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tunnustas sotsiaalmi-
nister esmakordselt 
maakondade tervise 
edendajaid.

“Eestlased on üha teadliku-
mad tervislikest eluviisidest 
ning see teeb vaid rõõmu. Ter-
vis on üks selliseid valdkondi, 
millesse panustades saavad 
inimesed oma elukvaliteedi 
parandamiseks ka ise palju 
ära teha,” ütles sotsiaalminis-
ter Taavi Rõivas. 

“Tänavu tunnustasime just 
neid paikkonnas tegutsevaid 
tervisedendajaid, kes on 
tegelenud teadlikkuse tõst-
misega toitumise ja liikumise 
valdkonnas. Aitäh siinkohal 
kõigile maavalitsustele, kes 
aitasid paljude tublide inimes-
te seast need kõige tublimad 
üles leida,” ütles minister 
Rõivas tunnustusüritusel.

Igal aastal tunnustatakse 
kuni 15 inimest, igast maakon-
nast ühte. Tervisedendajaid 
autasustatakse veebruarikuus 
ja seda korraldab sotsiaalmi-
nisteerium. Seega on aasta 
jooksul kõikidel aktiivsetel 
tervisedendajatel võimalus 
silma paista ja järgmise aas-
ta alguses riiklik tunnustus 
vastu võtta.

Rapla maakonna tervisenõu-
kogu esitas tunnustamiseks 
Kaiu valla tervisenõukogu 
esimehe ja valla spordinõu-
niku Aivo Sildvee. Estonia 
talveaias oli teda õnnitlemas 
ka maavanem Tiit Leier, kes 
rõhutas, kui oluline on rahva 
tervisega tegelemine nii maa-
valitsuse kui ka omavalitsuse 
tasandil. 

Aivo Sildvee on Rapla Maa-
konna Spordiliidu juhatuse 
esimees 2008. aastast. Ta on 
sellel ametikohal maakonna 
spordielu arengusse aktiivselt 
panustanud. Aivo Sildvee on 
ka Eesti Olümpiaakadeemia 
Raplamaa koordinaator ja 
üldkogu liige ning Kaiu Spor-
diklubi juhatuse esimees.

Raplamaa esimene koha-
liku omavalitsuse tasandi 
tervisenõukogu moodustati 
Kaiu vallas Aivo Sildvee eest-
vedamisel septembris 2006. 
Tervisenõukogu juhina on ta 
tervisedendust entusiastlikult 
tähtsustanud nii oma valla kui 
ka maakonna tasandil. Kaiu 
vald on olnud üks edukamaid 
omavalitsusi tervisedenduses 
nii Raplamaal kui ka Eestis. 

Aivo Sildvee on valla tervi-
se- ja spordivaldkonna juhina 
vedanud Kaiu vallas mitmeid 

suuremahulisi terviseden-
duslikke projekte. 2010. aasta 
alguses koostati terviseprofiil 
ja samal aastal esitas Kaiu 
vald Euroopa Sotsiaalfondi 
avatud taotlusvooru tervise-
projekti, mis oli üks vähes-
test rahastatud projektidest 
Eestis. See viidi edukalt ellu 
2011. aastal. Viimase kahe 
aasta tegemisteks on tervis-
liku eluviisi toetamise pro-
jektid tööealistele – nt puu- ja 
köögiviljakampaania raames 
toimunud kokanduskursused 
pereemadele ning alkoholi 
liigtarvitamist ennetavad 
koolitused. 

Kaiu vald võitis 2012. aastal 
üleriigilise puu- ja köögivilja-
kampaania konkursi „Sööme 
ära!“, milles osales 12% val-
laelanikest. Aastast 2005 on 
Kaiu vallas traditsiooniline 
südamenädala kampaania. 
Vallaelanike seas on need 
populaarsed üritused, nagu ka 
ülemaailmsed südamepäevad 
ja tervisevõtmes tähistatav 
rahvusvaheline eakate päev.  

Üheks populaarseks, tervis-
likku toitumist propageeri-
vaks ürituseks on üleriigilise 
toitumiskampaania aegne 
sügisandide näitus, kus oli 
2011. aastal näiteks 348 eks-
ponaati.  

Aivo Sildvee eestvedamisel 
valmis 2010. aastal Kaiu valla 
terviserada, mida vallaela-
nikud aktiivselt kasutavad. 
Samuti miniareena kohaliku 
kooli juures, võrkpallivälja-
kud jt spordirajatised. 

Aivo korraldab Kaiu vallas 
aasta ringi erinevaid võist-
lusi, sh ka perespordipäevi. 
Kuimetsa karikaturniir võrk-
pallis ja lumerajavõistlused 
sõiduautodele on tuntuselt 
ületanud Raplamaa piirid. 
Poeg Taivo mälestuseks kor-
raldab Aivo korvpalliturniiri, 
mida on peetud 7 korda. 

Aivo Sildvee on olnud Rap-
lamaa Tervisedendaja 2011 
nominent, Kaiu vald aga Rap-
lamaa Tervisedendaja 2012 
nominent.  

Aivo Sildvee pälvis 
sotsiaalministri autasu

 "Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimine Rapla maakonnas 2013" projekti rahastab Eesti Haigekassa

Ülle Rüüson, 
projektijuht

Vigastuste ennetu-
se alaseid projekte 
on ellu viidud ala-
tes 2001. aastast 
Eesti Haigekassa 
toel. 

Kurb on tõdeda, et sel 
aastal toetab Haigekassa 
vigastuste ennetamist 
viimast korda ning kü-
simuseks on, kas riik 
suudab võtta seda olulist 
valdkonda 2014. aastal 
oma finantseerimisele. 

Vigastushaigestumus 
on Raplamaal üldiselt 
langustrendis, eriti laste 
vigastuste näitajad. Täis-
kasvanute (15+) vigastus-
haigestumus võrreldes 
2010. aastaga mõnevõrra 
tõusis. Vigastussuremus 
tegi aga 2011. aastal suure 
hüppe halvemuse suunas 
– just meeste suremuse 
osas. Oluliselt rohkem 
oli sõidukiõnnetustes 
hukkumisi, mürgistusi 
ja palju enesetappe (10!).

Traditsioonilised 
tegevused 
Üheks suuremahulise-
maks ja koostööpartneri-
te rohkemaks tegevuseks 
on kuus aastat toimuv 
VI klasside ohutuslaager 
„Kaitse end ja aita teist“, 
kuhu ootame sel aastal 
rekordarv koole ja lapsi. 

Võrreldes varasemaga 
on laagripäevade arv 
vähenenud - neljapäeva-
sest laagrist on saanud 
kolmepäevane. See on 
Karitsu jahibaasis kohe 
pärast kooli lõppu – 4.-6. 
juunil. Pikaaegne „Otsi 
Otti“ nädal toimub mai 
keskel neljas maakonna 
suuremas keskuses ja 
osalema ootame taas üle 
200 koolieeliku!

Traditsiooniliseks te-
gevuseks on ka käesolev 
terviseleht „Tervise Eden-
daja“ (esimene vigastuste 
ennetuse alane leht ilmus 
Nädalise lisalehena aastal 
2001), mis toob elanik-
konnale 2 korda aastas 
vigastuste ennetamise 
alast informatsiooni. 

Veebruari leht sisaldab 

Vigastused on välditavad – 
Rapla maakonna projekti tegevustest 2013. aastal

Aivo Sildvee.

mitmesugust informatsiooni 
spordivigastuste ennetami-
seks, novembri lehes räägime 
vaimse tervise osast vigastuste 
puhul ja suitsiiditeemadel.

Infot leiab kõikide tegevuste 
kohta ka aadressilt www.
raplamv.ee/tervis ja Face-
booki leheküljelt „Turvaline 
Raplamaa“. Informatsiooni 
vigastustest ja statistikat 
maakonna inimeste tervise 
kohta leiab Rapla maakonna 
terviseprofiilist, mis samuti 
on kättesaadav maakonna ter-
visedenduse koduleheküljelt.

Aastast 2001 oleme etenda-
nud lasteaedades interaktiiv-
set näidendit „Õpin tänaval 
liiklema“, mida on ka sügisel 
uuest õppeaastast võimalus 
lasteaedadel tellida. Sel aastal 
esmakordselt küll väiksema 
projektitoetuse abil ja suures 
osas lasteaedade omafinant-
seeringul. 

Koostöö Tre Raadioga on 
vaatamata sellele, et on juba 
kolmas hooaeg, ikkagi uus ja 
põnev. Selle aasta esimesed 
tervisesaated olid jaanuaris-
veebruaris, teemadeks tule- ja 
veeohutus ning liiklusohutus 
ja noored autojuhid.  

Jätkame koostööd ka las-
terikaste peredega, sel aastal 
mürgistustest hoidumise 
teemal. Neljandat korda toi-
mub ülemaakondlik eakate 
ohutuspäev. Kutsume kõiki 
eakaid Sadolini Spordihoo-
nesse ja Vesiroosi terviseparki 
29. septembril. Soovime, et ka 
meie eakad leiaksid julgemini 
tee nt jõusaalidesse, nagu see 
on naaberriigis Soomes!

Traditsioonilist (M)Elu 
Messi sel aastal ei toimu, küll 

aga korraldab traumanõukogu 
enne kooliminekut, 24. augus-
til, peredele suure ohutuspäe-
va Rapla kesklinnas.
Koolitused partneritele
Väga oluline on koostöövõr-
gustike arendamine ja koolita-
mine – nii toimuvad sel aastal 
vigastuste vältimise koolitu-
sed avahooldustöötajatele ja 
lasteaiaõpetajate abidele, nagu 
need olid ka eelmisel aastal. 
Tervist edendavate koolide 
ja lasteaedade suveseminar 
toimub augusti lõpus. 
  Jätkub koostöö pereõdede 
võrgustikuga. Sporditöötajate-
le, kehalise kasvatuse õpetaja-
tele ja aktiivsetele sportlastele 
pühendatud Spordisõbrapäev 
tuntud spordiarsti osavõtul 
haarab sel aastal spordivigas-
tuste ennetamise teemasid. 
Samuti toodame vajalikke 
vigastuste ennetuse alaseid 
infomaterjale rahvasportlas-
tele ning teeme need kättesaa-
davaks.

Kohalikud omavalitsused
Kohalike omavalitsuste ter-
visenõukogud eesotsas valla 
poliitikutega (vallavanem jt) 
kohtuvad kahepäevasel suve-
seminaril 28.-29. mail Roosta 
Puhkekeskuses - peateemadeks 
enesehindamine ja paikkonna 
terviseprofiilid. Maakonna 16. 
tervisedenduse konverents on 
sel aastal pühendatud samuti 
kohalikele omavalitsustele, 
kohalikule tervisepoliitkale 
ning konverents toimub pärast 
valimisi, novembri lõpus. 

Uued võimalused
Sel aastal avame kogukonda-
dele vigastuste ennetamise 

projektide vooru, mille fond 
on 2000 eurot. Projekte ootame 
omavalitsustelt, küladelt ja 
kantidelt, koolidelt, lasteae-
dadelt. 
Terve aasta saab osaleda oma-
pärasel fotokonkursil - pildis-
tades oma kodukandis ohtlikke 
kohti või situatsioone. 

Maakonna trauma-
nõukogu tähistab juba 
15. sünnipäeva!
Maakonna traumanõukogu 
on tegutsenud aastaid ning 
nüüdseks on 18 liikmest 7 
algkoosseisust jätkuvalt mees-
konnas - Aili Laasner, Ülle 
Rüüson, Kalle Toomet, Silvi 
Ojamuru, Margut Jõgisoo, 
Aune Kähär ja Valdo Jänes.

Osaleme maakonna trauma-
nõukogude liikmetega aktiiv-
selt nii üleriigilistes kui ka 
rahvusvahelistes tegemistes: 
üle-eestilisel traumanõuko-
gude ühisseminaril augustis, 
rahvusvahelisel Safe Commu-
nity konverentsil Läänemaal 
9. aprillil. 

Kui leiame lisarahastust, 
tahaksime üle 15 aasta vaa-
data ka üle piiri Rootsi Safe 
Communitysse - Ludvikasse. 
1998. aastal käisime õppimas 
Soomes ning oleks aeg vaa-
data taas väljapoole Eestit, et 
avardada oma maailmapilti 
vigastuste ennetamise teemal. 
Traumanõukoguga on plaanis 
Toomas Tõnissoni eestvedami-
sel läbi teha ka kolmepäevane 
ellujäämise koolitus metsas. 

Eesti Haigekassa on toeta-
nud vigastuste ennetamise 
projekte maakonnas aastast 
2001 ning selle aasta program-
mi eelarve on 16 000 eurot. 

KEAT (kaitse end ja aita teist) laagrist saab osa võtta üle 100 lapse. Foto: erakogu
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Gerly Kedelauk,
Eesti Spordimeditsiini klaster 
SportEST

Eestis on tervise
sportimine pidevas 
tõusutrendis. Aga mida 
rohkem me sporti tee
me, seda olulisem on 
jälgida oma tervist ja 
olla sellest teadlikum.

Millised on selleks võimalused, 
selgitab ortopeed-traumato-
loog dr Mihkel Mardna.

Sportiva inimese tervise-
kontroll peab algama oma keha 
tundmisest. Et seda jälgida, on 
vaja ise teadlikumaks saada. 

Käesolevast aastast hakka-
vad neid infomaterjale jagama 
ka tervisedendajad üle kogu 
Eesti. Pidev enesekontroll ja 
erialaspetsialisti iga-aastane 
konsultatsioon võimaldavad 
ennetada nii mõnegi vigastuse 
ja ära hoida terviseprobleeme! 

Oma tervisliku seisundi 
hindamise kõige lihtsam või-
malus on jälgida, milline on 
nt enesetunne, uni, söögiisu, 
ning kehalist töövõimet iseloo-
mustavad näitajad (rahuoleku 
pulss, taastumine jne). 

Enesekontroll arstlikku 
läbivaatust ei asenda, kuid 
võimaldab avastada võima-
likku ülekoormust või hai-
guseelse seisundi ning teha 
treeningplaanides õigeaegselt 

korrektuure.
Lihtsamat tervisekontrolli 

viib läbi perearst. Arstile tu-
leb anda ülevaade (juhul, kui 
seda pole varem tehtud) varem 
põetud haigustest. Seda ja kont-
rolli käigus tehtavaid analüüse 
(üldvere analüüs, kopsude ja 
südame kuulatusuuring, põleti-
kuliste protsesside hindamine, 
muud analüüsid vastavalt kae-
bustele) arvesse võttes saab 
küllaltki hea ülevaate, milline 
on hetkel inimese tervislik 
seisund.

Lihtsamate tugiliikumisapa-
raadi vaeguste puhul tasub 
pöörduda füsioterapeudi poole, 
kes teostab terapeutilise hinda-
mise ning annab vajadusel har-

justuskavad. Füsioterapeudi 
abiga saab kiirendada oluliselt 
ka vigastusest taastumist.

Järjest enam kogub populaar-
sust eelmisel aasta spordi- ja la-
boriarstide poolt väljatöötatud 
verepõhine tervisekontrolli 
pakett harrastussportlastele. 
Pakett aitab ühe veenivere 
proovi põhjal saada ülevaadet 
11-st organismi põhinäitajast: 
vere üldpilt, põletiku esinemi-
ne, südame- ja veresoonkon-
na haigused, maksa talitus, 
põhimineraalide tasemed 

organismis, lihaskoe kahjus-
tuste näitajad, ainevahetus 
jne. Paketti saab teha näiteks 
Quattromed HTI laboris või ka 
perearsti juures.

- Spordiarst on spetsiali-
seerunud aktiivselt spordiga 
tegelevate noor-, tipp- ja eda-
sijõudnud harrastussportlaste 
terviseprobleemide ennetami-
sele. Tavapäraselt viib spor-
diarst läbi terviseuuringuid, 
millega hinnatakse sportiva 
inimese seisundit ja võimalikke 
terviseriske. 

- Terviseuuring algab füü-
siliste näitajate (pikkus, kaal) 
mõõtmisest, intervjuust spor-
timisharjumustest (sh maht, 
ala, saavutused jne), vere 

analüüsi võtmisest 
(üldverepilt, vaja-
dusel lisaanalüüsid) 
ning kopsumahu ja 
südametöö (EKG 
abil) kontrolliga. 
Seejärel viiakse 
vajadusel läbi töö-

võime ja koormustaluvuse 
uuring (jooksulindil, sõude- või 
veloergomeetril). 

Teostatud tervisekontrolli 
tulemustest lähtuvalt annab 
spordiarst kokkuvõtte ning 
soovitused treeningplaani 
või tervisekäitumise korri-
geerimiseks. Terviseuuringu 
käigus ilmnevate probleemide 
lahendamiseks määrab ravi 
spordiarst või vajadusel suu-
nab täiendavatele uuringutele 
ja vastava erialaarsti vastu-
võtule. 

-  Ortopeedi poole tasub pöör-
duda tugi-liikumisaparaadi 
(luud, liigesed, lihased, kõõlu-
sed) trauma või kaebustega.

Enamlevinud probleemid, 
millega ortopeedi poole pöör-
dutakse:

* tugiaparaadi ülekoormus-
vigastused

* tugiaparaadi ägedad trau-
mad

* tugiaparaadi kaasasündi-
nud ja omandatud deformat-
sioonid

* moondavast liigesepõleti-
kust või trauma tagajärjel tek-
kinud liigeste degeneratiivsed 
protsessid

Peamised ortopeedilised ra-
vimeetodid kätkevad endas nt 
tugisidemete (ortooside) mää-
ramist, traumeeritud piirkon-
na fikseerimist, terapeutilist 
taastusravi, valuvaigistavate 
ja põletikku vähendavate ra-
vimite määramist (tabletid, 
süstid). Kui teised ravimeeto-
did soovitud tulemust ei anna, 
võib ortopeed rakendada ka 
kirurgilist ravi.

 Tuleks julgus kokku võtta ja 
arutada oma tervisekontrolli 
võimalusi perearstiga ja tree-
neriga. Spordiarsti poole peaks 
pöörduma spordiga tõsisemalt 
tegelevad inimesed. Ortopeed 
aitab, kui on tegemist tugiapa-
raadiga seotud kaebustega. 
Vigastusest taastumisel võiks 
mõelda füsioterapeudi profes-
sionaalsele abile.

Kuhu peaks tervisesportlane 
spordimeditsiiniliseks kontrolliks pöörduma?

Tervisesportlane saab tervise, 
treeningu, spordivahendite jne 
kohta lugeda näiteks spordimedit-
siini valdkonna infot koondavalt 
koduleheküljelt www.sport.ee

Spordivigastused 
jaotatakse:
1. Ägedad vigastused, trau-
mad 
Tekivad kontaktspordialadel 
või mõne vale liigutuse, hüppe 
või tõuke tagajärjel. Trauma 
tekitab lihaskoe, kõõluse või 
sideme vigastuse – kas osalise 
või täieliku rebendi. 

2. Ülekoormusvigastused
Tekivad enamasti varasema-
test ravimata vigastustest, 
korduvatest koormustest. Üle-
koormusvigastusi on enamasti 
võimalik ära hoida.

Põhjused:
sisemised •	 - kaasasündinud 
anatoomilised iseärasused, 
haigena treenimine, oma 
võimete ja organismi koor-
musega kohanemisvõime 
ülehindamine. 
välised •	 - ebasobiv treeningva-
rustus, valed treeningvõtted, 
ilmastiku mõju jm. 

Kuidas vältida 
spordivigastusi?

Õige spordiala•	
Õige varustus•	
Süvalihaste treenimine •	
Teadlikkuse tõstmine•	

Mida teha, kui tekib vigas-
tuse kahtlus?
Asjatundjaga (perearst, spordi-
arst, spordile spetsialiseerunud 
ortopeed) tasuks nõu pidada 
esimeste sümptomite ilmnedes, 
kui märku annavad:

Kange tunne või valulikkus •	
kannakõõluses jooksmisel
Kangus hommikuti, mis küll •	
lihaste soojenedes järele an-
nab jm.

Arst oskab anda head nõu, 
määrata ravi ning ülekoormus-
vigastus ei muutu krooniliseks. 
Kroonilist vigastust on palju 
keerulisem ravida. Väljaravi-

mata ülekoormusvigastus võib 
tuua treeningutesse aastase või 
koguni pikema pausi.

Esimeste sümptomite ilm-
nemisel tasub nõu pidada as-
jatundjatega (perearst, spordi-
arst, spordile spetsialiseerunud 
ortopeed). Kui nädala jooksul ei 
ole sümptomid taandunud või 
on olukord süvenenud, tuleks 
kindlasti arsti juurde minna.
Ravi käigus:
Püütakse esmalt vabaneda 
valust

(tehakse lihaspingeid vähen-
davat elektriravi)

Tehakse funktsionaalset 

ravi. Füsioterapeut või taastus-
raviarst koostab harjutuskava

Spetsialist koostab ravi-
plaani - millal ja missugust 
koormust viga saanud koht 
talub, juhised käitumiseks, 
vajadusel aitab valida ortoosi 
või tugisidet.

Toimuvad korduskoh-
tumised spetsialistiga, et 
veenduda ravi edukuses ja 
vigastuse paranemises. Kõige 
objektiivsemad märgid on valu 
ja turse. Kui turse on taandu-
nud ja vigastatud koht tavalise 
liikumise juures häda ei tee, 
võib enamasti tagasi pöörduda 
oma harrastuse juurde. On ka 
erandeid. 

Ideaalis peaks vigastus täie-
likult paranema. 

Luumurdude, raskemate 
sideme- või kõõlusevigastuste 
puhul võib vigastatud koht 
teatud määral siiski tunda anda 
ka hiljem. 

Iga vigastus tuleb aga 
välja ravida. Tavalise tree-
ningkoormuse taastamisele 
võib eelneda pikk raviprotsess. 
Mõistlik on kulutada ravile 
rohkem aega. Vigastuse järel 
liiga vara spordiga alustamine 
on lisatrauma, mille ravi võtab 
juba oluliselt pikema aja. 

Ülevaade spordivigastustest

Sportimisel on oluline jälgi-
da oma tervist. Organismi 
seisundist annavad objek-
tiivse, terviklikuma pildi 
vereanalüüsid, mis aitavad 
paremini hinnata füüsilise 
koormuse mõju. Seega 
saab õigeaegselt avastada 
samuti kaasneda võivaid 
negatiivseid tagajärgi.
   Quattromed HTI Laborid 
on koostöös SportESTi, la-
bori- ja spordiarstide ning 
traumatoloogide ühistööna 
välja töötanud tervisesport-
lastele mõeldud analüüside 
paketi. See koosneb üldka-
sutatavatest näitajatest, 
millele lisanduvad mõned 
spetsiifilisemad organite ja 
kudede talitust kajastavad 
laboratoorsed testid.
 Tervisesportlase ve-
reanalüüside põhipa-
kett:
Hemogramm koos 5-osa-
lise leukogrammi e. val-
geverepildiga
Üldine ülevaade organismi 
hetkeseisundist
* Näitab immuunsüsteemi 
seisundit
* Näitab hapniku transpor-
divõimekust
* Näitab organismi vedeli-
ku tasakaalu olekut
   Glükoos (veresuhkur)
Organismi esmane ja pea-
mine energiaallikas
* Oluline ainevahetuse 
regulaator
* Kõrged väärtused võivad 
osutada diabeedile ehk 
suhkruhaigusele
* Madalad väärtused või-
vad esineda, kui toiduga 
saadud süsivesikute kogus 
ei ole kehalisele koormuse-
le piisav
   Kaltsium (Ca) 
Üks olulisemaid mineraale 
organismis 
* Üle normi näit võib viida-
ta luude hõrenemisele
* Alla normi näit võib 
viidata D-vitamiini puu-
dusele
* Madal kaltsiumisisaldus 
veres võib olla lihaskram-
pide põhjuseks
   Magneesium (Mg)
Osaleb süsivesikute aineva-
hetuses, valkude sünteesis 
ning lihaste ja närvide 
talitluses
* Magneesiumivaegus 
põhjustab lihasnõrkust ja 
krambivalmidust
   Uurea
Valkude lõhustumise lõpp-
produkt
* Peegeldab valkude lõhus-
tamise mahtu organismis
* Võib viidata lihaskonda 
tugevalt kahjustanud tree-
ningutele
* Võib viidata neerutalitlu-
se häiretele
   Kreatiniin
Lihaste ainevahetuse lõpp-
produkt
* Kogus sõltub lihasmassi 
suurusest
* Aitab hinnata neerude töö 
efektiivsust
Alaniini aminotransfe-

raas (ALAT)
Peamiselt maksarakkude 
kahjustuse peegeldaja
* Võib viidata ka skeletili-
haste haigustele
* Üle normi võib näit jääda 
ka traumade ja tugeva füü-
silise koormuse järel
   Aspartaadi aminotrans-
feraas (ASAT)
Lihaskoe kahjustuse näi-
taja
* Mõõdukas tõus võib 
tähendada skeletilihaste 
haigust
* Mõõdukas tõus võib esi-
neda ka traumade järel 
ning väga tugeva füüsilise 
koormuse korral
* Sisaldus veres suure-
neb ka maksakahjustuse 
korral
   Ferritiin
Näitab organismi rauava-
rusid
* Madalad väärtused viita-
vad rauavaegusele
* Põletikuline protsess võib 
rauavaeguse avastamist 
segada
* Kõrged väärtused viita-
vad liigsele rauale
   Kõrge tundlikkusega 
C-reaktiivne valk (hs-
CRP)
Tundlik põletiku ja süda-
me-veresoonkonna haiguste 
riski marker
* Südamehaiguste riski 
hindamisel tuleb välistada 
põletikuliste haiguste sa-
maaegne esinemine
   Kreatiini kinaas
Rakusisene ensüüm, mida 
leidub kõikides lihastes
* Kasutatakse füüsilise 
koormuse ja treeningujärg-
se taastumise jälgimisel
* Kõrgenenud väärtused 
võivad olla tingitud suu-
rest lihaskoormusest või 
traumadest
   
Vereanalüüsiks saab verd 
anda Quattromed HTI 
meditsiinilabori verevõtu-
kabinettides (www.quatt-
romed.ee). 

Tervisesportlase vereana-
lüüsi põhipakett maksab 
koos verevõtutasuga 23 €.

Analüüside tulemused 
koos vanusele ja soole 
vastavate normväärtuste-
ga saab kuni 3 tööpäeva 
jooksul e-posti teel. Vere-
proovi andmisel küsitakse 
isikukoodi ja e-posti aad-
ress. Vastuseid saab avada 
isikliku ID-kaardi alusel. 

Kõrvalekallete ilmnemi-
sel võib hiljem teha lisa-
uuringuid, mille vajadus 
sõltub east, põetavatest või 
põetud haigustest, kehalise 
aktiivsusega tegelemise 
kestusest, selle aktiivsusest 
jne.

Laborid ja verevõtu-
punktid asuvad: Tallin-
nas (Väike-Paala 1), Tartus 
(Gildi 8), Narvas (Tallinna 
mnt 19c), Jõhvis (Jaama 
34), Viljandis (Turu 8/10). 
Labori klienditoe kontakt-
telefon: 17123

Vereanalüüsid 
tervisesportlastele

Kui ägeda vigastuse tõttu pole tek-
kinud verejooksu või luumurdu, 
tasub rakendada meetmeid, mille 
ingliskeelne lühend on RICE.

R (rest) – puhkus
Lõpeta tegevus, mis valu põhjustab. 
See vähendab turset ja aitab vältida 
varajaste korduvvigastuste teket. 
Puhkeperioodi pikkus sõltub vigas-
tuse ulatusest.
I (ice) – jää
Jää alandab reaktiivset põletikku. 
Külma mõjul valu leevendub, ai-
nevahetusprotsessid aeglustuvad, 
veresooned ahenevad ning turse 

alaneb. Külmaravi tehakse nt jääkoti, 
külmaaerosooli või keemilise külma-
koti abil.
C (compression) – surve
Oluline on vigastatud piirkonna kin-
nisidumine, et ennetada või vähen-
dada turset. Kasutatakse elastiksidet, 
elastseid ortoose või pneumaatilisi 
stabiliseerivaid vahendeid.
E – (elevation) – ülespoole tõst-
mine. Vigastatud jäse tuleb tõsta 
kõrgemale.
Kui jalale üldse toetada ei saa, tuleb 
minna erakorralise meditsiini osakon-
da või traumapunkti, kus tehakse ka 
röntgenpilt. 

Spordivigastuse esmaabi
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Maire Kõrver

Rapla haiglas teeb ka 
sporditraumade korral 
taastusravi füsiotera-
peut Meelika Laasma.

Oma igapäevatööst rääkides 
toonitas ta ortopeedide kuld-
lauset: arst annab abi 10%, 
aga inimene ise füsioterapeudi 
soovitatud harjutusi tehes 
aitab end 90% ulatuses. 

Milliseid sporditraumasid 
füsioterapeut oma igapäe-
vatöös kõige sagedamini 
näeb? 

Meelika Laasma: Spor-
diharrastamine levib järjest 
enam, populaarne on nii sulg-
palli, tennise kui ka squashi 
(seinatennise) mängimine. 
Korvpall on siinkandis loo-
mulikult pidevalt au sees 
olnud. Mainimist väärib lu-
melauasport, kus Raplamaa 
noorsportlased on saavutanud 
tähelepanuväärseid tulemusi. 
Sportimisega seoses suureneb 
paraku ka vigastuste arv. 
Korvpalluritel tuleb sage-
damini ette hüppeliigese ja 
Achilleuse kanna probleeme 
ning põlvevigastusi. 

Levinud on valud ja funkt-
sioonihäired küünarliigese 
piirkonnas – nt tennise-, 
squashi-, sulgpalli- ja golfi-
mängijatel.

Mida peaks spordiharrasta-
ja silmas pidama, et sporti-
misel traumasid vältida? 

Viga on sageli selles, et 
minnakse nii-öelda külmalt 
peale -hakatakse sportima 
ilma eelsoojenduseta ja unus-

tatakse, et väga vajalikud on 
ka järelvenitused. Samuti ei 
tee head spordiga ülepingu-
tamine, ülesportimine. Abiks 
nii traumade ennetamisel kui 
ka järelravil võib olla kine-
sioteipimine, mille positiivset 
mõju on spordiharrastajad 
üha enam kogenud. 

Spordivõistlusi jälgides 
näeb atleetide kehale klee-
bitud värvilisi plaastritao-
lisi ribasid, teipe. Kuidas 
füsioteraapias teipimisest 
abi saab?  

Teipimist praktiseeritak-

se Eesti alates 2005. aastast. 
Sportlased kasutavad teipi-
mist, sest nn kinesioloogiline 
teipimine on hea abivahend 
spordivigastuste ennetamisel 
ja neist taastumisel.

Teibi abil saab leevendada 
sundasenditest tingitud vaevu-
si kutsehaiguste puhul, kuid 
järjest enam leiab kinesioteip 
kasutamist ka rahvasportlaste 
hulgas. Sellest on abi tursete 
alandamisel, valutavate liiges-
te, rühiprobleemide, lihaste ja 
sidemete venituste-rebendite 
korral, hematoomidest vaba-
nemisel jne.

Kui valedes pingetes lihased 
suruvad vastu nahkkudet, on 
lihaste ainevahetus häiritud, 
lümfi- ja vereringe pärsitud. 
Teibiga nagu tõstetakse nahk 
lihase küljest lahti ja teibitud 
piirkonnas paraneb ainevahe-
tus. Kerge soojatunne näitab, 
et lihased vabanevad pingest. 
Valulikkus väheneb, prob-
leemse piirkonna liikuvus 
paraneb.

Kinesioteip on elastne puu-
villast valmistatud õhku läbi 
laskev kangariba, mille üks 
pool on kaetud akrüülliimiga.
Teipide värvil teraapilises 
mõttes mingit tähtsust pole. 
Teibi mõjusse ei pea uskuma 
- see pole platseebo, nagu 
mõni on vahel arvanud. Teip 
toimib niikuinii. Igapäevaseid 
toiminguid pealekantud teip 
ei sega. Saab sportida, käia 
vannis, duši all, saunas ja 
ujumas. Teibi võib nahale 
jätta 3-5 päevaks. Seejärel 
hakkab kangas väsima ja 
kaotab mõju.

Mida kasulikku sportijatele 
veel meelde võiks tuleta-
da?

Kui trauma on juba tekki-
nud, siis ärge taastusraviga 
hiljaks jääge. Mida varem 
sellega on alustatud, seda 
tõhusam. Tegelikult suuna-
vad ka perearstid üha enam 
inimesi füsioterapeudi juurde. 
Kui olin mõne aasta eest 
Ameerikas füsioterapeudina 
stažeerimas-praktiseerimas, 
ilmnes tõsiasi, et USA-s on 
kõige suurem nõudlus IT-spet-
sialistide järele ning nendest 
järgmisena on puudus füsiote-
rapeutidest. Samuti on Eestis 
see nõudlus suur ja juba ka 
puudus füsioterapeutidest.

Kaspar Rõivasepp, 
ortopeed 

Üks sagedasemaid 
põlvevalude ja orto-
peedile pöördumise 
põhjuseid on meniski 
vigastus. 

Menisk on põlves üks struk-
tuur, mille ülesanne on 
reieluu ja sääreluu liigeskõh-
re kaitsmine, sh põrutuste 
summutamine, ning liigese 
stabiliseerimine. 

Vigastuse tavaliseks tek-
kepõhjuseks on põlve ülesi-
rutamine ja ülepainutamine 
või hüppelt maandumine ja 
fikseeritud pöiaga põlveliigese 
pööramine. Põlves on kaks 
meniskit - seesmine ja väli-
mine. Vanematel inimestel 
on meniski kude rabedam ja 
seetõttu võib meniski kah-
justus tekkida ka oluliselt 

lihtsamalt, näiteks kükist või 
istest püstitõusmisel.

Meniski vigastuse peami-
seks sümptomiks on valu 
põlves ja valu tugevnemine 
painutust nõudvatel liigutus-
tel, nt trepist ülesminekul ja 
laskumisel, aga ka põlve siru-
tamisel ja järskudel pööretel. 

Võib esineda paistetust. Rebe-
nenud meniskiosa kiilumisel 
liigespindade vahele võib põlv 
„jääda lukku“.

Meniski vigastusega ei 
pruugi alati valusid kaas-
neda, sest meniskis närve 
pole. Meniski valu põhjus on 
enamasti mehhaaniline. See 

tähendab, et kui rebenenud 
meniskiosa pääseb liikvele ja 
surutakse vastu liigeskapslit, 
tekib valu. 

Kui meniski kahjustuse 
tõttu kaasnevad sümptomid 
nagu valu liigutustel või põl-
ve „lukustumine“ ja need 
ajas ei möödu, siis tehakse 
artroskoopiline operatsioon. 
Enamasti tuleb rebenenud 
meniskiosa eemaldada, kuid 
teatud juhtudel on võimalik 
ka meniski tagasikinnitamine 
või õmblus.  

Meniski operatsioonist taas-
tumine võtab aega keskmiselt 
6 nädalat. Liikuvust ja lihaste 
funktsiooni parandava ravi-
võimlemisega tuleb alustada 
kohe pärast operatsiooni. Ja-
lale võib täisraskusega astuda 
umbes nädala pärast. Treenin-
guid vees ja veloergomeetril 
sõitmist võib alustada paari 
nädala möödudes. Jooksma 
saab hakata enamasti ühe kuu 
möödudes.

Meniski vigastus võtab põlvist nõrgaks

Meniski vigastuse peamiseks sümptomiks on valu põlves.

Uue aasta alguses on olnud palju juttu maakonna 
turvalisusest - just tervishoiuteenuste kättesaadavuse 
võtmes. Suurema osa oma elust me ei vajagi haigla 
teenuseid, kuid hea on teada, et see võimalus on meil 
siin kohapeal olemas, kui peaks häda tabama. 

Väike Rapla haigla toimib ja küllap jääb toimima 
veel kauaks. Vigastuste puhul saab nii praegu kui 
ka edaspidi Raplas alati abi - kirurg töötab haiglas 
ööpäev ringi. Haigla üks osakond on erakorralise 
meditsiini osakond ja maakonnas tegutseb jätkuvalt 
kolm kiirabibrigaadi. 

Traumanõukogul on kasutada Eesti Haigekassa 
andmed, kus on esitatud 5 aasta 30 240 ravijuhtumi 
küllaltki üksikasjalikud andmed, mille alusel saab 
juba koostada huvitavaid kokkuvõtteid. Traumade 
tekkepõhjuste analüüsist selgus täiesti uus ja selgepii-
riline sihtrühm - sportivad inimesed.  Kui statistikas 
ei ole neid juhtumeid dubleerivalt kirjeldatud, siis 
esines ravi vajavaid sporditraumasid kokku 3948, mis 
moodustab 13% juhtumite koguarvust. Käesolevas 
lehes võtamegi fookusesse spordivigastused. 

On kindlam tunne küll, et kirurg, kiirabi ja haigla on 
käe-jala juures. Kuid veelgi parem on totraid õnnetusi 
vältida, kui rohkem mõelda oma spordivar+ustusele, 

oma võimekusele 
ning kindlasti enne 
treeningute alusta-
mist konsulteerida 
perearstiga. 

Ärme unusta ka 
oma tegelikku bio-
loogilist vanust - me 
ei jää eluks ajaks 
20-aastaseks! Ja seda 
kurba tõsiasja tuleb 
arvestada, eriti rõõm-
salt sportides. 

Kaunist talve jät-
ku! 

Ülle Rüüson,
traumaprojekti juht 

Sporditraumade puhul pakub 
hindamatut abi taastusravi

Füsioterapeut Meelika Laasma tegelemas jalalaba põrutus-
järgse seisundiga, mis tekkis noorukil jalgpallitrennis.

Foto: Jaak kadaRik

Toimetaja veerg

Sportigem ohutult!

Mihkel Mardna, 
ortopeed-traumatoloog, 
Eesti Spordimeditsiini 
klaster 

Kannakõõlus ehk Achilleu-
se kõõlus on keha kõige 
suurem ja tugevam kõõ-
lus, mille sagedasemaks 
ülekoormusvigastuseks on 
selle taga oleva limapauna 
põletik ning kannakõõluse 
tendinoos. 

Tendinoosi puhul on te-
gemist kõõluse kroonilise 
degeneratiivse protsessiga. 
See ülekoormusvigastus 
esineb sageli jooksu- ja 
hüppealadel. Põhjuseks on 
pikaajaline ülekoormus, 
ebasobivad jooksujalanõud, 
vale tehnika, treenimine 
liiga kõval pinnasel, aga ka 
individuaalsed biomehhaa-
nilised iseärasused. 

Peamisteks sümptomi-
teks on valu sääre tagaosas 
kannakõõluse piirkonnas. 
Ägeda põletiku korral võib 
lisanduda turse. Põletiku 
süvenedes võivad tekkida 
sidekoelised liited ja selle 
tõttu väheneda jala liiku-

vus hüppeliigese juurest. 
Haiguse pikaajaline kestus 
ja hilinenud ravi võib viia 
kannakõõluse rebendini. 

Tendinoosi esmaseks ra-
viks on koormuse vähenda-
mine, jalanõus kannaaluse 
kõrgenduse (ca 6–8 mm) 
kandmine, sääre tagumise 
grupi lihaste ja kannakõõ-
luse staatiline venitamine. 
Raviks kasutatakse ka põle-
tikku ja valu vähendavaid 
ravimeid ning erinevaid 
füsioteraapilisi protseduu-
re (ultraheliravi, laserravi, 
lööklaineravi, magnetravi 
jt). Raskemate haigusjuh-
tude puhul rakendatakse 
kirurgilist ravi - kõõlused 
vabastatakse tekkinud lii-
detest. 

Ennetamisel tuleb jälgida, 
et treeningu eel tehtaks kor-
ralik soojendus, regulaarselt 
venitatakse säärelihaseid, 
treeningkoormus oleks 
optimaalne ja koormuse 
kasv mõõdukas. Kasutada 
tuleb jalatüübile sobivaid 
jalanõusid ning vältida 
kõval pinnasel (nt asfaldil) 
jooksmist. 

Kas lihtsalt kannavalu või 
kannakõõluse tendinoos?
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Kaire Soomets,
Kehtna valla noorsootöö 
spetsialist

Jaanuarist alates on 
Kehtnas elavad või 
siinses kutseharidus-
koolis õppivad noored 
olnud seotud põneva 
noortealgatusega, 
mis teeb majandus- ja 
tehnoloogiakooli 
renoveeritud garaaži-
hoonest kinosaali.

Garaažikino eesmärk on piir
konnas elavate ja õppivate 
noorte sotsiaalse sidususe 
ja kaasatuse suurendamine, 
tuues noored kaasa rääkima 
ja mõtlema neile olulistel ja ka 
tundmatutel teemadel.

Programmi “Euroopa Noo
red” toetusel ellu kutsutud Ga
raažikino ei ole lihtsalt põneva 
seiklusfilmi vaatamine. Iga 
kinoõhtu teema toetamiseks 
valitakse välja dokumentaal
film ning teemajuht ehk lek
tor, kellel on antud teemaga 
kokkupuude ja pädevus, et 
vastata küsimustele ja avada 
tagamaid. Garaažikino algab 
sissejuhatusega teemasse, 
järgneb ühine filmivaatamine 
ning seejärel jätkatakse tee
makohviku meetodil. Kohviku 
eesmärk on arutleda teemaga 
esile tõusnud probleemide ja 
küsimuste üle, tõstes sellega 
noorte teadlikkust erinevates 
valdkondades.

Projekti eestvedajateks on 
9liikmeline meeskond, mis 
koosneb nii kohalikest kui 
ka Kehtna MTKs õppivatest 
noortest.

Kinoõhtu teemad valivad 
kinokülastajad. Kinoõhtuid 
jagub selle aasta lõpuni  kok
ku on neid plaanis 8 , vahele 
jäävad suvekuud.

Esimene kinoseanss oli 19. 
veebruaril. Teemaks „Noored 
ja narkootikumid“. Näidati 
filmi „Varesesaare venelased“ 
ning teemat kommenteeris 
külaline, kelle elu on sõltu
vusained tõsiselt mõjutanud 
 Immanuel Volkonski.

Kinoõhtul oli ligi 70 osalejat 
– Kehtnast ja kaugemalt. Oli 
kooliõpilasi ja noori täiskas
vanuid, Kehtna majandus ja 
tehnoloogiakooli õppureid ja 
Kehtna valla kaugematest 
paikadest tulnud noori.

Esimese kinoõhtu teema
valiku tegi projektimeeskond 
ja tuleb tõdeda, et läks täppi 
– esimene kinoõhtu kogus 
täissaali.

Jing Wu, projektijuht
Mariliis Malken, projekti 
assistent Eesti-Rootsi Vaimse 
Tervise ja Suitsidoloogia 
Instituut (ERSI)

ACTION-FOR-HEALTH 
(www.actionforhealth.eu) 
on 2aastane praktilise suu
nitlusega Euroopa Komisjoni 
projekt, mis aitab kaasa ter
visealase ebavõrdsuse vä
hendamisele tegevuskavade 
väljatöötamise ja rakendami
se kaudu valitud piirkonnas 
(Raplamaal) ühes olulises 
tervisevaldkonnas (vigastuste 
ennetamine, sh suitsiid ja 
vaimse tervise probleemid). 

Projekti elluviija Eestis on 
EestiRootsi Vaimse Tervise 
ja Suitsidoloogia Instituut 
(ERSI) koostöös Rapla tervis
edendajatega ning selle 
ooda tav tulemus on inimeste 
tervise ja elukvaliteedi para
nemine.

Tervisealane ebavõrdsus tä
hendab ebaõiglaselt suurt eri
nevust erinevate elanikkonna 
gruppide tervislikus seisundis 
või nende tervist mõjutavates 
tegurites. Seda ebavõrdsust 
saab erinevate tegevuste abil 
ennetada. Vigastuste suhtes 

on enim haavatavad rühmad 
lapsed ja noored (vanuses 
1519), täiskasvanud (vanuses 
2044) ja eakad inimesed (üle 
75aastased). Projekti tegevus
kava keskendub vigastuste 
ennetamisele, sh suitsidaalse 
käitumise ennetamisele ning 
vaimse tervise edendamisele 
ja kaitsele. 

Vigastuste ennetamisel on 
seni pööratud kõige rohkem 
tähelepanu keskkonnategu
ritele ning vähem vaimsele 
tervisele kui mõjutegurile. 
Ometi võib paljud vigastu
sed (nii haigestumise kui ka 
surmaga lõppevad) nimetada 
stressitekkelisteks ning nende 
ennetamisel on vaimsel tervi
sel ja heaolul oluline roll. 

Tegevuskavasse on plaa
nis lülitada vaimse tervise 
edendamise ja suitsiidide 
ennetamise alaste teadmiste 
levitamine ning tegevused, 
mis suurendaks võimekust 
ära tunda ja lahendada vaim
se tervise probleeme ning en
netada suitsidaalset ja muud 
riskikäitumist.

* ACTION-FOR-HEALTH 
projekti rahastavad EK Rah-
vatervise programm ja EV Sot-
siaalministeerium

Rapla maavanem ja Rapla maakonna tervisenõukogu kuulu-
tavad välja konkursi Rapla maakonna sotsiaal- ja tervisevald-
konna auhindade väljaandmiseks.
Rapla maakonna sotsiaal- ja tervisevaldkonna auhinnaga 
autasustatakse ühte üksikisikut või kollektiivi, kes on:
 - arendanud Raplamaa rahvatervise- ja sotsiaalvaldkonda ja on 
oma tegevusega väärtustanud tervist ja sotsiaalset turvalisust 
kogukonnas;
- ja/või kujundanud ja väärtustanud tervisesõbralikku elukeskkonda 
maakonnas;
- ja/või algatanud ja ellu viinud silmapaistvaid tervist toetavaid 
tegevusi;
- ja/või pikaajaliselt ja tulemuslikult tegutsenud rahvatervise ja/või 
sotsiaalvaldkonnas.

Meened antakse välja igal aastal kahes valdkonnas: 
- tervisevaldkond (tervishoiutöötajad; ennetus- ja edendustöö 
spetsialistid, sh nõustajad, vabatahtlikud jt);
- sotsiaalvaldkond (sotsiaaltöötajad, sh. lastekaitsetöötajad ja 
sotsiaalpedagoogid, hoolekandetöötajad, puuetega inimestega 
töötajad, vabatahtlikud jt).

Kirjalikud ettepanekud kandidaatide kohta tuleb esitada komis-
jonile (aadressil Rapla Maavalitsus, Tallinna mnt 14, Rapla 79513) 
hiljemalt 20. märtsiks 2013.
Ettepanek peab sisaldama järgmisi andmeid:
- kandidaadi nimi ja elukoht;
- töökoht ja amet;
- kandidaadi teenete loetelu või tegevuse kirjeldus (kuni üks A4 
lehekülg);
- ettepaneku tegija nimi, elu- ja töökoht, amet, allkiri

Maavanem teeb oma otsuse teatavaks 
8. aprilliks, maailma tervisepäeva auks. 

Tunnustustseremoonia on 12. aprillil Märjamaa raamatukogus.

ACTION-FOR-HEALTH 
aitab kaasa tervisealase 
ebavõrdsuse vähendamisele

Tunnustame Raplamaa sotsiaal- ja 
tervisevaldkonna inimesi!

Tänapäeval on kõik mo
biiltelefonid kaameraga ja 
filmimisvõimalusega. Kui 
märkad ümbruses ebanor
maalset olukorda või ohusi
tuatsiooni, siis pildista, filmi 
ja saada väikese kirjeldusega 
aadressil ylle.ryyson@tervis.
ee. 

Seda nimetatakse photo-
voicemeetodiks  üks foto 
võib öelda rohkem kui tuhat 
sõna! Fotode ja videodega on 
võimalik edasi anda tugevat 
emotsiooni, mille abil saab 
mõjutada paikkonnas tehta
vaid otsuseid.

Fotosid, videosid ning 
nende juurde kuuluvaid lu
gusid kasutatakse tõenditena 

nähtuste või probleemide 
olemasolu kohta. Problee
mide lahendamiseks võime 
saata need materjalid vasta
vatesse institutsioonidesse 
(omavalitsus, päästeosakond, 
politsei, maanteeamet, laste
aed vms).

Mõned näited: Millised 
on kõige ohtlikumad kohad 
liikluses kohalike lasteasu
tuste ümbruses? Millised on 
jalgratturitele ohtlikud ko
had liikluses? Kui ohutu on 
eakatel ja füüsilise puudega 
inimestel liikuda? Millised 
on avaliku ruumi mänguväl
jakud ja skatepargid? Ehk 
saab jäädvustada rullnoka 
liiklemismaneerid jne.

Konkurss kestab 2013. 
aasta 1. detsembrini. Osale
jate vahel loosime iga kuu 
ka auhinna ning aasta lõ
pus hinnalise peaauhinna! 
Fotosid avaldame nii FB 
Turvaline Raplamaa kui ka 

tervisedenduse kodulehel 
www.raplamv.ee/tervis.

Konkurss on Rapla maa
konna vigastuste ennetamise 
projekti tegevus ja seda ra
hastab Eesti Haigekassa.

Konkurss "Märka ja torka!"
Projektitaotlused kogukonna turvalisuse edendamiseks 

Projekti „Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimine Rapla 
maakonnas 2013“ raames on võimalik esitada projektitaotlusi 
kogukonna turvalisuse edendamiseks. Esitajad võivad olla 
kohalikud omavalitsused, külad, koolid, lasteaiad, naabrival-
vesektorid jt. Projektid peavad olema suunatud elanikkonna 
teadlikkuse tõstmisele (mitte keskkonna parandamiseks). 

Projektitaotlusi võib esitada jooksvalt, kuni toetusfondi 
jätkub. Ühe projekti maksimumsumma on 300 eurot.

Täpsem juhend ja projektivorm aadressil www.raplamv.
ee/tervis.

 

Ülle Rüüson

Raplamaal on naabrivalve 
sektoreid loodud aastast 
2003 – seega juba 10 aastat! 
Selle aja jooksul on moo
dustatud 25 naabrivalve 
sektorit. 

2012. aastal loodi 4 sek
torit  kõik Rapla vallas: 
Sikeldi küla, Nõmme 
küla, Hagudi küla ja 
Kuusiku. Naabrivalve 
sektoreid on viies kohali
kus omavalitsuses: Rapla 
vallas 13, Märjamaal 6, 
Kohilas 3, Kehtnas 2 ja 
Raikküla vallas 1.

Naabrivalve sektor 
on odavaim ja tõhusaim 
meetod nii kogukonna 
sidustamiseks kui ka ku
ritegevuse ennetamiseks. 
Sel aastal on koostöös 
Rapla politseijaoskon
naga plaanis tutvustada 
naabrivalve võimalusi 
Kohila vallas, kus on kõi
ge suurem kuritegevus 
just varguste poolest.  

Rapla vallas on 2011.
2012. aastal moodustatud 6 
uut sektorit. Tänu Euroo
pa Sotsiaalfondi tervise
projektidele viidi külades 
läbi ohutuspäevad, mis 
otseselt aitasid kaasa, 
et tunnetati vajadust 
moodustada naabrivalve 
sektorid. 

MTÜ Eesti Naabrivalve 
koordinaator Raplamal 
on Tiina Roosalu (tiina.
roosalu@mail.ee; tel 
509 6693)

Kehtnas tegutseb Garaažikino
Noortega kohtus Immanuel Volkonski (seisab), kelle elu on sõltuvusained tõsiselt mõjuta-
nud.

Naabrivalve 
Raplamaal-
25!

Foto: KaIRE SoomETS

RAPLAMAA REUMASELTS
Raplamaa Reumaseltsi teabepäevad toimuvad iga kuu teisel neljapäeval kell 15 Rapla Haigla saalis.
Märtsi teema on tervise edendamine ja rahva tervis, kohtutakse maakonna tervisespetsialisti Ülle Rüüsoniga. Aprillis on teemaks tervislik 
toitumine ja külalislektoriks emeriitprofessor Selma Teesalu, maikuus õpitakse kepikõndi jne. Kõik on oodatud osalema ja samuti ootame uusi 
liikmeid.

Info Erika Reinumägi tel 511 9549


