbiviidav projekt, 
mille viib ellu Eesti 
Olümpiakomitee.

Liikumisaasta eesmärk on 
suurendada liikumisharras-
tusega tegelejate osakaalu, 
tõsta liikumise ja sportimise 
alast teadlikkust ning panna 
inimesed rohkem märkama 
sporti ja liikumisharrastust. 
Iga inimene peaks liikuma vä-
hemalt 30 minutit järjest kaks 
korda nädalas. Uuringud näi-
tavad, et liikumisharrastusega 
tegeleb piisavalt vaid kuni 39% 
Eesti elanikest. Liikumisaasta 
soovib seda muuta.

Teema-aastal tutvustatakse 
liikumisharrastusega tege-
lemiseks sobivaid võimalusi 
ja erinevaid liikumisviise 
ning korraldatakse üritusi, 
innustamaks inimesi liikuma. 
Liikumisaastaga soovitakse, 
et liikumisest saaks iga Eesti 
inimese igapäevaelu lahu-
tamatu osa, mille tulemusel 
oleks elanikkond tervem ja 
jätkusuutlikum.

Liikumisaasta sihtgruppi-
deks on eriti inimesed, kes ei 
teadvusta liikumise ja spordi 
kasulikkust, kes on teadlikud 
liikumise kasulikkusest, kuid 
on ise passiivsed, ja inimesed, 
kes küll liiguvad, kuid ei tee 
seda õigesti.

Liikumisaasta koduleht on 

www.liigume.ee, kus on ka 
sündmuste kalender, kuhu 
on koondatud väga paljud 
liikumisega seotud tegevused 
üle kogu Eesti, niisamuti Rap-
lamaa üritused.

Terve Eesti eest!
94% füüsiliselt väheaktiivse-
test inimestest Raplamaal ja 
Eestis ei liigu laiskuse tõttu.

Normaalkaalulisi on Rapla 
maakonnas 46%, mis on kõr-
gem Eesti keskmisest (40%). 
Ülekaaluliste ja rasvunute 
osakaal Raplamaal (51%) on 
madalam Eesti keskmisest 
(57%). 

Ülekaalulisi ja rasvunuid 
Raplamaal saab iseloomus-
tada järgmiselt:

- pigem nooremaealised 
(58%) ja keskealised (54%) kui 
vanemaealised (31%);

- pigem kõrge (58%) ja ma-
dala (55%) kui keskmise (48%) 
ostujõuga vastajad;

- pigem elukaaslasega (57%) 
kui ilma elukaaslaseta (44%) 
vastajad;

- pigem täisealiste lastega 
(66%) kui alaealiste lastega 
(45%) ja ilma lasteta (34%) 
leibkondade liikmed.

Vabal ajal tegeleb nädalas 
vähemalt 30 minutit sellise 
liikumisharrastusega, mis 
treenib inimest (mis ajab ker-
gelt hingeldama ja higistama) 
44% Raplamaa vastajatest.

Füüsiliselt väheaktiivseid 
inimesi saab iseloomustada 
järgmiselt:

- pigem vanemaealised (65%) 
ja keskealised (57%) kui noo-
red (51%);

- pigem alg- või põhiharidu-
sega (70%) kui keskharidusega 
(54%) ja kõrgharidusega (37%) 
vastajad;

- pigem ilma lasteta (67%) 
kui alaealiste lastega (59%) 
ja täisealiste lastega (51%) 
leibkondade liikmed;

- pigem need, kellel on halb 
tervise enesehinnang;

- pigem need, kes tarvitavad 
alkoholi regulaarselt;

- pigem need, kes alustasid 
suitsetamist 18-aastaselt või 
vanemalt.

Mis on need takistavad te-
gurid, et inimesed ei liigu?

Sobiva asukoha puudumi-
se tõi takistusena välja 55% 
Raplamaa vastajatest, mis 
on kõrgem Eesti keskmisest 
(38%). Harrastuse kalli hin-
na tõi takistusena välja 61% 
Raplamaa vastajatest. Huvi 
või aja puudumise, vähese 
viitsimise ja väsimuse tõi ta-
kistusena välja 94% füüsiliselt 
väheaktiivsetest Raplamaa 
vastajatest.

Paikkonna tervisemõjurite 
uuring 2011 (TAI)

Tervise Edendaja
Aprill 2014  Programm "Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2013-2014"

Ülle Rüüson,
Rapla Maavalitsuse tervisedenduse spetsialist

Liikumisele pühendatud aasta on üks tänuväärne 
ettevõtmine. Me ei saa infotehnoloogilist ja muid 
tehnilisi arenguprotsesse peatada, mis on inimesed 
viinud mugavatesse ametitesse ning selleni, et füüsilist 
tööd jääb järjest vähemaks. Inimese loomulik vajadus 
– liikumine – väheneb aasta-aastalt ja kohe on kum-
mitamas ülekaal, sellest tulenevad erinevad haigused, 
mille tulemuseks on kehv elukvaliteet.

Iga inimene võiks leida oma vaimule ja kehale sobiva 
liikumisharrastuse. Ma olen nii õnnelik, et olen iseenda 
jaoks need viisid leidnud. Kui vanus tuli peale ja nais-
kond lagunes, ei tulnud enam võrkpalli mängimisest 
midagi välja – aga nüüd tegelen sulgpalliga, mis on füü-
sisele väga hea koormus ja vähemalt ühe mängusõbra 
leiad alati (klubis on neid lausa mitukümmend). 

Viimane aasta olen pühendunud sellisele põnevale 
spordialale nagu lauamängude neljavõistlus, kus 
harrastatakse nelja ala korraga – male, kabe, koroona 
ja lauatennis. Ajutreening, osavustreening ja puht-
füüsiline treening. Ja see on nii lahe! Minule meeldib 
väga ka võistelda ja ma olen hiiglama tänulik kõikidele 
mängusõpradele! Mäng teeb suure inimese elu nii 
põnevaks.

Lugesin kokku Sadolini spordihoones naistele paku-
tavad võimalused - sain 12 erinevat treeningut võimle-
mise ja tantsimise teemal. Suuremates keskustes peaks 
iga inimene leidma omale mingisuguse meelistegevuse, 
keerulisem on see väiksemates kohtades. Aga siis võiks 
kõva häälega teha ettepaneku näiteks omavalitsusele, 
et on soov mõneks treeninguks ja küllap saab koostöös 
kõik mured lahendatud. Kõige suurem takistav tegur, 
mis tuli välja ka Raplamaa tervisemõjurite uuringust, 
on laiskus ja mugavus. Mis viga 10 liigset kilo turjale 
koguda, katsu sest lahti saada! 

Nii tore, et vahvaid spordisuurüritusi korralda-
takse ka meie maakonnas (Rapla Selveri Suurjooks, 
Rattarull), et meil on palju terviseradasid, mida aitab 
tutvustada läbi hooaja kestev terviseradade rahvaspor-
disari. Öeldakse, et kõige raskem on läbida vahemaad 
tugitoolist välisukseni, sealt edasi läheb juba oluliselt 
libedamalt.

2014 on liikumisaasta

Ülle Rüüson,
Rapla Maavalitsuse tervis-
edenduse spetsialist

Maailma tervisepäeval 
tunnustas Rapla 
maavanem neljandat 
aastat maakonna 
sotsiaaltöö tegijaid ja 
rahva tervise edenda-
jaid.
 
Raplamaa sotsiaaltöötaja 2014 
on Alu Rahvaõpistu Seltsi 
juhataja ja eestvedaja Maie 
Sepper. Seltsi eesmärk on 
pakkuda täiskasvanutele 
võimalust arendada oma 

teadmisi ja oskusi tööturul, 
tähtsaks peetakse elukestvat 
õpet, seda sõltumata vanusest. 
Maie Sepperi tegevuse väga 
prioriteetne suund on olnud 
sotsiaalhoolekande töötajate 
koolitamine. Koolitatud on 
leidnud rakendust ja saanud 
kasutada õpitud teadmisi ja 
oskusi nii avahooldustöötaja-
tena, hoolekande asutustes kui 
ka maakonnahaiglas. 

Maie Sepper on sotsiaalala 
koolitustel õppijatele korral-
danud erinevates asutustes 
praktikaid nii maakonnas, 
diakooniahaiglas kui ka Soo-
mes. 

Kõik kursuse lõpetajad on 
saanud taotleda kutsekvali-
fikatsiooni tunnistust. Maie 
Sepper on väga töökas ja 

kohusetundlik ning väga 
suure empaatiavõimega. Ta 
oskab otsida ja leida võimalusi 
enese arendamiseks ning leiab 
hooldustöötajate koolituste 

läbiviimiseks pidevalt uusi 
väljundeid.

Raplamaa tervisedendaja 
2014 on Riina Meidla, kes on 

nii Raplamaal kui ka Eestis 
inimeseõpetuse aine tähtsus-
taja. 

Riina eestvedamisel on 
Raplamaal inimeseõpetuse ai-

neolümpiaadi traditsioon 1999. 
aastast. Raplamaa oli esimene 
maakond riigis, kus hakati 
läbi viima inimeseõpetuses 
ainevõistlusi. See on olnud 
väga oluline inimeseõpetuse ja 
laste tervise väärtustamisel.

Riina Meidla on Inimese-
õpetuse Ühingu juhatuse liige. 
Riina ärgitusel ja kaasabil on 
toimunud kahel aastal ka riik-
lik inimeseõpetuse olümpiaad, 
kus Riina koostas 7. klassile 
olümpiaadi ülesanded.

Riina Meidla on Rapla 
maakonna inimeseõpetajate 
ainesektsiooni juhataja, ta 
kuulub Rapla maakonna ter-
visenõukogusse ning on olnud 
aastaid Eesti Punase Risti 
Raplamaa Seltsi juhatuse liige 
ning esmaabikoolitaja. 

Tunnustati sotsiaaltöö tegijaid ja rahva tervise edendajaid

Lustakat liikumisaastat!

Raplamaa sotsiaaltöötaja 2014 Maie Sep-
per. 

Raplamaa tervisedendaja 2014 on Riina 
Meidla.
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2014

18.05 I Rapla Vesiroosi Terviserajajooks
1.06 II Rapla Selveri Suurjooks
23.06 XXV Rapla Võidujooks, Rapla ÜG
26.07 Pirgu Poolmaraton Pirgu Terviserajal
10.08 III Konsumi Rapla-Kehtna jooks
20.08 XIII Hiiemäe jooks Palukülas
4.10 II Käru rahvajooks Käru Terviserajal
26.10 XXII Krusensterni jooks Purilas
9.11 XXXII Rapla Talvejooks Raplas

Jooksusari Raplamaal 2014

8.05  KoMo avavõistlus Kaereperes
17.05  rattamaraton KoMo66 Palukülas
5.06  Raplamaa suvemängude rattakross Keavas
8.06  KoMo rattasari II etapp Varbolas
14.06  KoMo III etapp, rattavõistlus Marimetsa Timberston Cup 
 Märjamaa Tervisespordikeskuses
19.06  KoMo IV etapp maakonna MV eraldistardis MNT Juurus
10.08  KoMo V etapp maakonna MV sprindis Vigalas
21.08  maakonna MV paaristeatesõidus Kaereperes
27.09  KoMo VI etapp maakonna MV Keava Sügiskross XCO Keava mägedes

Raplamaa Rattaklubi KoMo rattasari 2014

10.04  Rapla orienteerumispäevak, I etapp Raplas Metsapargis
15.05  Eestimaa orienteerumispäevak Rapla ühisgümnaasiumi lähistel
20.05  Rapla- ja Järvamaa orienteerumispäevak, II etapp Toosikannus
4.06  Rapla suvemängude orienteerumine Lümandus
16.07  Raplamaa orienteerumispäevak, III etapp Kurtnas
13.08  Raplamaa orienteerumispäevak, IV etapp Pahklas
20.08  Raplamaa ja Järvamaa MV orienteerumises Kellisaares
18.09  Raplamaa orienteerumispäevak, V etapp Rapla Vesiroosi Terviseradadel

Orienteerumispäevakud

7.05  Kohila staadionil 3000 m
21.05  Kohila staadionil 400 m
4.06  Kohila staadionil 10 000 m
18.06  Kohila staadionil 1500 m
2.07  Kohila staadionil 1000 m
16.07  Kohila staadionil 5000 m
30.07  Kohila staadionil 800 m
3.09  Kohila staadionil tunnijooks

Kohila pikamaajooksusari 2014
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Margus Viigimaa,
südamearst

Alanud on 22. üle-eestiline südamenä-
dal. Tunnustatud südamearst, professor 
Margus Viigimaa pani sel puhul kirja 
22 kõige tähtsamat soovi, mida oma 
südame heaks järgida ja seda mitte 
ainult südamenädalal, vaid iga päev.  

1. “Head” geenid on laev, kapten oled 
sina ise.

2. Positiivne ellusuhtumine hoiab 
südame tervena.

3. Unistusteni aitavad jõuda tervena 
elatud aastad, hoia oma südant iga 
päev.

4. Nii nagu ükski kaev ei ole põhjatu, 
ei ole ka sinu tervisevaru piiramatu.

5. Terved hambad on südame jaoks 
olulised, nii vähendad südamehaiguste 
riski.

6. Arvesta lastega, sinu tervislik 
eluviis on eeskujuks su lastele ja nende 
sõpradele.

7. Suitsetamisest loobudes väheneb 
südamehaiguse risk kolm korda!

8. Suitsetamine lõpeta kohe, ilma 
“aga”-de, “või”-de ja tulevikku lükatud 
tähtaegadega.

9. Suhkrustatud joogid on salakava-
lad. Peidetud suhkur tõstab kaalu ja 
muudab ainevahetuse laisaks, see on 
tee südame- ja suhkruhaiguseni. 

10. Etiketid toiduainete pakenditel 
on sinu tervise huvides - võta need 
luubi alla ja vali väiksema suhkru- ja 

rasvasisaldusega tooteid. 
11. Söö kala! Vähemalt kaks korda 

nädalas! 
12. Südamele meeldivad puu- ja 

juurviljad, täisteratooted ning vähese 
rasvasisaldusega piimatooted.

13. Ole ise gurmeekokk - ära lase 
soolal tappa toidu maitset!

14. Stopp soolale kodus, kasuta 
toiduvalmistamisel parem ürte. Val-
mistoitudes on soola niigi palju. 

15. Lisa oma elule värvi iga päev viie 
erineva puu- ja juurviljaga!

16. Ole mõõdukas alkoholi tarvitami-
sel. Päevas on lubatud meestele kaks 
drinki, naistele üks. 

17. Ära riku südame rütmi - alkohol 
kahjustab otseselt südamerütmi kont-
rollivaid rakke. 

18. Jaluta halb minema! 30 minutit 
kõndi iga päev peletab stressi ja teeb 
südame tugevaks. 

19. Muuda liikumine lõbusaks, kutsu 
kaasa sõbrad või liitu rühmatreenin-
guga.

20. Kaalu juhtimine - lihtsam kui 
autojuhtimine: pane paika sihtpunkt, 
vali õige kütus ja kiirus ning jõuadki 
pärale. 

21. Vöökoht luubi alla - naiste vöö-
ümbermõõt olgu alla 88 cm ja meestel 
alla 102 cm. 

22. Numbrid, mida karta: vererõhk 
suurem kui 140/90 mmHg, üldkoles-
terool üle 5 mmol/l, veresuhkur üle 6 
mmol/l. 

22 südame soovi
Stina Riisalu

Ligikaudu aasta tagasi panid arstid 
Annele (nimi muudetud – nimi 
toimetusele teada) (49), kes vaevles 
tugevate seljavalude käes, diag-
noosi: „selja diski prolaps ehk 
väljasopistus“, mille tõhusaimaks 
raviks tunnistati operatsioon. 

Selja diski prolaps ei ole ha-
ruldane haigus. Seda diagnoosi 
on kuulnud ilmselt paljud. Kuigi 
lülisamba vaheketta ehk diski 
prolaps võib tekkida sportimisel 
või raske füüsilise töö tegemisel, 
on diski prolaps ka üks vananemi-
sega seotud muutustest tingitud 
seisund. 

Üheks mõjutavaks faktoriks on 
ka istuv töö. Anne on üks nendest 
paljudest, kes veedab enamiku oma 
tööpäevadest laua taga istudes. Nii 
on aga paraku seljahaigused kerged 
tulema. Seljavaeguste vältimiseks 
on vajalik tegeleda tervisespordiga 
ning teha iga päev seljalihaseid 
tugevdavaid harjutusi. 

Esimesed sümptomid, mis viita-
vad, et tegu võiks olla diski prolap-
siga, on seljavalu, mis kiirgab jalga 
kuni varvasteni või kanda. Lisan-
duda võib naha tuimus piiratud 
alal ja labajala nõrkus. Ulatusliku 
väljasopistuse korral on valud väga 
ägedad ning igapäevane liikumine 
võib olla äärmiselt vaevaline. Just 

eriti ägedate valude puhul soovita-
vad arstid sageli operatsiooni.

Nii oli ka Annel. Ühel täiesti 
tavalisel päeval hakkas Anne sel-
javalu kiirgama tema vasakusse 
jalga ja mööda jalga varvasteni 
välja. Tulemuseks oli väga valulik 
liikumine, lonkamine ja pidevast 
valust tingitud kurnatus. Naine 
aga ei võtnud operatsioonile mi-
nekut kergekäeliselt ning otsustas 
vaatamata n-ö lihtsama lahenduse 
olemasolule raskemat teed pidi 
minna ning pöördus hoopis füsio-
terapeudi poole. 

Füsioterapeudi abiga leiti just 
Annele sobivad harjutused, mida 
algul tehti koos ning mille tegemist 
Anne hiljem jätkas juba iseseisvalt 
kodus. Nüüd ei möödunud ühtegi 
päeva, mida Anne ei oleks alus-
tanud seljalihaste tugevdamiste 
harjutustega. Lisaks otsustas naine 
hakata regulaarselt külastama 
ujulat. Vesi ja ujumine mõjuvad 
väsinud lihastele lõõgastavalt. 

Kuigi tulemused ei olnud kii-
red, olid need vaeva väärt. Olles 
mõned kuud iga päev seljalihaste 
harjutusi teinud ja kaks korda 
nädalas ujumas käinud, märkas 
Anne muutusi. Enam ei pidanud 
kõndides lonkama, jalg ei kippu-
nud enam nii sagedasti tuimaks 
muutuma ning ka valuvaigisteid 
ei olnud enam vaja. 

Nüüd, kui esialgsest diagnoosist 
on möödas umbes aasta, jätkab 
Anne, kes töötab endiselt viis 
päeva nädalas ja vahel rohkemgi 
kui kaheksa tundi päevas, istudes 
laua taga, oma tavapärast liikumis-
harrastuste rutiini.

Istuva töö ohud:
Istuv töö soosib südamehaiguste 

arengut.
Igapäevase pikaajalise istumise 

korral põletavad lihased vähem rasva.
Pikaaegne istumine võib kaasa tuua 

liigse söömise ja seeläbi kaalutõusu.
Pikaajaliselt istuvate inimeste vere-

vool on loium, võib esineda jalgade ja 
käte tursumist ning veenilaiendeid.

Istuva töö tagajärjel võivad tekkida 
rühihäired, millest omakorda selja-
valud.

Pidevalt istudes töötaja 
meelespea:

Igal ajal peab olema võimalik jalgade 
asendit muuta. Jalad peaksid olema 
toetatud põrandale või jalatoele.

Ei tohi töötada pöördes, kummargil 
või pingutatud asendis.

Toolil peab olema reguleeritav selja-
tugi ja istumiskõrgus.

Üheski kehaosas ei tohi esineda 
ebamugavustunnet ja sundasendeid.

Liigu nii sageli kui võimalik! Tõuse 
iga 30 minuti möödudes laua tagant 
ja liiguta ennast!

Istuv töö ja liikumine
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Rapla maakonna 
teRvisedenduse kodulehe 

veebiaadress www.raplamv.ee/tervis

EESTI-ROOTSI VAIMSE TERVISE JA 
SUITSIDOLOOGIA INSTITUUT (ERSI)

EUROOPA KOMISJONI PROJEKT ’ACTION-FOR-HEALTH’

Olete oodatud kolmele seminarile
"SUITSIIDIDE ENNETAMINE JA 

VAIMSE TERVISE 
EDENDAMINE KOOLIDES: 

ARMASTUS ON PARIM KAIF"
Sihtrühm: kooli tugispetsialistid, õpetajad jm koolipersonal, 
pereõed, sotsiaaltöötajad, lastekaitsetöötajad, oodatud on 

ka lapsevanemad
Aeg ja koht:
17. aprillil (neljapäev) kell 13-15, Märjamaa Gümnaasium
24. aprillil (neljapäev) kell 14-16, Rapla Ühisgümnaasium

Seminari viib läbi: Airi Mitendorf
(ERSI teadur, Tallinna Ülikooli doktorant, kvalifitseeritud 
suhtlemistreener-koolitaja)

Seminari läbiviimise metoodika:
- Seminar viiakse läbi avatud diskussiooniga loengu 
  vormis
- Teoreetiline osa vaheldub praktiliste näidetega
- Kasutatakse grupitöö elemente
- Vaadatakse ja analüüsitakse enesetappude 
  ennetamisele suunatud õppefilmi
Jaotusmaterjal:
- ERSI brošüürid enesetappude ennetamisest erinevatele
  sihtrühmadele
- Paljundatud loenguslaidid

Täpsem info aadressil www.raplamv.ee/tervis

Oodatud on kõik Naabrivalve sektorid 
maakonnas (28), naabrivalvest huvitatud 

külade ja piirkondade esindajad, 
kohalike omavalitsuste juhid, turvalisuse ja 

tervise edendajad.

• Eesti Naabrivalve tutvustus – ideoloogia ja
  toimimissüsteem
• Hea praktika näited toimivatelt sektoritelt
   küladest ja kortermajadest
• Koostööpartnerite nägemus 
  tulemuslikkusest: politsei, Päästeamet,
  Maksu- ja Tolliamet, G4S
• Teabematerjalid, turvasüsteemide ja 
   -vahendite esitlus ja  müük

Osalus on kõigile tasuta!

KONVERENts
25. aprillil 2014 kella 13-16 

Rapla kultuurikeskuses

turvaline kodukoht

Registreerida saab aadressil www.raplamv.ee/
tervis  Konverentsi toetab Eesti Haigekassa

Kolmapäeval, 23. aprillil Rapla linna 
KOOLIDE JA ASUTUSTE võistkondade

JÜRIÖÖ JOOKS

FB Raplamaa tervisedendus

Järvakandi vald
Jüriööjooks 23. aprillil

Südamepäev Järvakandi vallas
Koht: Järvakandi kultuurihall ja selle 
ümbrus
Aeg: 27. 04.2014 kell 11.00
Avatud  erineva pikkuse ja raskusastme-
ga terviserännaku (ka kepikõndijad) ra-
jad; jalgrattaorienteerumine Järvakandi 
lähistel; tervisenäitajate mõõtmised; 
tervisetoodete esitlused/müügid; tervis-
lik toitumine – külas toitumisnõustaja ja 
praktik; taas toorsalatid; seltskonnatant-
su näidistund, lastezumba jpm
Info: www.jarvakandi.ee

Juuru vald
Südamenädala perepäev
Koht: Järlepa
Aeg: 27.04.2014 kell 11
Kogunemine ja kepikõnd ~ 8 km Järlepa 
mõisa piirkonnas; toortoitude valmis-
tamine juhendaja eestvedamisel ja de-
gusteerimine; jõusaalis juhendaja saatel 
näidistreening ja õige toitumisplaani 
koostamine. Info: www.juuru.ee

Kehtna vald
Liikumispäev Kaerepere seltsimajas
Aeg: 17.04.2014 kell 19
Zumba-trenn

Liikumispäev Lelle rahvamajas
Aeg: 19.04.2014 kell 16
Aeroobika

20. aprillil südamepäeva liikumis-
päev piirkondades.
Liikumine jalgsi, koos keppidega, ratta-
ga, rulluiskudega.
Eidaperes kell 11, kogunemine kultuu-
rikeskuse juures
Lelles kell 14, kogunemine rahvamaja 
juures
Kehtnas kell 11, kogunemine bussijaa-
mas – sihtkoht Valtu spordimaja, mööda 
kergliiklusteed
Keavas kell 11, kogunemine bussijaa-
mas – sihtkoht Valtu spordimaja, Kivi 
teelt kergliiklusteele
Kaereperes kell 11, kogunemine selt-
simaja juures. Retk märgistatud rajal 
Kaereperest Kummasse ja Valtu-Nurme 
otsast tagasi Kaereperre, 5-6 km
Info: www.kehtna.ee

Kohila vald
Tervisepäev „Sinu sammud loevad“
Koht: Kohila alev
Aeg: 20.04.2014 kell 11
Kepikõnd, kolesterooli, vererõhu, vere-
suhkru mõõtmine; erinevate spetsialisti-
de ettekanded õigest liikumisest ja tree-
nimisest ning tervislikust toitumisest

Kohila valla Jüriööjooks 
Koht: Kohila alev, jõeäärne promenaad
Aeg: 23.04.2014 kell 21
Info: www.kohila.ee 

Käru vald
Naerujooga. Treener Helje Kasearu

Koht: Käru Pritsumaja
Aeg: 16.04.2014 kell 18.30
www.karuvald.ee

Märjamaa vald
Noorte emade tervislik matk kärude-
ga ehk Käruralli beebidega 
Koht: Märjamaa Rahvamaja eest start
Aeg: 16.04.2014 kell 11
Traditsiooniline noorte emade matk 
koos kärudega Märjamaa alevi piires (8 
km matk)

Märjamaa valla südamepäev
Koht: Märjamaa Gümnaasium
Aeg: 20.04.2014 kell 12
Zumba-treening, funktsionaalne tree-
ning; rinnaltsurumise võistlus jpm. 

Jüriöö jooks
Koht: Varbola
Aeg: 20.04.2014 kell 12
www.marjamaa.ee

Raikküla vald
Üldkehalise ettevalmistuse treening
Koht: Kabala Spordimaja
Aeg: 21.04.2014 kell 19-21
Meestele ja naistele praktiline treening 
tuntud treeneri eestvedamisel

Orienteerumisõhtu
Koht: Kabala Spordimaja
Aeg: 22.04.2014, start avatud 
17.30-19.30, finiš avatud kuni 20.30

Looduses liikumist ja orienteerumist 
propageeriv üritus orienteerumisklubi 
Orvand eestvedamisel. 

Paka mäe jooks 2014
Koht: Paka mägi, Raikküla
Aeg: 24.04.2014 laste jooks kl 18, täis-
kasvanud kl 19
Traditsiooniline Paka mäe jooks distant-
sidega: 1,7 km ja 3,4 km

Terviseteemaline mälumäng
Koht: Purku
Aeg: 24.04.2014 kell 19
Lisaks traditsioonilisele mälumängule 
eraldi südamenädalale pühendatud 
mängu osa. Läbiviija Ester Luik

Tervisepäev Kabala Spordimajas
Koht: Tamme küla, Kabala Spordimaja
Aeg: 26.04.2014
Erinevad terviseteenused. Loeng „Minu 
esimene maraton“. Iseseisev ettevalmis-
tus jooksuvõistlusteks.
www.raikkyla.ee, 
www.kabalasm.ee

Rapla vald
Tervisematk vallavanemaga
Koht: Vesiroosi terviserada, Rapla linn
Aeg: 19.04.2014 kell 12
Kepikõnnimatk koos vallavanem Ilvi 
Perega Rapla Vesiroosi terviserajal – kiir-
kõnnivõistlus, täpsus- ja osavusmängud 
peredele

Jüriöö jooks
Koht: Rapla linn, kogunemine Rapla 
Ühisgümnaasiumi staadionil
Aeg: 23.04.2014 kell 18.30

Liikumisaasta tervisepäev
Koht: Rapla Kultuurikeskuses
Aeg: 25.04.2014 kell 10-17
Hingamine, liigeseharjutused, rütm ja 
tants. Tango!
 www.rapla.ee 

Vigala vald
Ringtreeningu õpetus
Koht: Vana-Vigala TTK uues jõusaalis
Aeg: 16.04.2014 kell 18
Ringtreeningu koolituse viib läbi maad-
lustreener ja kehalise kasvatuse õpetaja 
Jüri Nisumaa

„Rattaretk volikogu esimehega” Põr-
gupõhja punkri juurde
Koht: algus ja lõpp Vana-Vigala bussi-
jaam, kokku ca 18 km
Aeg: 17.04.2014 kell 17
Rattaretk volikogu esimehega, kes on 
ühtlasi okupatsioonide muuseumi tea-
dur, metsavendade punkri juurde. Soov 
kaasata ettevõtjad koos töölistega.
www.vigala.ee

Südamenädal valdades

Koolidele 19. jooks, asutused esmakordselt

Start RÜG-i, finiš RVG staadionil. 
Distants kulgeb mööda promenaadi.

 
Registreerimine stardis kell 18.00-18.30,  
liikumine vahetustesse. 
Vahetuse pikkus u 200-300 m. Start kell 19.

Võistkonnas 5 tüdrukut/naist ja 5 poissi/meest  
Võistkonnal soovitav ühtne riietus või detail 
(peapael, käepael vm)

Täiskasvanute võistkondadel registreeruda
 aadressil ylle.ryyson@tervis.ee

Tõrvikud saab kohapeal.
Kõigile osalejatele tee ja diplom, 
parimatele auhinnad!

Kell 19.30 esinevad RVG trepil noortebändid, 
ÜHISLAULMINE

Projekti toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja 
Rapla vallavalitsus


