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Eesti meditsiinistatistika 
alusel on kogu elanikkonna 
lõikes vigastused ja mürgis-
tused südame-veresoonkon-
nahaiguste ja pahaloomuliste 
kasvajate järel kolmas suurim 
enneaegsete surmade põh-
jus. 2009. aastal suri näiteks 
vigastuste ja mürgistuste 
tagajärjel Eestis kokku 1278 
inimest. Vigastussurmad 
vähendavad Eesti meeste 
keskmise eluea statistilist 
näitajat umbes kolme aasta 
võrra.

2009. aastal kaotas vigas-
tuste ja mürgistuste tõttu 
elu üle saja 15-24aastast 
Eesti noort, enamasti noor-
mehed. 

Noortel on vigastused ja 
mürgistused peamiseks sur-
mapõhjuseks, moodustades 
ligi 2/3 kõigist surmapõh-
justest. Alates 15. eluaastast 
vigastustesse suremus ab-
soluutarvudes hüppeliselt 
tõuseb, 2009. aastal kaotas 
vigastuste ja mürgistuste 
tõttu elu 24  15-19aastast 
noort (neist 19 poisid) ja 83  
20-24aastast noort (neist 65 
noormehed). Iga viies laps 
Eestis vajab vigastuse tõttu 
haiglaravi. 

Vigastuste ravikulud 2009. 
aastal kokku olid üle 400 
miljoni krooni. 

Kokku vajas 2009. aastal 
vigastuse tõttu ravi üle 150 
000 inimese, neist ligi 20 000 
15-24aastast noormeest ja 
10 000 neidu. 15-24aastaste 
noorte vanuserühmas on 

vigastuste ravikulud ligi 40 
miljonit krooni aastas. Li-
saks raskeimatele surmaga 
lõppevatele juhtumitele võib 
mõtlematu teo tagajärjeks 
olla invaliidistumine või jääv 
tervisekahjustus, mis toob 
kaasa pikaajalise ravi, töö- 
ja õpiaja kaotuse, langenud 
produktiivsuse.

Miks hukkuvad 
noored?
Vigastussurmade sagedase-
mad põhjused on peaaegu 
võrdväärselt (eriti meeste 
hulgas) enesetapp, mürgistus, 
sh alkoholimürgistus, ja moo-
torsõidukiõnnetustega seotud 
vigastus, sh liiklusvigastus, 
laste hulgas liiklusvigastus ja 
uppumine. Vaadates vanuse-
rühmi, moodustavad vanuses 
15-19 suure osatähtsuse liik-
lusvigastused ja enesetapp, 
vanuses 20-24 tulevad juurde 
ka mürgistused – eeskätt 
alkohol!

Noored hindavad oma 
iseseisvust ja sõpruskonda 
kõrgelt, samas ei ole nende 
otsused alati piisavalt kaalut-
letud. Mõtlematult hüpatakse 
tundmatus kohas pea ees 
vette, ületatakse kiirust, roni-
takse ohtlikesse kohtadesse, 
tehakse kaaslastele ohtlikke 
nalju. 

Vigastused tekivad tava-
liselt teatud olukorra ja 
tingimuste koostoimel. Selts-
konna tunnustus riskivale 
käitumisele on üheks sellise 
käitumise vallandajaks. Kui 

Eesti Haigekassa vigastuste ennetamise kampaa-
nia algas augusti lõpus ja on suunatud noortele 
vanuses 15-24 a.  

juuakse alkoholi, vähendab 
see reaalsustaju ega võimalda 
tegevuse ohtlikkusest objek-
tiivset pilti luua. Kui olukord 
tundub olevat ohtlik ja üle-
käte, peab leidma endas selle 
otsustavuse sekkuda – öelda 
ja keelata. 

Oskus lähedasi kaitsta ja 
aidata on eluks sama oluline 
kui võõrkeele või arvuti tund-
mine. Teadmised esmaabist 
aitavad õnnetusi ette näha. 
2010. aastast on enam regulee-
ritud ka esmaabi praktiline 
õpetamine koolides: see on 
kooliõe üks tegevusvaldkon-
di. 

Vigastused ja mürgistu-
sed on välditavad!
Raplamaa vigastuste enne-

Toimetaja veerg

Alates 1. oktoobrist avaneb Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) 
taotlusvoor tervist toetavate projektide elluviimiseks, 
mis kestab kuni 1. novembrini. Oma projektidele saavad 
toetust taotleda maavalitsused ja kohalikud omavalitsu-
sed, kellel on olemas terviseprofiil. 
  Toetuste taotlemine lähtub inimressursi arendamise 
rakenduskava prioriteetse suuna ,,Pikk ja kvaliteetne 
tööelu” meetmest „Tervislike valikute ja eluviiside 
soodustamine”. 

Avatud taotlusvooru 5 suunda on järgmised: tervise-
teadlikkust tõstvad ja tervislikke eluviise edendavad 
tegevused, tööealistele sõltuvushäiretega inimestele 
toetavate teenuste arendamine, HIV-positiivsete 
inimeste tööturule naasmise soodustamine, töökohal 
vaimse tervise edendamine ning töökohal tervise 
tegevuskavade koostamine. 

ESF projektide sihtrühm on tööealine elanikkond. Täp-

tamise programm ja Leaderi 
noortemeetme rahastatud 
projekti „Miks?Seks!” koos-
töös toimub selle õppeaasta 
esimesel poolel noortele mit-
mesuguseid tegevusi, et tõsta 
noorte teadlikkust ja oskusi 
vigastuste ja ennasthävitava 
käitumise ennetamiseks. 
Foorumteatri etendused, 
monoetendus „Simo Karli 
peaasi on pea asi”, esma-
abikoolitused Mare Liigeri 
õpetamisel, noortefoorum 
ligi 200 osavõtjaga, noortelt 
noortele koolitused, infole-
hed, kirikukontsert jpm on 
aktiivsete noorte, eeskätt 
Merit Lootuse, Pille Roki ja 
Triin Oldekopi eestvedamisel 
juba töös. 

Euroopa Sotsiaalfondi 
„Tervislikke valikuid toetavad 
meetmed” avatud taotlusvoor

sem informatsioon on kättesaadav 
Riigi Teatajas ja aadressil www.
raplamv.ee/tervis.

Rapla maakonnas on nüüdseks 
terviseprofiil olemas kuuel omava-
litsusel (Rapla, Kaiu, Järvakandi, 
Raikküla, Kohila, Vigala) ning 
Rapla maavalitsusel. Jagamisele 
tuleb ligi 600 000 krooni. 

Alanud on juba Riigikogu valimiseelsed poliitilised 
kampaaniad. Kui parteide eesmärgiks ja hüüdlauseks 
oleks viie kõige tervema riigi hulka pürgimine, oleks 

olemas nii hääled rahvalt kui 
ka tulemused otseselt ka rah-
va tervises. Sest lubadused on 
ju täitmiseks! Kuigi Eesti on 
Euroopa Liidu liikmesriiki-
dest tervisenäitajate poolest 
üks viimaseid-hapupiimaseid, 
on siiski tulemused tervises 
silmaga loetavad: keskmine 
eeldatav eluiga, ennetatavates-
se haigustesse suremus - need 
näitajad on kõik paranenud. 
Aga minna on veel oi kui pikk 
tee, et jõuda kas või Euroopa 
keskmiseni.

 Täna ei ole meil laste tervise programme ega ühtset, 
erinevate osapoolte kokkuleppelist alkoholipoliitikat. 
Õnneks on aga aastani 2013 meil võimalus kasutada 
Euroopa Liidu Sotsiaalfondi vahendeid tööealise 
elanikkonna tervise edendamiseks, nende töövõime 
säilitamiseks ja kui vaja, ka tööturule tagasitoomiseks. 
Selle programmi raames näeb ilmavalgust ka käesolev 
terviseleht. Teemadeks noorte inimeste vigastused, 
toitumine, liikumisharrastused ja alkoholismiga 
hakkamasaamise võimalused.
  Raplamaa tervisedendajate ring laieneb - Tallinna Ter-
vishoiu Kõrgkooli kõige tublim tervisedenduse eriala 
lõpetaja Liina Kokk töötab nüüd Rapla maavalitsuses. 
Head maailma käimis-, südame- ja eakate päeva! Need 
on lähiajal saabuvad ülemaailmsed tervisepäevad ja 
neid tähistatakse toredate rahvaüritustega ka Raplamaa 
omavalitsustes.

Ülle Rüüson,
Raplamaa tervisedendaja

Olulised telefoninumbrid ja 
veebilehed

112 Häirekeskus – 24 tundi ööpäevas - eluohtlike ja kiiret 
abi vajavate terviseprobleemide korral 
www.rescue.ee

1220 Perearsti nõuanne – 24 tundi ööpäevas - lihtsama-
te (mitte eluohtlike) terviseprobleemide korral, juhised 
esmaseks abiks www.1220.ee

Vigastuste ennetamise ja ohutusalast teavet ja ülevaa-
det erinevatest tegevustest selles valdkonnas võib leida 
järgmistelt kodulehtedelt:
http://www.terviseinfo.ee/web/
http://www.ohutusportaal.ee
http://www.redcross.ee/et/firstaid.html

Programm “Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2010-2011”

112 1220

Järgmise valimisperioodi 
jooksul viie tervema riigi 
hulka Euroopa Liidus!
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Millal alustas kooskäimist 
AA rühm Raplas? 
   Rapla rühma liige Emeriit 
(hüüdnimi AAs): “Raplas 
tegutseb AA rühm alates 
aprillist 2010 - Põllu tn 6. 
Ühendust võib võtta tel 5594 
6695,  emeriit.aa@gmail.
com.”

Kui levinud on Eestis AA 
liikumine, nt võrreldes 
naabermaadega?
“Eestis tekkis AA 1990. aastal, 
kui alustati koosolekuid Wis-
mari haigla ruumides - Soome 
AA liikmete toetusel. Praegu 
on Eestis 15 asulas 24 AA rüh-
ma. Eestlane on minu arvates 
üldse väga kinnine, tunnista-
maks oma nõrkusi ja puudusi. 
Kui võrrelda AA liikumist 
Eestis Soome või Venemaaga, 
siis avaliku saidi  aaestonia.ee 
andmetel on Soomes 700 AA 
rühma ja Venemaal üksnes 
Moskva linnas 50 rühma. 
   AA ei tee statistikat ega pea 
arvet rühmade ja liikmete 
kohta, seega on ka raske 
sellele vastata. AA maail-
ma teeninduse andmetel on 
maailmas 178 riiki liitunud 
AAga ja tegevliikmete arv 
(kes vähemalt aasta ei ole 
tarvitanud alkoholi) küündib 
3 miljoni liikmeni. 
   Arvestades vanade liikmete 
kogemusi ja enda omi, siis 
mustalt öeldes kümnest tu-
lijast jääb üks alles. Imelik 
on aga täheldada, et nendest 
pooled tulevad mingi aja järel 
tagasi ja räägivad, et AA rik-
kus nende normaalse joomise 
ära. Nad ei suuda enam nii 
juua nagu enne. Nende kohta 
on ütlus “läks luurele” või 
“läks lahingusse”. Kurb on 
tunnistada, aga keegi neist ei 
ole veel siiani seda lahingut 
võitnud.”

Eesti on väike maa ning 
paratamatult võib ka ano-
nüümse liikmeskonnaga 
rühmades kokku sattuda 
omavahel tuttavaid ini-
mesi. Kas see segama ei 

hakka? 
“Millegipärast on nii, et ma 

ei häbenenud teha juuatäis 
peaga igasugu sigadusi ja 
lollusi, kui veel olin endaga 
toime tulev alkohoolik. Mul 
olid naine, laps, auto, korter ja 
prestiižne töö. Samuti ei häbe-
nenud ma seda kõike kaotades 
vedeleda surrogaate juues 
koridorides ja tänavatel, olles 
juba kodutu. AAsse saabudes 
kohtasin teisel koosolekul 
oma ammust joomakaaslast ja 
sõpra, kes istus mu vastas ja 
ma tundsin üllatust, kuuldes, 
et ta on juba 12 aastat AA liige 
ja kaine. 

  Temast sai mu parim sõber 
ja toemees e. tugiisik. Kes tu-
leb üle AA ukseläve, on selleks 
valmis ja teda absoluutselt ei 
huvita normaalsete inimeste 
arvamused, sest nendelt ta abi 
ei saanud. 

   Alkohoolikut mõistab ja 
suudab aidata teine alkohoo-
lik oma kogemustele toetudes. 
Juues ma talusin joovet, mida 
ma tegelikult ei soovinud. 
Siis ma pidin jooma, et elada. 
Nüüd õppisin ma uuesti ela-
ma, sest ma tahan seda.”

Kui vanalt esimest korda 
alkoholi pruukisite?   
   “Olin 14 ja klassivennaga 
jõime ära pudeli valget veini 
“Pillimees”, mis maksis 1 
rubla ja 65 kopikat.“

Olite pereinimene ja oma 
alal tubli töötaja - kuidas 
teie elu nii kujunes, et al-
koholiga enam piiri pidada 
ei suutnud?
   “Esimene ohumärk minu 
jaoks oli 15aastaselt VIII 
klassi lõpupidu, kus ma jõin 
ennast “mäluauku” ja är-
kasin kusagil Kiisa lähedal 
metsas. Esimene “tsükkel“ 
oli 34aastaselt, ja see kestis 
kaks nädalat. Pärast seda olin 
10 kuud kaine – hirmust, ja 
tundsin, et isegi alkohooliku 
koer oli mu vaenlane. Edasi 
hakkasid “tsüklid” korduma 
ja nende aeg suurenes ning va-

hed vähenesid. Lõpp oli kurb. 
Ei suutnud enam, ei tahtnud 
enam, aga ilma ei saanud. Kui 
mu eluprobleemid muutusid 
väljakannatamatuks ja ületa-
matuks, oli alkohol hea stressi 
maandaja. 
   Kaotasin kõik, mis ja kes 
mul olid - kõige hullem, et 
kaotasin enda ja ma sain 
sellest kogu aeg aru.
   Luumurrud ja haavad peks-
miste ja kukkumiste tagajärjel 
- see on köömes. Alkohoolikud 
joobes ei tunne midagi. Kui 
vedeled täiskustud-situtud 
pükstes kusagil koridoris ja 
haised odeka järele, loomu-
likult normaalsed inimesed 
peksavad su sealt jalgade ja 
kaigastega välja või kutsuvad 
politsei. Lootusetuse, hüljatu-
se, abituse tunne on nii suur 
ja tahaks surra, aga seda ka 
ei suuda. Suitsiidimõtted on 
tavalised. Surm joodikut ei 
võta. Tapab viin.“

Mida võtsite ette alkosõltu-
vusest vabanemiseks ja kui 
tulemuslik see oli?
   “Proovisin ise oma tahtejõu-
ga 10 kuud - aasta pärast jõin 
hullemini. Siis kodeerisin 
Dovšenko juures – kolme 
nädala pärast jõin, aastane 
blokaadisüst - kolme kuu 
pärast jõin, Enneti kliinik - 
aasta pärast jõin, Seewaldi 
haigla - sain välja ja taas 
jooma, Wismari haiglas olin 
oma 25 korda - hea pohmellist 
väljatulemise koht.”

Kuuldavasti räägitakse AA 
rühmades palju jumalast, 
kõrgemast jõust? Kui rüh-
maga liitub keegi, kes pole 
n-ö religioossel lainel (nt 
mõni veneaegne nn võitlev 
ateist), kuidas ta AA rüh-
maga kohaneb?
   „Vahet pole. Igaüks võib 
tulla, kes tunnistab, et tal 
on alkohol probleemiks ja ta 
tahaks midagi ette võtta. Ole 
sa muhameedlane, kristlane, 
satanist, ateist, homo, miljo-
när või agnostik. Kes tuleb üle 
läve ja ütleb, et on alkohoolik, 
ongi AA liige. Tähtis on olla 
enda vastu jäägitult aus! Eda-
sine selgub rühmas. On hea 
põhimõte: soovid juua, see on 
sinu asi, soovid kainust, see 
on meie asi.”

Miks AA liikmed, kes pole 
võib-olla enam pikki aas-
taid-aastakümneid alkoholi 
tarbinud, käivad AA rüh-
mades edasi?
   „Ma ei tohi unustada, kes 
ma olen. See on elustiil. See 
on sootsium, kus ma olen 
oma. Praktika on näidanud, 
et kui miski asi muutub täht-
samaks kui kainus, kukume 
me jooma. Me ei suuda olla 
pikalt ilma rühmata. Kirikud, 
psühhiaatrid, sotsiaaltööta-
jad, arstid kuulavad, aga ei 
kuule, vaatavad, aga ei näe. Et 
mõista, peab kogema.
   Alkoholismist ei ole või-
malik paraneda – kuigi ma 
enam ei joo, jään ma alko-
hoolikuks surmani. Minu 
jaoks on see haigus, millega 
ma pean leppima ja õppima 
elama. Rühmas ma õpin, ka-
sutades 12 sammu traditsiooni 
(millega võib tutvuda inter-
netis www.aaestonia.com), 
kuulates kaaslasi ja mõeldes 
ise. 12 sammu, s.o isikliku 
paranemisprogrammi tuum, 
mis põhineb AA varasemate 
liikmete kogemustel, mis neid 
kõige enam on aidanud pürgi-
misel kainele eluviisile. 
   Kui inimesel näiteks ampu-
teeritakse jalg ning mõned 
muutuvad siis väga kiusli-
keks, õelateks, süüdistades 
kõiki ja kõike, otsides süüd-
last, keda vastutama panna. 
Teine inimene lepib olukorra-
ga ja hakkab õppima, tantsib 
ratastoolis, käib näitustel. 
On asju, mida ei saa muuta. 
Saab kohaneda ja elada eda-
si. Soome AA-lastel on hea 
ütlus: “Elä ja anna elä” - see 
tähendab mitte seda, et ela ise 
ja lase teistel elada, vaid ELA 
ISE JA LASE ENDAL ELADA! 
Nii saan mina sellest aru ja 
mul on kergem.
   Olen õppinud võtma vastu 
asju ja olukordi nii, nagu 
nad on. Siis on nii. Nii lihtne 
see mulle ongi. Elan päev 
korraga. Kaotades kõik, sain 
õnneks vastu iseenda ja oma 
meelerahu, mis on minu 
jaoks meeletu väärtus, ja ma 
olen õnnelik, et õpin seda 
hoidma.“

 Rapla AA liiget Emeriiti 
küsitles Maire Kõrver 

Anonüümsed Alkohoolikud on teatavasti sõprus-
kond, mis ühendab inimesi, kes jagavad omavahel 
kogemusi, jõudu ja lootust, et saada jagu oma 
ühisest probleemist – alkoholismist. 

Ene Mägi,
toitumisnõustaja
www.toitumisnoustaja.
com

Tervislik toitumine 
tähendab tasakaalus-
tatud mitmekülgset 
toitumist ja kvaliteet-
semaid toiduvalikuid 
iga päev. 

Väga tähtis roll meie 
igapäevases menüüs on 
süsivesikutel, mis on or-
ganismi peamine kütus ja 
mis peaksid moodustama 
50-60% päevasest energiast. 
Kõik süsivesikud ei ole aga 
ühesuguse kvaliteediga. 
Üheks süsivesikute kvalitee-
dinäitajaks on see, kuidas 
nad mõjutavad veresuhkru 
taset. Veresuhkrutaset 
mõjutab eelkõige süsive-
sikutest pärinev glükoos, 
mis võib toimida erineva 
kiirusega.  
   Eristatakse aeglaseid ja 
kiireid süsivesikuid. Glü-
keemilise indeksi (GI) mõis-
te on see, mis aitab mõõta, 
kui palju meie veresuhkur 
pärast söömist tõuseb. Ma-
dala GI-ga süsivesikud mõ-
jutavad veresuhkrut vähem, 
energia jaotub ühtlasemalt 
ja meil on täiskõhutunne 
pikema aja vältel. Madala 
GI-ga süsivesikurikkad 
toiduained on puu- ja köögi-
viljad, oad ja täisteratooted, 
mida ei ole töödeldud ning 
kus looduslikud toit- ja kiud-
ained on alles. 
  Kõrge GI-ga süsivesikud 
on töödeldud ja rafineeri-
tud toiduainetes nagu valge 
suhkur, valgest nisujahust 
tooted, riis jm. Sellised toi-
duained tõstavad kiiresti 
veresuhkrut. Lisaks on 
töötlemise käigus kadu-
nud ka paljud vajalikud 
vitamiinid, mineraalained 
ning eemaldatud kiudained. 
Veresuhkur tõuseb kõrgele, 
kuid annab energiat väga 
lühikeseks ajaks. Juba mõne 

tunni pärast tekib vajadus 
uuesti midagi näksida, sa-
geli on see magus. 
    Mida sagedamini kasuta-
me toidus kõrge GI-ga toi-
duaineid, seda rohkem me 
neid tahame ja nii olemegi 
jõudnud insuliini lõksu. Kui 
veresuhkru tase on lubatust 
suurem, hakkab kõhunääre 
tootma insuliini, mille üles-
andeks on veresuhkru alan-
damine. Kahjuks järgneb 
veresuhkru kiirele tõusule 
suurem insuliini eritus ja 
kiire veresuhkru langus 
juba mõne tunni möödudes. 
Sa tunned seda kohe, sest 
oled rahutu, väsinud ja jälle 
näljane. Pidev veresuhkru 
kõikumine aitab kahjuks 
kaasa 2. tüüpi diabeedi vara-
jasele tekkele ja kehakaalu 
tõusule.  
  Lisaks GI-le on kasutusele 
võetud mõiste glükeemiline 
koormus (GK), mis arvestab 
toiduportsjoni mõju vere-
suhkrule ja seejuures ka in-
suliini tootmisele. GI näitab 
alati 50 g süsivesikute mõju 
veresuhkrule. Probleem on 
selles, et söödud toidukogus 
on väga erineva suurusega. 
Näiteks arbuusi GI on 72, 
mis on kõrge. Coca-Cola GI 
on vaid 58. Võib tunduda, 
et Coca-Colat on kasulikum 
juua kui süüa arbuusi. Nii 
see siiski ei ole. Karastus-
joogi puhul piisab poolest 
liitrist, et mõjutada kiiresti 
veresuhkrut. Glükeemili-
ne koormus Coca-Colal on 
aga 20. Normaalne arbuu-
si portsjon on umbes 150 
grammi ja sellisel juhul 
on glükeemiline koormus 
vaid 9. 
   Soovitav on tarbida võima-
likult madala GI-ga (alla 55) 
ja GK-ga (alla 10)  toiduai-
neid, kuid siiski tuleb jälgida 
ka teisi tervisliku toitumise 
põhimõtteid. Kui toiduained 
on madala GK-ga, kuid väga 
suure rasvasisaldusega, siis 
sellised toidud ei ole tervisli-
kuks toitumiseks hea valik. 
Eelista hankida süsivesi-
kuid puu- ja juurviljadest, 
täisteraviljadest, sest need 
sisaldavad ka kiudaineid ja 
teisi vajalikke toitaineid. 
   Kui vajad lisaenergiat har-
jumuste muutmiseks, siis 
leia enda ümber inimesi, 
kelle eesmärgid toitumises 
ühtivad sinu eesmärkide-
ga. Koos kogemusi jagades 
jõuate soovitud tulemusteni 
kiiremini. 

Vali tarbimiseks
häid süsivesikuid!  

Alkoholismist ei ole võimalik paraneda – isegi kui enam ei joo, jäädakse alkohoolikuks surmani. Fotol on illustreeriv tähen-
dus. Foto: Siim SolmAn

AA rühm aitab jääda kaineks
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Nädal aega näljas - kuidas 
on see üldse võimalik? Kui 
lõunaaeg läheb tunnike üle, 
on silme eest ju must ja juba 
enesetunne kehv. Kui aga 
vaim valmis ja motivatsioon 
olemas, läheb nädal aega ilma 
toiduta täiesti märkamatult. 

Milleks üldse paastutakse? 
On mitmeid põhjuseid: keha-
kaalu normaliseerimiseks, 
vaimse ja psüühilise tasakaalu 
saavutamiseks, organismile - 
eelkõige seedetraktile, puh-
kuse tagamiseks, organismi 
puhastamiseks jääkainetest, 
immuunsüsteemi mobilisee-
rimiseks, kahjulikest harju-
mustest (nt suitsetamine!) 
jagusaamiseks ja ka mitme-
suguste haiguste raviks. Mui-
dugi on ka vastunäidustusi, 

mille puhul ei tohiks paastu 
ette võtta - rasedus ja rinnaga 
toitmise aeg, vaimuhaigused, 
kaugelearenenud haigused 
nagu kasvajad, maksa- ja 
neerukahjustused ja kilpnäär-
mehaigused jms. Kuna minul 
vastunäidustusi ei olnud, küll 
aga mitmeid näidustusi, siis 
tegin inimkatse iseenda peal. 

Meie 16-liikmeline grupp, 
kuhu kuulusid ka kolme 
maakonna tervisedendajad, 
oli 8 päeva arsti ja kinesio-
loogi Viigi Viili järelevalve 
all. Päevakavasse kuulusid 
igahommikune arstlik kont-
roll, hommikune ja õhtune 
loeng, võimlemine. Massaaž, 
aktiivne liikumine (esimesel 
päeval isegi 20 kilomeetrit!), 
vesi (ja kolmandast päevast 

ka mitmesugused teed) käivad 
asja juurde. Enamik ajast tuli 
olla aga soojas merevees ja 
saunas, sest veeprotseduurid 
on paastu ajal esmatähtsad! 

Milline on paastu
mehhanism?
Toitumise lõpetamisel ka-
sutatakse organismis ära 
ühe ööpäeva jooksul ener-
gia saamiseks veres ringlev 
glükoos. Edasine energia 
saamine toimub organismis 
talletunud rasvade ja vähe-
väärtuslike valkude lõhustu-
mise teel. Halb enesetunne 
tekibki seetõttu, et ringlev 
veri muutub happeliseks – 
tekib metaboolne atsidoos 
(nähtusteks külmavärinad, 
iiveldus, südamekloppimine 
jms). 

Selline raske hetk tekib ta-
valiselt kolmandal-neljandal 
päeval. Südametegevus on 
kiirenenud, vererõhk langeb, 
tahaks olla omaette ja mitte 

Ülle Rüüson 

minu selle suve põnevaim ja ka mõnes mõttes 
ellusuhtumist muutvaim sündmus oli nädal aega 
kestnud paastulaager Saaremaal.

suhelda. Minul muutus uni 
hästi pinnapealseks, samas 
enamik paastujatest magasid 
nagu kotid. Aga siis läheb 
juba paremaks - organism 
läheb üle endogeensele toitu-
misele ehk enda ressurssidega 
hakkamasaamisele. Organism 
ei ole rumal - käivituvad 
kaitsemehhanismid - näiteks 
hakkab keha eritama heaolu-
hormoone, tekib kaitsepidur-
dus kesknärvisüsteemi poolt 
jms. Muidugi on kogu protsess 
hästi keeruline ja siinkohal ei 
ole mõtet seda ka kirjeldada 
(nagunii me sellest täpselt 
aru ei saa?). Uskumatu, aga 
toit hakkas meenuma alles 
eelviimasel päeval ja seda ka 
seetõttu, et käisime promenee-
rimas toidumarketis (mis oli 
suur viga). 

Paastujad hakkavad väga 
spetsiifiliselt lõhnama – aga 
õnneks omavahel olles seda ei 
pane tähelegi ja rahva sekka 
minna ei ole tahtmist. Nä-

Kas alustate 
päeva 
hommikusöögiga?

Kersti, abitööline: Hom-
mikuti vahel teen putru, 
aga rohkem ikka võileibu. 

Kaja, põetaja: Lähen nii 
vara tööle, et putru keeta 
ei jõua. Kodus nii vara 
ma süüa ei taha, aga tööl 
söön. Koolilaps teeb juba 
ise võileibu ja teed. 

Velve, tervishoiutöö-
taja: Veega kaerahelbe-
putru keedan. Võileivad 
ka. Pereisa joob ainult 
hästi kanget musta koh-
vi, kõrvale teeb suitsu ja 
köhib ka. 

Kalev, FIE: Ikka, kuidas 
siis muidu. Singivõileib 
koorekohviga meeldib. 
Hommikul mingit köögi-
vilja küll ei söö ja pudrud 
ei maitse. 

Tarvo, aiandi juhataja: 
Kindlasti! Eriti mehed 
peaks sööma – siis peab 
õhtuni vastu. Me sööme 
röstsaia ja omletti. Pud-
rud ei maitse, ainult man-
napuder kaneeliga. 

Küsis Maire Kõrver 
Pildistas Arvo Kuldkepp 

Epp-Liis, hambaarsti 
assistent: Hommikusöö-
giks on mingi röstitud 
koorikleib juustuga, 
juurde tomatit või kurki. 
Lastele teen kas manna-
putru, kaera- või riisihel-
beputru. 

küsitlus

Paastulaager 
                                  – suve ägedaim kogemus 

dalake iseendale ei ole palju 
lubatud - puhata ja mõtelda 
omi mõtteid ning keskenduda 
oma tervisele. Ja oh üllatust 
- 10% kaalukaotust on täiesti 
asja juurde käiv! Energia 
taastub ja lausa vallandub 
uue hooga. Enesetunne oli 
uskumatult hea! 

Ei jõudnud ennast ära kiita, 
kuigi hirm oli enne laagrit 
ikka väga suur. On inimesi, 
kellele paast väga sobib. Nii 
pidi ka minuga olema - ei 
tundnud ma kriisimomenti 
äragi. Ehk ka sellepärast, 
et minu kriisipäev langes 
kokku Vilsandi matka ja Jaan 
Tättega kohtumisega. No mis 
kriisist saab siis rääkida, 
rohkem ikka õnnepäev! 

Soovitan kõigile, kes on 
end ummikusse jooksnud 
ületöötamisest või muidu 
depressioonist, just nimelt 
paastumist ehk uut algust! 

Artiklis kasutatud 
Viigi Viili õppematerjale

Sinu tervis on su enda kätes
Vana toitumispüramiidTervise Arengu instituut (TAi) alustab üle-eestilist 

toitumiskampaaniat ”Sinu tervis on su enda kätes. 
Söö 5 peotäit puu- ja köögivilja päevas”, et tõsta 
inimeste teadlikkust sellest, kui palju tuleks puu- ja 
köögivilju süüa.

Kampaania eel tehtud uuring 
kinnitas, et inimesed küll 
teavad, et puu- ja köögiviljad 
on tervisele kasulikud, kuid 
nad ei tea, kui palju neid 
tuleks süüa. ”Arvestades, et 
üks portsjon on umbes 100 
grammi ehk umbes üks peo-
täis puu- või köögivilju, tarbib 
pool vastanutest (49%) puu- 
või köögivilju vähemalt 1-2 
portsjonit päevas. 2% ei söö 
enda hinnangul üldse puu- või 
köögivilju ning soovitusliku 
minimaalse viis portsjonit 
päevas tarbib vaid 8% elanik-
konnast,” tutvustas uuringu 
tulemusi TAI toitumisekspert 
Tagli Pitsi.

”Hea tervise jaoks vajalik 
kogus puu- ja köögivilju on 
vähemalt 5 portsjonit päevas. 
Üks portsjon on umbes 100 
grammi ehk peotäis,” selgi-
tas toitumisekspert. ”Lisaks 
värsketele puu- ja köögivil-
jadele kuuluvad portsjonite 
arvestusse ka külmutatud, 
kuivatatud ja konserveeritud 
viljad ning mahlad. Samuti ei 
ole vahet, kas tarbida puu- ja 
köögivilju eraldi või mõne 
roa koostises.” Kartulit siia 
gruppi ei arvestata.

Puu- ja köögiviljad sisal-
davad ohtralt organismile 
vajalikke vitamiine, mine-
raalaineid, fütotoitaineid, 
kiudaineid ja vett. Tänu vee- 
ja kiudainetesisaldusele täi-
davad nad hästi kõhtu, kuid 
samas annab enamik puu- ja 

köögivilju vähe energiat ning 
sisaldab vähe rasvu ning neis 
ei ole kolesterooli. Tervis-
likum toitumine tõkestaks 
paljude haiguste levikut, mis 
suures osas on tingitud just 
eluviisidest: vähesest liikumi-
sest ja valest toitumisest. 

Kas uus või vana 
toitumispüramiid?
Tänapäeval võib inimene 
saada erisugust, kohati ka 
vastukäivat informatsiooni 
sellest, mida oleks parim oma 
tervise heaks teha. Sel suvel 
tuli Eesti Toitumisteraapia 
Assotsiatsioon välja uue toi-
tumispüramiidiga, kus vana 
püramiid on pööratud nii mõ-
neski mõttes pea peale. Selle 
järgi kuulub kartul koos valge 
riisi, rafineeritud toodete ning 
punase lihaga toidupüramiidi 
tippu ehk nende toiduainete 
hulka, mida peaks sööma 
harva. Eestis riiklikult kin-
nitatud toidupüramiidi järgi 
peaks kõige rohkem tarbima 
kartulit ja teraviljatooteid, 
millele järgnevad puu- ja 
köögiviljad ning alles seejärel 
liha ja kala ja piimatooted.

Riiklike toidusoovituste 
koostamisel arvestatakse 
meie kliima, kohapealse põl-
lumajanduse, elanikkonna 
sissetulekute ja tarbimishar-
jumustega, aga ka ohutuse 
küsimustega ning leitakse 
soovitatavad lahendused, mis 
kõige enam vastavad meie 

keskkonnale, inimeste võima-
lustele ja harjumustele. Eesti 
toitumissoovitused pärinevad 
aastast 1995, uuemad töötati 
välja aastal 2006.  

Eesti Statistikaameti leib-
konnauuringute andmetel 
on Eesti inimese toidulaual 
esikohal just kartul, millele 
järgnevad piim ja leib. Kartul 

on meile oluliseks C-vita-
miini ja kaaliumi allikaks, 
mis arvestades meie suurt 
naatriumitarbimist ja kõrget 
suremust südame-veresoon-
konnahaigustesse, on väga 
oluline. 

Samal ajal on ka paljud eri-
alad mujal maailmas töötanud 
välja oma soovitused. Näiteks 
kardioloogide soovitused tu-
lenevad eelkõige sellest, et 
vähendada südamehaigusi; 
reumatoloogide soovitused 
eelkõige sellest, et vähendada 
liigesehaigusi ja osteoporoosi; 
rasedate ja imikutega tegele-
jad rõhutavad oma soovitus-
tes foolhappe olulisust ning 
avaldatud on veel mitmeid 
alternatiivseid soovitusi. Eri-
alasoovitustega samaväärseks 
saab pidada ka hiljuti esitletud 
Eesti Toitumisteraapia Assot-
siatsiooni toidupüramiidi. 
Nende juhiste avaldamine ei 
tähenda, nagu muudaks need 
kehtetuks hetkel riiklikud 
toidusoovitused.

Info toitumise kohta leia-
te veebiaadressilt  www.
toitumine.ee, samas on ka 
uuendusena „viljaratas“, mis 
pakub ideid, mida erinevatest 
viljadest valmistada. 

Kasutatud TAI toitumiskam-
paania pressiteadet ning Tagli 
Pitsi ja Sirje Vaaski kirjutisi.

Uus toitumispüramiid
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Eestis on vähk südame-ve-
resoonkonnahaiguste järel 
surmapõhjuste hulgas teisel 
kohal. Paraku on haigestu-
mus pidevas tõusujoones: 
Eesti Riikliku Vähistrateegia 
2007-2015 andmetel suure-
nes aastatel 1970-2000 vähki 
haigestumus 100 000 inimese 
kohta 1,8 korda. Hinnatakse, 
et 75-ndaks eluaastaks hai-
gestub mõnda pahaloomulisse 
kasvajasse iga kolmas mees 
ja iga viies naine. Meestel on 
sagedamini esinevad paha-
loomulised kasvajad kopsu-, 
eesnäärme- ning käär- ja pä-
rasoolevähk; naistel rinna-, 
naha- ning soolevähk. On 
kurb tõsiasi, et suhteliselt 
sage on haigestumine enneta-
tavatesse pahaloomulistesse 
kasvajatesse: arvatakse, et ligi 
40% kõigist haigusjuhtudest 
oleksid teadliku suhtumise 
teel välditavad. Samas on 
vähihaiguse ennetusvõima-
lustest siiani räägitud suhte-
liselt vähe ja sellealase teabe 

levik ühiskonnas on üsna 
piiratud. 

Mittetulundusühing Prae-
ventio korraldab alates 2010. 
aasta oktoobrist kuni 2011. 
aasta maikuuni Eesti maa-
konnakeskustes vähiennetuse 
teabepäevi. Neil infopäevadel 
jagatakse inimestele teadmisi 
meid ümbritsevate keskkon-
naohtude kohta: millised on 
võimalikud kokkupuuted 
vähkitekitavate ainetega ja 
kuidas neid vältida. 

Jagatakse infot erinevate 
vähkipõhjustavate nakkus-
haiguste ja neist hoidumise 
kohta. Kõne alla tulevad ka 
toitumine ja elustiil. Räägitak-
se, millised toiduained võivad 
kasvajate tekketõenäosust 
suurendada ja millised vähen-
dada, ning kuidas tugevdada 
organismi kaitsevõimet ter-
vislike eluviiside abil. Lihtsas 
ja kompaktses vormis jagatak-
se harivat teavet ja praktilisi 
nõuandeid, mida iga inimene 
ise oma elus järgida saab. 

Infopäevadele oodatakse 
kuulama ja küsimusi esitama 
kõiki asjahuvilisi, sõltumata 
vanusest, soost, haridustase-
mest ja tegevusvaldkonnast. 
Teabepäevadest osavõtt on 
kõigile tasuta. 

Vähiennetuse teabepäevi 
viib läbi MTÜ Praeventio 
juhatuse esimees PhD Katrin 
Sak, kes on pikaajaliste koge-
mustega erialaspetsialist. Ta 
on ühe eestikeelse vähienne-
tusalase populaarteadusliku 
raamatu (“Inimese papilloo-
miviirus HPV. Nakatumisest 
emakakaelavähini”, 2010), 
veerandsaja rahvusvahelises 
teadusajakirjas ilmunud ar-
tikli, mitmete konverentsitee-
side ning teadust popularisee-
rivate ja inimesi teavitavate 
kirjutiste autor. 

Teabepäevi finantseerivad 
Hasartmängumaksu Nõukogu 
ja MTÜ Praeventio. Teabepäe-
vad korraldatakse koostöös 
kohalike maavalitsustega. 

Raplas on vähiennetuse 
tea bepäev neljapäeval, 4. 
novembril algusega kell 17 
Rapla maavalitsuse saalis 
Tallinna mnt 14. Üritus 
kestab umbes poolteist tundi. 
Kõik oma ter vi sest hoolivad 
inimesed on oodatud kuulama 
ja küsimusi esitama! 

Vähiennetuse teabepäev 
elanikkonnale
Vastavalt maailma Terviseorganisatsiooni WHo 
andmetele suureneb vähijuhtumite arv maailmas 
2020. aastaks 50%, mis tähendab 15 miljonit 
inimelu. Ainult 50% vähidiagnoosiga inimestest 
elab kauem kui viis aastast. 

Jooga
Järvakandi Kultuurihalli peeglisaalis alates •	

oktoobrist (täpselt määratlemisel). Kadrin 
Karro, kultuurihall@jarvakandi.ee.   
Tel 489 4719, 5346 0195.

Kaiu rahvamajas. Tel 5340 8534 või •	
   aivo@kaiu.ee.

Rapla Kultuurikeskuses neljapäeviti  •	
  kl 17.30. Arne Lauri.  Tel 5199 2639.

Märjamaa kultuurimajas neljapäeviti  •	
   kl 19. Arne Lauri.  Tel 5199 2639.

Kehtna kultuurimajas esmaspäeviti  •	
  kl 18 (alates 4. okt). Arne Lauri.  
  Tel 51992 6639.

aeroobika
Järvakandi Kultuurihalli peeglisaalis alates •	

oktoobrist (täpselt määratlemisel).  Eter 
Diazamidze-Miagi (Gruusia meister sport-
võimlemises). Tel 489 4719, 5346 0195,  
kultuurihall@jarvakandi.ee. 

 Kohila Spordikompleksis kolmapäeviti •	
   (alates 6. okt) kl 19. Sigrid Raudsep.  
   Tel 515 9159. Hind 50 kr kord, õpilastele  
   35 kr.

combo-aeroobika•	  koos lihastreeninguga 
Sadolini Spordihoones Raplas esmaspäeviti 
ja kolmapäeviti kl 18. Meelika.   
Tel 525 1897.
Vesiaeroobika Valtu Spordimajas teisipäe-
viti ja neljapäeviti kl 19-20. Nataša Reede. 
Tel 5330 5766. 60 kr kord ja 450 kr 10 korda. 
Tel 489 2490, www.valtusm.ee.

VõimlemiNe
eakate vesivõimlemine - Valtu Spordima-
jas teisipäeviti kl 9.30-10.30. Helle Stukis. 
35 kr kord ja 1200 kr 10 korda.
Shaping - Sadolini Spordihoones Raplas 
esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl 19, teisipäe-
viti ja reedeti 18.  Tel 5660 3441.
liikumisrühmad Järvakandi Kultuurihalli 
peeglisaalis alates oktoobrist (täpselt mää-

ratlemisel).  Sillen Sindonen. Tel 489 4719, 
5346 0195, kultuurihall@jarvakandi.ee.

TaNTSimiNe
kõhutants - Rapla Ühisgümnaasiumi 
aeroobikasaalis, vanematele naistele ja 
kõigile, kes soovivad rahulikumat treeningut, 
teisipäeviti (alates 28. sept), kl 17.30 alga-
jatele. Olga Sokk. Info ja registreerimine tel 
526 3363, lootos.onepagefree.com.

Rapla Ühisgümnaasiumi aeroobikasaalis•	
   kolmapäe viti kl 17.30 algajatele, 18.30  
 edasijõudnutele, 19.30 algajatele.   
  Olga Sokk ja Kaidi Udris. 

Kohila Spordikompleksi aeroobikasaalis •	
  neljapäeviti (alates 30. sept) kl 18 alga- 
  jatele, 19 edasijõudnutele. Olga Sokk. 

Kaerepere klubi/seltsimajas pühapäeviti •	
  (alates 3. okt) kl 18 algajatele, 19 edasi- 
  jõudnutele. Olga Sokk.
Seltskonnatants -  Rapla Kultuurikeskuses 
esmaspäeviti kl 19 (alates 27. sept). Urve 
Pregel. Tel 521 9585.

Kohila gümnaasiumis esmaspäeviti kl 19 •	
edasijõudnutele, reedeti kl 19.30 algajatele. 
Silvia Purje. 315 kr 8 korda.  
Tel 5591 8576.  

Juuru Rahvamajas neljapäeviti kl 19  •	
  (alates 28. okt). Aivar Ots. Tel 484 4191. 
  200 kr kuus 4 korda.

Vana-Vigala TTK aulas alates oktoobrist, •	
   aeg täpsustamisel. Liina Kikas. 
latiinotants -  Sadolini Spordihoone aeroo-
bikasaalis Raplas teisipäeviti ja neljapäeviti 
kl 18 edasijõudnutele, 19 algajatele. Anu 
Karus. 
Tänavatants - Kohila Spordikompleksis 
esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl 16.30-
17.30. Birgit Käsper. Tel 5666 4421, www.
jjstreet.ee.
line-tants - Sadolini Spordihoones püha-
päeviti (alates 10. okt) kl 15.30-17. Urve 
Pregel. 50 kr kord.

Treeninguvõimalused täiskasvanutele 
Rapla maakonnas

Sügis tuleb juba uksest-aknast 
sisse ning inimesed asuvad 
otsima viise oma spordihar-
rastuse teostamiseks tubase-
mates tingimustes. Kes aga 
otsib uusi väljakutseid, siis 
SQUASH peaks olema just 
võimlus teile! 

Squash ehk meile mugava-
ma sõnaga seinatennis on 
võitnud rahvusvaheliselt 
paljude harrastussportlaste 
südame ja kuulutatud ka kõi-
ge tervislikumaks spordialaks 
maailmas. Ilmselt väärib sei-
natennis sellist positiivset 
renomeed, kuna on väga hea 
viis treenida kogu oma keha. 

Mäng on väga suure liikuvu-
sega ehk pakub huvi inimes-
tele, kes soovivad arendada 
oma aeroobset võimet ning 
ka lihtsalt kogutud lisakalo-
reid põletada (seinatennisega 
hinnatakse kalorikulu ühes 
tunnis 700-1000 kcal-le). Män-
gu harrastatakse kahekesi ja 
kinnises ruumis, kus tagasein 
on klaasist. Reeglid on vägagi 
lihtsad ning hasart haarab 
mängijaid juba esimesest 
korrast. Räägitakse ka tihti, 
et seinatennis on „sõltuvust“ 
tekitav spordiala, kuna pärast 

Eestis. Kellel on huvi, astuge 
läbi Raplas Viljandi mnt 69A 
ja proovige sõbraga, kuidas 
seinatennis teile sobib. Va-
rustuse mängu harrastami-
seks saate kohapealt. Samuti 
saate kodulehelt www.sado-
linspordihoone.ee vaadata 
tutvustavaid videolõike ning 
lugeda reegleid. 

Head harrastamist-treeni-
mist! 

Uus võimalus Raplamaal - squash 

www.raplamv.ee/tervis

esimest katsetamist tahad 
ikka ja jälle panna ennast ja 
vastast proovile. Seinatennis 
kuulub ka reketloni (reketite-
ga mängitavate pallimängude 
mitmevõistlus) koosseisu. 

Alates selle aasta algusest 
on selle toreda spordiala 
harrastamine võimalik ka 
Raplas. Nimelt on Sadolini 
Spordihoones kaks seinaten-
nise saali, mida Eesti alaliit 
ise peab ühtedeks parimateks 

Sadolini Spordihoone seinatennise saalis.


