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Kogu elu ootame pidevalt midagi. Kõr-
gete lumehangede ja põski näpistava külma ajal 
ootame pikisilmi suvesoojust ja rannas mõnule-
mist, suvel 30-kraadises lämmatavas palavuses mõt-
leme igatsusega kargest talveilmast, kooliteed alus-
tades ootame kannatamatult selle lõppu, et saaks 
juba tööle minna. Pidevalt kõike oodates ja tulevi-
kus elades jäävad olulised olevikumomendid 
kogemata. Õnneks on midagi, mida enam 
ootama ei pea: Tartu Tervishoiu Kõrg-
kooli uus, juunikuine ajakiri, mis on 
teie ees!

Seoses koroonapandee-
miaga oleme pidevalt elanud muu-
tuste lainel. Käesolevast ajakirjast 
saate lugeda meie esmakursuslase 
ausaid mõtteid sellest, mis tunne 
on asuda õppima kõrgkooli, ilma 
et saaksid kooli kohapeale tulla, 
kuidas õpe sellistes tingimustes 
välja näeb ning milliseid sotsiaal-
seid ja vaimseid probleeme see 
tekitada võib. Leiate siit ka muud 
põnevat lugemist, näiteks füsio-
terapeudi õppekava õppu-
rite maskiballist (mis asi see 
veel on?), looduse kasuli-
kust mõjust meie heaolule, 
huvitavat lugemist õppu-
rite praktikatest, ilutee-
nuste ohutusest, peatäi-
dest ning paljust muust.

Kohe-kohe on 
saabumas suvi, 
mis on isiklikult 
minu kõige lemmi-
kum aastaaeg. Pikad 
ja valged suveõhtud, 

soojad päikesekiired ihu paitamas, seiklused, puh-
kus, vabadus. Vabadusega kaasneb ka vastutus. Vas-
tutus enda ja kaasinimeste tervise hoidmise ees. See-
tõttu olgem ka suvel mõistlikud ja ärme tekita niigi 
ülekoormatud tervishoiutöötajatele tööd juurde. 
Meist endast ja meie käitumisest sõltub see, milline 

suvi meid ees ootab, kas piirangutega või ilma.

Uued tublid tervishoiutöötajad 
on juunis lõpetamas ka Tartu Ter-

vishoiu Kõrgkooli. Armsad lõpeta-
jad, teie koolitee lõppeb väga erilisel 
ajal. Soovin teile palju õnnestumisi 
ja edu algavaks teekonnaks, uuteks 
väljakutseteks ning seiklusteks!

Meie vahvatele lugejatele 
soovin mõnusat suve ja 
loodan, et teil on aega ja võima-
lusi puhata ning nautida mõnu-
said hetki looduses ja teineteise 

seltsis. Kõlab esmapilgul võib-
olla veidi isekalt, kuid võta 

see aeg, mil mõtled ainult 
enda peale ning turguta 
oma keha ja vaimu, sest 
teisi saad aidata vaid siis, 
kui sinu endaga on kõik 
hästi. Kanna hoolt ka 
enda eest. 

Sina oledki tähtis!

Ivika Lehtsalu, 
teenuste ja koostöö  
koordinaator
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Mida on tervishoiutudengitel 
kunstist õppida?

Janika Pael, õppejõud

Vaadates Ilja Repini maalitud portreed 
Modest Mussorgskist ei jää kahtlust, 

millist haigust helilooja põdes. Aga milline 
sündroom võis esineda Carlos Teisel? Kas Caravag-
gio maalil „Magav Cupido“ kujutatud armas laps on 
ikka päris terve? Kas 16. sajandi flaami meistri Quen-
tin Matsyse maalil „Inetu vürstinna“ kujutatu on gro-
teskne satiir või hoopis raske haigus? Mõnikord on 
kunstnik oma maali nimes meile vihje terviseseisun-
dile juba andnud, aga kui ei ole? Kas me oskaks ar-
vata, et Hispaania baroki meistri Murillo maalil Pü-
ha Isabelist on kujutatud tollast täitõrjet?

Kunstivaatlus oskuste arendamiseks

Juba palju aastaid tagasi arvati, et maalide vaatami-
ne ja skulptuuride uurimine aitab tervishoiutuden-
gitel oma vaatlusoskust parandada. USA ühes esime-
ses õen duse magistriprogrammis Emory Ülikoolis 
kasutati kunstivaatlust sisehaiguste õpetamisel juba 
1970. aastatel. Kunstivaatluse kasutamine arstiõppes 
on veelgi vanem, esimesed hästi dokumenteeritud 
andmed pärinevad 17. sajandi Inglismaalt. 

Mitmete tervishoiu didaktika alaste uurimuste tu-
lemused kinnitavad, et kunstihariduse lisamine õppe-
kavadesse võib aidata edendada tudengite empaatiat, 
meelekindlust, suhtlemisoskust ja meeskonnatöö os-
kusi ning kultuurilist kompetentsust. Olukorras, kus 

kliinilise jälgimise oskustele pööratakse õppes vara-
semast vähem tähelepanu ja rõhutatakse laboratoor-
sete jm testide tõlgendamise oskusi ja muid tehnilisi 
oskusi, on kunstilise mõtlemise ja teiste kunstihari-
dusest pärit mõtlemisviiside tutvustamine mitte ai-
nult vahelduseks, vaid ka võimaluseks arendada vaat-
luse, refleksiooni ja sisekaemuse oskusi ning loovat ja 
paindlikku mõtlemist.

Visuaalse mõtlemise strateegia (Visual Thinking 
Strategy, VTS) eesmärgiks on aidata õppida visuaal-
set kunsti kasutama vaatlusoskuse ja kriitilise mõtle-
mise arendamiseks. VTS põhineb kolmel küsimusel: 
(1) Mis sellel pildil toimub? (2) Mis paneb sind nii-
viisi arvama ja (3) Mis sellel pildil veel leidub? Need 
küsimused julgustavad õppijaid kunstiteost tähele-
panelikult vaatlema, tegema põhjendatud tähelepa-
nekuid ja seda üheskoos mõtestama.

Kunstiline mõtlemine (Artful Thinking, AT) on 
loodud eesmärgiga aidata luua seoseid õpetatavate 
teemade ja kunsti vahel ning integreerida kunsti ja 
muusikat käsitletavatesse teemadesse. AT rakendab 
süstemaatilise vaatluse arendamisel kindlaid mõt-
tekäike ja interaktiivseid tegevusi. Olulised on kuus 
mõtestatud tegevust – arutlemine, küsitlemine, vaat-
lemine koos kirjeldamisega, võrdlemine koos ühen-
damisega, nähtu komplekssuse kirjeldamine ja eri 
vaatenurkade uurimine. 

Yale Ülikoolis juba aastaid arstitudengite õpeta-
misel kunstivaatlust kasutanud professor Irwin Bra-
verman leiab, et tüüpiliste mustrite otsimise õpeta-

„Modest Mussorgski portree“ Ilja Repin, 
1881, õli
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misel arstiõppes on omad puudujäägid. Teame, et 
kindlate omadustega varjustused röntgenülesvõttel 
viitavad tihti kindlale probleemile. Näiteks infiltraat 
parema kopsu ülasagara tagumises segmendis võib 
viidata aspiratsioonipneumooniale. Aga mis juhtub, 
kui arst satub olukorda, millega ta õppides kokku ei 
puutunud? Sel juhul puudub õpitud ja tuttavlik mus-
ter, millele toetuda. Tänapäeval toetutakse üha enam 
analüüsitulemustele, testidele ja numbritele. Mida 
rohkem aega tervishoiutöötaja patsiendiga veedab, 
seda tõenäolisemalt hakkab ta märkama asjaolusid, 
millest testitulemused teada ei anna. 

Chicago DePauli Ülikooli on alates 2012. aastast 
läbi viidud interdistsiplinaarset valikainet, kus tule-
vased õed ja arstid üheskoos arendavad kunstiteoste 
uurimise abil oma kutseoskusi. Kursuse algataja, De-
Pauli Ülikooli bioeetika professor ja meditsiiniantro-
poloog Craig Klugman on veendunud, et programm 
aitab õdedel ja arstidel vaatlusoskuse arendamise 
abil õigeid kliinilisi otsuseid vastu võtta ning tun-
da ära eelarvamustest ja n-ö vaatlusvigadest tulene-
da võivad valeotsused. Kursusel osalejaid juhenda-

takse kasutama visuaalse 
mõtlemise strateegiaid. 
Lisaks kunstiteoste vaat-
lemisele kirjeldavad kur-
susel osalejad teostel näh-
tut üksteisele, harjutades 
kuulamisoskust. Sel kur-
susel ei õpetata kunstiter-
mineid ning seetõttu võ-
tavad osalejad kasutusele 
juba õpitud meditsiini-
terminoloogia. Kursuse 
läbimise järgselt oskavad 
tudengid nähtut senisest 
detailsemalt ja faktikesk-
semalt kirjeldada, suutes 
jätta senised eelarvamused 
ja hoiakud. Klugmani sõ-
nul võib kunst õpetada pa-
remini nägema nii tervik-
pilti kui väikseid detaile, 
millest võidi seni lihtsalt 
mööda vaadata. Lisaväärtusena toob kursuse loo-
ja välja nn ankrufenomeni: kunstimuuseumid an-
navad tudengitele kogukonnas ankru – koha, kuhu 
tagasi tulla. Lisaks vaatlusoskuste arendamisele pa-
kuvad sellised kunstiprogrammid meedikutele või-
maluse sõlmida elukestev suhe humanitaariaga, mis 
omakorda võib aidata vähendada tööstressi ja enne-
tada läbipõlemist. 

Laiem perspektiiv koroonaviiruse kontekstis

Virginia Ülikooli professorid Marcia ja James Child-
ress panid pärast eriolukorra algust märtsis 2020 
kokku kursuse „Epideemiatega silmitsi: perspektii-
ve ajaloost, eetikast ja kunstist“. Kursus on suunatud 
koroonaviiruse kontekstis õppivatele meedikutele 
laiema perspektiivi pakkumiseks epideemiate kohta 
alates 1918. aasta Hispaania gripist kuni aidsiepidee-

miani. Kursuse läbimine aitab mõista, kuidas ühis-
konnad on varasematest pandeemiatest aru saanud. 
Tervishoiutudengid õpivad diagnoosimisel ja tege-
vuste kavandamisel kasutama erinevaid algoritme. 

Kuid praktikas on alati juhtumeid, mis jäävad väl-
japoole nende algoritmide piire ning mille puhul peab 
olema loov ja kujutlusvõimeline selle suhtes, mida vi-
suaalsel vaatlusel tähele pannakse. Kursuse raames 
demonstreeritakse üliõpilastele pilte renessansiaeg-
setest katkuarstidest, kes kandsid linnupea sarnaseid 
maske. Osalejatel palutakse joonistada või kujunda-
da endale selline isikukaitsevahend, mis paneks neid 
turvaliselt tundma. James Childress rõhutab, et sel-
lisel kursusel on tähtis aspekt empaatia arendamine. 
Võttes arvesse, et isegi eri riikidest pärinevad uurimis-
tulemused näitavad, et tervishoiutudengite empaatia 
hakkab kolmandal õppeaastal langema, on kõikvõi-
malikud osavõtlikkust käsitlevad kursused tervitata-
vad. Võimalus keset õpinguid peatuda ja mõtiskle-

Uurimuste tulemused 
kinnitavad, et kunsti- 

hariduse lisamine õppe-
kavadesse võib aidata 

edendada tudengite  
empaatiat, meelekind-
lust, suhtlemisoskust ja 

meeskonnatöö oskusi 
ning kultuurilist  
kompetentsust.

„Magav Cupido“ 
Caravaggio, 1608, õli
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da, miks see kutseala valitud sai, võib aidata kaduma 
hakkavat empaatiat taas leida.

Eeltoodud teadmisi arvesse võttes võiks tervishoiu-
tudengid vaadata mõnd tuttavat kunstiteost uue pil-
guga. Wiiralti „Põrgu“ pakub korduval uurimisel ai-
na uusi mõtteid ja seoseid. Kuidas ometi mahub ühte 
teosesse nii palju? Millest need kummalised ja tähen-
dusrikkad näoilmed? Kuigi erinevad pead, võib neis 
märgata ka teatud sarnasusi. Huvitav, miks? Milline 
on "Põrgu" seos Wiiralti Pariisi tuleku, absindi ja sel-

les sisalduvate alkaloididega? 
Üks lõpmatu aines on „Kunstniku ema/isa port-

ree“. Milliseid vananemisega kaasnevaid muutusi 
me maalidel näeme? Milliseid haiguslikke muutu-
si? Kuidas kajastub maalil kunstniku suhe oma va-
nemaga? Kas valitud poosil on mingi kindel põhjus? 
Miks see kunstnik on oma ema ja isa niivõrd erine-
valt kujutanud? 

Kui sul palutaks ilma foto ja tekstita mingit ter-
viseseisundit kujutada, siis kuidas sa seda teeksid?

Kasutatud allikad: 

Carter, D. J., DeVitis, M., Dulagil, E. (2020). Depictions of the 
human person: a multidisciplinary approach to teaching 
ethics for advanced practice nursing. International Journal 
of Ethics Education, 5: 101-114.

Klugman, C. M. & Diana Beckmann-Mendez, D. (2015). One 
Thousand Words: Evaluating an Interdisciplinary Art Educa-
tion Program. Journal of Nursing Education, 54(4): 220.

Mukunda, N., Moghbeli, N., Niepold, S., Bassett, B., DeLis-
ser, H. (2019). Visual art instruction in medical education: a 
narrative review. Medical Education Online, 24(1): 1558657.

Pobric, P. (2020). What Can Medical Students Learn From Art 
History? The University of Virginia’s New Course Reveals 
How Art Shaped Our Understanding of Plagues. ArtNet. ht-
tps://news.artnet.com/art-world/uva-medical-school-art-epi-
demics-1882053

Wheeling, K. (2014). How looking at paintings became a requi-
red course in medical school. Yale Medicine, 2/4.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RepinMussorgsky.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sleeping_Cu-

pid_by_Caravaggio
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Santa_Isabel_de_

Hungr%C3%ADa_curando_ti%C3%B1osos..jpg
https://et.wikipedia.org/wiki/P%C3%B5rgu_(Wiiralt)

AKTUAALNE

WIIRALT TARTU 
KUNSTIMUUSEUMIS
• 3. oktoobrini saab Tartu Kunstimuuseumis vaa-data Soome helilooja ja erakoguja Juhani Komu-laineni kollektsiooni Eduard Wiiralti (1898–1954) loomingust.

• Komulaineni kollektsiooni põhiosa koosneb 2002. aastal Pariisi oksjonilt soetatud tervikli-kust komplektist, kuhu kuulub Wiiralti loomingut Strasbourg’is veedetud aastatest 1931—1933. Kokku 58 originaalteose seas on palju unikaal-seid akti- ja figuurijoonistusi, portreesid, visan-deid ning joonistustesari „Pühakud“. Tõenäoliselt on see kollektsioon kuulunud kunstnikule, kol-lektsionäärile, muusikule ja poeedile Nelly Stulzi-le, kelle kutsel Wiiralt Strasbourgis viibis. Hiljem on Komulainen oma kogu sihipäraselt täienda-nud peamiselt Wiiralti loominguga perioodist 1926—1939, mil kunstnik elas Prantsusmaal.• Näituse kuraatorid: Joanna Hoffmann, Mare Joonsalu
• Koordinaator: Kristlyn Liier
• Graafiline kujundus: Katrin Nõu

„Põrgu“ Eduard Viiralt  
1930-1932, ofort, vasegravüür

„Püha Ungari Isabel täitõrjet tegemas“ 
Bartolomé Esteban Murillo, 1682, õli

https://news.artnet.com/art-world/uva-medical-school-art-epidemics-1882053
https://news.artnet.com/art-world/uva-medical-school-art-epidemics-1882053
https://news.artnet.com/art-world/uva-medical-school-art-epidemics-1882053
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sleeping_Cupid_by_Caravaggio
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sleeping_Cupid_by_Caravaggio
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Santa_Isabel_de_Hungr%C3%ADa_curando_ti%C3%B1osos..jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Santa_Isabel_de_Hungr%C3%ADa_curando_ti%C3%B1osos..jpg
https://et.wikipedia.org/wiki/P%C3%B5rgu_(Wiiralt)
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Suvine vastuvõtt 2021/2022. õppeaastal
 Ave Kikas, õppekorralduse osakonna juhataja

Taas on kätte jõudmas suvi ning kätte jõuab ka sis-
seastumise põnev aeg.

Sel suvel on Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis vastu-
võtu puhul mõned asjad teisiti kui varem. Vastuvõ-
tutestid on jätkuvalt veebipõhised, aga füsioteraapia 
erialale kandideerijad peavad seekord sooritama 
kehalise võimekuse katse, kus läbitakse joostes  
4 x 100 m ning iga 100 m lõpus sooritatakse üks järg-
nevatest testidest: hüppenööriga sulghüpped, istesse 
tõus, kükid, nuppude asetamine alusele. Katse tule-
musena fikseeritakse kogu katse sooritamiseks ku-
lunud aeg sekundites.

Radioloogiatehniku erialal arvestatakse lisaks 
testile ja gümnaasiumi lõputunnistuse hinnetele ka 
sisseastumisvestluse tulemusi. Samuti toimuvad teist 
aastat sisseastumisvestlused ämmaemandaks õppi-
da soovijatele ning neil on vestlusele pääsemise lä-
vendiks 60%  kirjaliku testi maksimaalsest punk-
tisummast.

Usume, et personaalsem lähenemine aitab välja 
selgitada parimad kandideerijad ja nii kehalised kat-
sed kui ka sisseastumisvestlused on sisseastuja jaoks 
hea võimalus ennast proovile panna ning ühtlasi ka 
eriala kohta rohkem teada saada.

Uudis on ka see, et esimest korda hakkab toi-
muma radioloogiatehnikute õpe väljaspool Tar-
tu Tervishoiu Kõrgkooli. Lisaks Tartu õppegrupi-
le avatakse veel Virumaa õppegrupp ja Põhja-Eesti 
Regionaalhaigla õppegrupp.  Õppetöö Ida- ja Lää-
ne-Virumaal hakkab toimuma Narva Haiglas, Rak-
vere Haiglas ning Ida-Viru Keskhaiglas ja Tallinnas 
hakkab õppetöö toimuma Põhja-Eesti Regionaal-
haiglas, aga mõlemal grupil ka maksimaalselt 20 
päeva semestris Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ko-
hapeal.

Vastuvõtt toimub avaliku konkursi korras pa-
remusjärjestuse alusel. 

Vastuvõtutingimused ning täpsem ajakava on 
kättesaadavad kõrgkooli kodulehel nooruse.ee/
vastuvott.

OLULISED KUUPÄEVAD:
• 14.–30. juuni dokumentide vastuvõtt
• 2.–12. juuli vastuvõtukatsed• 14. juuli nimekirjad avatud kinnitamiseks infosüsteemis SAIS (www.sais.ee)

• 19. juuli õppekoha kinni-tamine kandidaadi poolt. Kinnituse tegemata jätmine loetakse õppekohast loobu-miseks ja vabanenud õppe-kohale kutsutakse vastava eriala paremusjärjestuses järgmine õppurikandidaat.

ÕPPEKOHAD SUVISEL VASTUVÕTUL RAKENDUSKÕRGHARIDUS• Õde (õppeaeg 3,5 aastat) – 130 õppekohta• Ämmaemand (õppeaeg 4,5 aastat) – 26 õppekohta• Füsioterapeut (õppeaeg 3 aastat) – 30 õppekohta• Tervisekaitse spetsialist (õppeaeg 3 aastat) –  14 õppekohta
• Bioanalüütik (õppeaeg 3,5 aastat) – 24 õppekohta • Radioloogiatehnik (õppeaeg 3,5 aastat) – 34 õp-pekohta; Tartus 12, Virumaal 12 ja 10 Põhja-Eesti Regionaalhaigla juures Tallinnas

MAGISTRIÕPE
• Terviseteadus (õppeaeg 1,5 aastat)Intensiivõendus – 12 õppekohtaTerviseõendus – 12 õppekohtaVaimse tervise õendus – 12 õppekohta

KUTSEÕPE
• Erakorralise meditsiini tehnik (õppeaeg 1 aasta) – 25 õppekohta
• Hooldustöötaja (õppeaeg 2 aastat) – 14 õppekohta• Tegevusjuhendaja (õppeaeg 1 aasta) – 16 õppe-kohta
• Lapsehoidja (õppeaeg 1 aasta) – 24 õppekohta• Massöör (õppeaeg 2 aastat, tasuline õpe) – 16 õp-pekohta

http://www.sais.ee/
http://www.sais.ee/
http://www.sais.ee/
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kirja panna praktika väljundid selliselt, et need 
oleksid lihtsalt ja mõistetavalt sõnastatud nii üli-
õpilase kui juhendaja jaoks? Kuidas leida parimad 
hindamise kriteeriumid ja tagasiside andmise mu-
delid? Kuidas planeerida üliõpilase iseseisvat tööd 
praktika ajaks nii, et kogu aeg ei peaks ühte ja sa-
ma ülesannet täitma ning et sellest oleks ka päriselt 
kasu?  Milline peaks välja nägema praktika doku-
mentatsioon ja milline vorm oleks parim? Paberil?  
Moodlè i keskkonnas? Kuidas muuta see atraktiiv-
seks ja lihtsalt kasutatavaks ilma kvaliteeti kaotama-
ta? Küsimusi on rohkem, kui küsida ja vastata jõuab. 

Kõrgkooliperel ja teistelgi on ehk hea teada, et 
selle kõigega püütakse tasapisi toimetada ja uute 
ning paremate lahendusteni jõuda. Kui kellelgi on 
häid mõtteid, mida meeskond kasutada saaks, and-
ke julgesti e-kirjaga  (aadressil annevahtramae@
nooruse.ee) teada.

Anne Vahtramäe, õppejõud

Küllap olete kuulnud ütlemist, et siin 
maailmas on vaid üks asi, mis ei muu-

tu – see on see, et kõik pidevalt muu-
tub. Vast on ikka püsivaid asju ka, neid väärtusi, 
mida tahame hoida just sellisena, nagu need alg-
selt olid, ent õppekavad nende hulka ei kuulu. Õp-
pekava muutub ja peabki muutuma. Ja koos selle-
ga ka kõik see, mida õppekava endas sisaldab. Seda 
seepärast, et õppekava peab vastama nendele oo-
tustele, mida mingi kutseala lõpetajalt oodatakse. 
Kirjeldagu seda siis kutsestandard või baaspädevu-
sed, pole vahet – õppekava peab tagama just neile 
dokumentidele vastava väljaõppe. See on kooli ko-
hustus, vastutus ja missioon.

Selge on see, et tervishoiu valdkonnas muutub 
kõik kogu aeg. Uued teadmised, uued lähenemi-
sed, uued uurimistööde tulemused, uus aparatuur, 
uued ravimid, uued kohustused ja tööülesanded. 
Kes oleks veel 15 aastat tagasi arvanud, et normaal-
suseks muutub õdede iseseisev vastuvõtt või äm-
maemandate pädevus välja kirjutada ravimiretsepte 
ja võtta vastu kodusünnitusi? Ometi on see kõik tä-
nane argipäev. Kõrgkool peab vaatama veelgi kau-
gemale - ette valmistama spetsialiste mitte üksnes 
tänase, vaid ka homse päeva jaoks. 

Meie kõrgkooli õppekavadesse on vastavalt Eu-
roopa Liidu kokkulepetele sisse kirjutatud väga 
suur maht õppepraktikat – seda, mis toimub väl-
jaspool õppehoonet, väljaspool praktikaruume. Jä-
relikult peab ka see koos kõige muuga muutuma. 
Muutuvad praktika nimetused, kohad, kestused ja 
loomulikult sisu. Need muutused vajavad hoolikat 
planeerimist, teoreetilise õppega kokkusobitamist, 

igale õppetasemele jõukohaseks muutmist ja palju 
muudki. Just nende asjadega tegeleb õppepraktika 
arendamise meeskond. See on suur grupp inimesi 
erinevatelt õppekavadelt, kes püüavad kogu keeru-
kat protsessi – alates koostööst praktikabaasidega 
ja praktikajuhendajate ettevalmistusest kuni õp-
pepraktika tulemuslikkuse hindamiseni ja taga-
siside andmiseni välja – kuidagi hallata ja muutu-
sed läbi mõelda.  

Et protsessi keerukus oleks piltlikum, olgu siin-
kohal ka toodud üks üsnagi üldistav skeem (all).

Midagi on ju kogu aeg tehtud. Nii oleme kõrg-
koolis välja töötanud mitu juhendajatele mõeldud 
koolitust – baaskoolitus, jätkukoolitus, digikesk-
konnas toimetamise koolitus, multikultuurse tead-
likkuse koolitus ja sündimas on neid veelgi. Eelmise 
aasta lõpuks sai koostöös praktikabaaside esinda-
jatega valmis praktikabaasi enesehindamise do-
kument, kus on sõ-
nastanud hinnatavad 
valdkonnad ja kri-
teeriumid.   Ideaal-
variandis peaks see 
dokument kuuluma 
koostöölepingu juur-
de ja saama uuendu-
se iga viie aasta ta-
gant. Praktikabaas 
ise saab kirjeldada ja 
analüüsida oma val-
misolekut praktika-
keskkonnana. 

Kuidas aga saak-
sime selgemaks ko-
gu terviku? Kuidas 

Muutudes keset muutumisi

mailto:annevahtramae@nooruse.ee
mailto:annevahtramae@nooruse.ee
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Füsioterapeudi õppekava 
tudengite maskiball
Marit Salus, õppejõud

Tervelt aasta on möödas, kui Tartu Tervishoiu Kõrg-
koolis suundus harjumuspärane õpe COVID-19 
pandeemia tõttu päeva pealt distantsõppele. Ter-
velt aasta jagu on kogu koolipere olnud vastakuti 
uute väljakutsetega, mida selline nn uus normaal-
sus on endaga kaasa toonud. Sõna ‘’normaalsus’’ 
alla kuulub nüüdsest ka regulaarne maski kand-
mine. Maskid, mis varem on olnud tavapäraseks 
töövahendiks eelkõige õdede-ämmaemanda eriala 
tudengite seas, on muutunud nüüd lemmiktööva-
hendiks ka füsioteraapia tudengite hulgas. 

Kui maski ees pole, siis võimlemissaali ei saa! 

Ajale tagasi vaadates saame tõdeda, kui hea on ikka 
inimese adaptatsioonivõime. Kui pandeemia algas 
ja kõrgkooli nõudeks oli kohustuslik maski kand-
mine avalikus ruumis, siis ikka ja jälle tuli mõni tu-
deng maskita praktikumi uksest sisse ja vabandas, 
et unustas maski maha. Praegu on maski kandmi-
ne juba iseenesestmõistetav. Rõõm on tervitada tu-
dengeid võimlemissaali ukse ees, kõigil erivärvide 
ja mustritega maskid ees. Jah, me suu on maski ta-
ga varjus, kuid naeratus on siiski alati tuntav!

Maskiball õppetöö ajal

Loimurid on maailma kõige vastupidavamad loo-

mad, kes taluvad ülikuumust ja -külmust, suuda-
vad ellu jääda näiteks keevas alkoholis või teistes 
äärmuslikes keskkonnaoludes.2 Võib julgelt väita, 

et lisaks loimurile, on ka füsioteraapia tudeng vä-
ga vastupidav. Õppetöö on justkui maskiball, kus 
praktikumist praktikumi siirdudes pannakse ette 
uus mask, iga järgmine uhkem kui eelmine. Vaa-
deldes maskidega tudengeid, kes sooritavad hant-
litega jõuharjutusi või seavad aeroobikasamme rit-
ta... taban end mõttest: „vaat nendest tulevad sitked 
ja väga vastupidavad erialaspetsialistid!“ Siinkohal 
on tunnustust väärt kõik kõrgkooli tudengid, kes 
õppetööl vastutustundlikult käituvad ja on eesku-
julikud maskikandjad ka väljaspool õppehoonet. 

Kui küsida, kas õppetöö sellises maskiballi for-
maadis kannab üldse vilja? Siis vastuseks on jah. 
Aastaga on kohanenud nii tudengid kui õppejõud. 
Lisaks distantsõppele on juurde tulnud hübriid õpe, 
hüppeliselt on kasvanud erinevate digikeskkonda-
de kasutamine (Zoom, Moodle’i põhine Big Blue 
Button, Skype jne). Näiteks, füsioteraapia tudengid, 
kes sooritavad oma lõpupraktikat kõrgkooli kom-
petentsikeskuses, viisid sel kevadel läbi füsioteraa-
pia kaugteenust*. 

Tudengid on olnud väga vastutulelikud ning kõik 
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on andnud suure omapoolse panuse praktikumi-
de toimumiseks. Kevadel oli 25% ruumi täituvuse 
nõude tagamiseks kord osa tudengitest kodus Zoo-
mi-tunnis ja ülejäänud 25% tudengeid võimlemis-
saalis; vahel oli paralleelselt kasutusel kaks võim-
lemissaali ning õppejõud jooksis praktikumi ajal 
kahe õpperuumi vahet; mõnikord tuli rühma veel 
omakorda poolitada ning sooritada teemakohane 
praktikum 45 minutit ühe rühmaosaga  ning üle-
jäänud 45 minutit teise rühmaosaga jne.

Kahjuks ei saa mitte märkimata ega märkama-
ta jätta, et on hetki, kus sel raskel ajal tekib tunne, 
et enam ei jaksa ja et kõike on korraga liiga palju. 
Siinkohal tuleb leida endas tasakaal - puhata pead, 
korrastada mõtted ja küll siis jaksab taas. 

Maskitagused mõtted COVID-19 ajastu 
tudengitelt

Kuidas ennast toetada, missugused on vaimse ter-
vise vitamiinid ning teisi väärt mõtteid saab luge-
da peaasi.ee kodulehelt. Samas, „jagatud mure on 
pool muret“ või nagu öeldakse inglise keeles „sha-
ring is caring!“ Järgnevalt saab lugeda, kuidas füsio-
terapeudi 1. kursuse tudengid jagavad oma maskita-
guseid mõtteid ja kogemusi sellest, mida tähendab 
nende jaoks praktilise eriala õppimine distantsilt. 

“Alustasime füsioteraapia õpingutega 2020. aas-
ta sügisel ning täna võime öelda, et suurema aja 
kogu oma õpinguperioodist oleme olnud distants-
õppel. Tänavu kevadel, 2021. aasta märtsikuus ot-
sustas valitsus COVID-19 piiranguid karmistada, 
mis tähendas meie jaoks, et senini kehtinud piiran-
gud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppetöös muutu-
sid veelgi rangemaks. Siiski oleme tänulikud Tartu 
Tervishoiu Kõrgkooli juhtkonna otsustele, mis ras-
kele olukorrale vaatamata võimaldas meil vajadu-
sel väikestes gruppides koolis praktikume teha. 

Füsioteraapia, nagu öeldakse, on ikkagi hands-
on eriala. See tähendab seda, et teadmisi kinnis-

tatakse kõige paremini just füüsiliselt ise asju läbi 
tehes ja kursusekaaslaste peal katsetades. Samuti 
on oluline õppejõult saadud vahetu tagasiside te-
gevuse käigus. Ausalt öeldes on olnud keeruline 
aeg. Paljud kursusekaaslased ja ilmselt kõik õppu-
rid üle Eesti tunnevad end sellest olukorrast kurna-
tuna. Iseenesest on e-õpe paindlik, sest õppetööle 
kuluvat aega saab igaüks planeerida vastavalt oma 
graafikule. Siiski võib mõnede jaoks kodus õppi-
mine tekitada raskusi just keskendumise osas, sest 
kodukeskkonnas on ilmselt palju muudki, mis võib 
tähelepanu kõrvale juhtida. Infoküllus võib vahe-
tevahel frustratsiooni tekitada, sest meile saade-

takse suurel hulgal e-kirju õppetööd puudutavate 
asjaoludega. Kursuse rühmavanem kiidab siinko-
hal kalendermärkmiku vajalikkust ja kasulikkust 
- see aitab silma peal hoida erinevatel kodutöödel 
ja tähtaegadel. Muidu ilmselt läheks osa asju mee-
lest ära! Kursus nendib, et kaaslastega suhtlemine 
näost näkku ja õppejõududega reaalselt kohtumi-
ne motiveerib ja annab jõudu õppetööga tegelemi-
seks. Samuti tunnustavad ja tänavad nad kõiki õp-
pejõude, kes olukorrast hoolimata neid innustavad 
ning distantsõppel tuju üleval hoiavad.” 

Tänapäeva noored õpivad ja koguvad teadmi-
si juba uues normaalsuses - distantsõppes. Kui tu-
deng on motiveeritud, tubli ja süda on õige koha 
peal, siis õpitakse ka maskiballil. 

Kaugteenus* - telemeditsiini üks alaliike, kus fü-
sioteraapia teenust pakutakse distantsilt sünk-
roonse suhtlusena informatsiooni- ja kommuni-
katsioonitehnoloogia abil  (1).

Kasutatud kirjandus: 

1. Tamm, P. (2020). Kaugfüsioteraapia rakendamine 
Eestis ja näited rahvusvahelisest praktikast. Eesti 
Füsioterapeutide Liit. 

2. https://serc.carleton.edu/microbelife/topics/tar-
digrade/index.html
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Marit-Jenna Seppar, 
füsioterapeudi õppekava 1. kursuse  
üliõpilane

Distantsõpe on kestnud juba üpris kaua 
ning kindlasti igaüks, kes on kogenud tööd arvuti ta-
ga sellel ajal, teab või on mõelnud, kuidas säilitada 
oma silmade tervis sel keerulisel ajal. 

Siinkohal jagan paar näpunäidet ja tutvustan ka 
harjutusi, mis aitavad leevendada silmas tekkinud 
pinget. 

Esimene nipp, mida arvatavasti kõik teavad, on 
töötamine valguseküllases ruumis. Töökoht peab 
olema hästi valgustatud selleks, et silm ei peaks pin-
gutama veelgi rohkem, et lihtsalt näha klaviatuuri. 
Piisab ka lihtsalt ülipikast loengust või veelgi pike-
mast kodutööst, et silmad väsiks.

Teiseks, neil, kellel esineb silma kuivus pikemaaja-
lise pingutuse järel, on vaja leida niisutavad tilgad, 
enne ostmist kindlasti pöörduda silmaarsti poole. 

Kolmandaks soovitan iga päev teha harjutusi, mis 
on suunatud pinge maandamiseks silmades ja nende 
ümber olevates lihastes. Selleks on olemas spetsiaalsed 
äpid, mida saab telefoni laadida ning iga päev kodus 
teha, isiklikult kasutan neid enne magamaminemist.

Järgmisena sooviksin tuua näiteid harjutustest, 
mis leevendavad pingeid silmades:

1. Siruta käsi enda ette välja, pöial silmade kõrgu-
sel ja suunatud lakke („like” positsioon). Üks 
silm on kinni, teine on fokusseeritud pöidlale. 
Seejärel pane teine silm kinni ja esimene vaatab 

pöialt. Niiviisi vaheldumi-
si, 10 korda kummagi sil-
maga. 

2. Fokusseeri oma pilk 
mingil konkreetsel ob-
jektil, mis asub lähedal, 
silmade kõrgusel, näi-
teks pastakaots, mida 
saab hoida käes. See-
järel fokusseeri pilk 
mingil kaugel asuval 
objektil, näiteks uk-
selink koridoris (peab 
olema valgustatud!). 
Jälle 10 korda ja va-
heldumisi. 

3. Kata avatud silmad 
oma peopesadega ning 
pimedas püüa „lõdves-
tada” oma silmad (see ei 
ole võrdne tule kustuta-
misega ruumis.) 

Kõikide harjutuste lõpus on 
kindlasti vaja lõdvestada. Mis 
puudutab silmi, siis seda saab teha 
õrna massaažiga. Sule silmad ning 
masseeri õrnalt silmi ja nende ümb-
rust. Väldi valutunde tekkimist! 

Kanna hoolt oma tervise eest ja tervis 
ei vea sind alt! 

Foto: Pexels/nataliya-vaitkevich

Kuidas säilitada oma silmade 
tervis distantsõppe ajal?
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Trine Puolokkainen, bioanalüütiku 
õppekava 1. kursuse üliõpilane

Lühike vastus – see aasta on olnud 
üsnagi kohutav. Võiks ju mõelda ja loota, 

et selle küsimuse vastus pole nii masendav. Loogiliselt 
võttes oli see aasta nagu iga teine, ainus vahe oli see, et 
paljud 2020. aastal ülikooli alustanud tudengid ei ole 
kuigi palju oma koolimaja näinud. Ja isegi kui on näi-
nud, siis pooli ruume ja inimesi ei tunta. Täpselt see 
muudabki vastuse nii masendavaks. Pikem vastus on 
aga juba keerulisem.

Ausalt öeldes on see aasta olnud raske ja väga vä-
sitav. Üks Zoomi loeng ajab teist taga, ühele tööle 
järgneb teine iseseisev töö ja peaaegu kogu materjal 
tuleb läbida iseseisvalt. Võiks ju arvata, et kodus is-
tumine ja loengute vaatamine on mugavam ja mõ-
nusam kui füüsiliselt koolis kohal käimine, aga nii 
see päriselt ei ole. Jah, kodus on tore olla. Ei, üsna 
tihti me tegelikult ei kuula kodus loenguid, sest ala-
ti on midagi „huvitavamat” teha või vaadata. 

Mina olen tudeng, kes üldjuhul konspekteerib ja 
kuulab loenguid, aga ikka juhtub, et kätte satub te-
lefon, kus sotsiaalmeedia on ju palju huvitavam. Pä-
riselt kohal olles saaksime õppejõult tähelepanema-
tuse eest manitseda ja kuigi oleme kõik täiskasvanud 
inimesed, vajame ka meie „õigele teele“ suunamist, 
mis siin kontekstis tähendabki tähelepanu juhtimist 
õigele ekraanile. Kodus kahjuks ongi see iga tudengi 
enda asi, kas ta kuulab või ei, kas ta konspekteerib 
või ei. Suures osas oleme meie tudengitena ise vas-
tutavad oma hariduse eest ja nagu ikka kehtib ütlus: 

„Sa õpid iseendale, mitte koolile või teistele“. Tegelik-
kuses on meie õppejõud andnud endast kõik, et meie 
haridus oleks koroonast olenemata täisväärtuslik. 

Ja siiski siin ma olen ja mõtlen, et järgmine aasta 
ei mäleta ma pooltki sellest, mida me õppisime, ol-
gugi et õppejõud andsid endast kõik ja rohkemgi veel 
ning ega ka meie tudengitena ei puhanud ja mängi-
nud niisama. Rohkem, kui kunagi varem eelneva 
12 aastase õppimise jooksul tunnen, et õppisin tee-
mad selgeks täpselt selleks üheks tööks ja seegi õp-
pimine polnud kuigi korralik. Aga see on vaid minu 
olukord, kindlasti leidub neid, kes vaidleksid mulle 
vastu ja sama kindlalt on neid, kes minuga nõustu-
vad. Asi ei ole selles, et tudengid järsku otsustasid, 
et õppimine ei ole oluline või et koroona-aasta va-
bastab nad õppimisest. Oma tuttavate põhjal võin 
öelda, et mõnele inimesele sobibki kodus õppimi-
ne ja nemad ei tahagi kooli tagasi. Samas on alati ka 

inimesed, kes tunnevad, et kodune õpe ei ole õige ja 
nende haridusse tekivad distantsõppe tõttu lüngad.

Paljudel meist ei ole enam lihtsalt motivatsiooni, 
et õppimisega tegeleda. Nüüd võiks muidugi vastu 
öelda, et ega kellelgi polnud ülikooli ajal motivat-
siooni, aga asjad tuli ära teha ja need saidki tehtud. 
Uskuge mind, pilt ei ole päris nii must-valge. Kõik 
varasemad aastad on õppurid vähemalt üksteist ja 
oma õppejõude päriselt näinud. Ütlen ausalt – kui 
mulle tuleks mu kursusekaaslane tänaval vastu, siis 
saaksin aru, et ma tunnen teda, aga ma pole kindel, 
kas ma teaksin, et ta on mu kursusel ja veel vähem 
suudaksin ma kohe ta nime välja mõelda. 

Isegi, kui me ei taha seda endale tunnistada, 
siis pidevalt oma kursuse nägemine aitab kaasa moti-
vatsiooni leidmisele. Lisandub ka puhas sotsiaalsete 
vajaduste pool – iga inimene vajab oma ellu sõpru ja 
mõttekaaslasi. Kust oleks neid lihtsam leida kui oma 
kursuselt? Kuna me kõik oleme juba selle eriala vali-
nud, siis võiks eeldada, et meil on nende inimestega 
rohkem ühist kui suvaliste inimestega tänavalt.

Rääkides enda tuttavatega, kes on juba bakalau-
reuse taseme lõpetanud või seda lõpetamas, siis kuu-
len kõigilt, et sõpradeta, eelkõige kursuselt leitud sõp-
radeta, poleks nad isegi esimest aastat üle elanud. 
Nagu kõigega siin elus, on lihtsam asju teha koos, 
sama kehtib õppimise puhul. Meil puudub koos ole-
mise kogemus peaaegu täielikult. Kuigi jah, vähe-
malt saime esimesed paar kuud käia koolis ja oma-
vahel suhelda. Aga see pole kindlasti piisav aeg, et 
tundma õppida peaaegu 30 inimest. Enne kui kõik 

Kuidas on olla  
esmakursuslane koroona-aastal?

Meie kõrgkooli suur pluss 
on kindlasti see, et leiti 

viis, kuidas praktikume 
õppehoones läbi viia ja tänu 
sellele tunnen ma lausa viit 

inimest oma kursuselt. 



Foto: Martin Kaljuorg

TERVIST! / JUUNI 2021 / nr 31 13ARVAMUS

täielikult lukku läks, saime vähemalt rebaste risti-
mise, mis kahjuks või õnneks polnud päris selline 
nagu varasemalt.

Meie kõrgkooli suur pluss on kindlasti see, et leiti 
viis, kuidas praktikume õppehoones läbi viia ja tänu 
sellele tunnen ma lausa viit inimest oma kursuselt. 
Minu silmis puudub meie kursusel kahjuks hetkel 
ühtsus, me suhtleme kõik peamiselt oma viie prak-
tikumirühmas oleva inimesega ja teeme oma grupi-
töid pigem nendega koos. Paar kuud tagasi rääkides 
oma nüüdseks endise kursusekaaslasega, ütles ka te-
ma, et puudub see tunne, et ta kuulub meie erialale 
ja meie kursusele. Ka tema tõi välja motivatsiooni-
puuduse, lihtsalt ei ole aega ja/või tahtmist tegeleda 
kõikide nende tööde ja loengutega. Tasuks välja tuua, 
et loengud ja seminarid on kohustuslikud, aga pal-
jud tudengid töötavad kooli kõrvalt, sest teisiti ei ole 
võimalik ellu jääda. Sel hetkel, kui kõik distantsile 
läks, nägid nii mõnedki võimalust loengute asemel 
raha teenida. Ja ega neile ei saa seda pahaks panna, 
loengutes läbitu tuli meil endil hiljem iseseisvalt pä-
riselt selgeks õppida. Tulles tagasi eelmainitud vest-
luse juurde, kahtlen ma sügavalt, et too kursusekaas-
lane on ainus, kes nii tunneb/tundis. Ka minu peast 
on läbi käinud mõte, et äkki see pole õige koht ja aeg. 
Ja juba see näitab, kuivõrd raske on olnud läbida dis-
tantsilt peaaegu kogu esimene õppeaasta ülikoolis.

Distantsõppe juures tuleb kindlasti tähelepanu 
pöörata faktile, et kõikide inimeste vaimne tervis 
kannatab. On lõputuid artikleid sellest, kuidas jär-
jest nooremad vajavad psühholoogi/psühhiaatri abi. 
Hetkel on spetsialistide ootejärjekorrad meeletult pi-
kad ja paljud abipakkujad vastavadki, et hetkel ei ole 
võimalik esmast aega saada. Ma arvan, et see näi-
tab juba väga hästi distantsõppe ja üleüldise sule-
tuse mõju ühiskonnale. Kui juba lapsed vajavad abi, 
sest nad ei suuda enam, siis miks peaksid täiskasva-
nud ja noored end kuidagi teisiti tundma. Võib-ol-
la meid, noori, aitab natukenegi pikem elukogemus 
ja võib-olla aitab see täiskasvanuid veelgi enam. Aga 

siiski on olukord, kus korraga tuleb hakkama saada 
nii paljude asjadega, frustreeriv.

Tudengite puhul on oluline kool, paljudel töö ja 
seeläbi rahaline situatsioon, perekond, sõbrad, va-
ba aja veetmine jne. Mingil põhjusel arvan ma, 
et vanematel kursustel on lihtsam selle kõige-
ga hakkama saada. Nende jaoks on õpita-
vad teemad mingilgi määral tuttavad, vä-
hemalt meie eriala puhul on järgnevad 
aastad süvenemine esimesel aastal õpi-
tusse. Mõeldes sellele, et süveneme sel 
aastal õpitusse, olen ma üsna hirmul. 
Mul on tõesti tunne, et sellest aastast 
jäid õppesse suured lüngad ja selle 
baasilt edasiminek ei tundu lihtne. 
Korraga tegeleda töö otsimise või 
töötamisega, distantsõppel reaalselt 
õppimise, kooliellu sisseelamisega, 
enda elatamisega ja veel 1000 muu 
asjaga oli ikka väga raske, seega ei 
imesta ma absoluutselt, et nii pal-
judel on ilmnenud vaimse tervi-
se probleemid, mida tihti kahjuks 
juuakse väiksemaks. See juba mõ-
jutab omakorda õppimisvõimet ja 
kõike muud. Põhimõtteliselt on sel 
aastal õppimine ja ka lihtsalt elami-
ne olnud üks suur surnud ring, mil-
lest väljapääs tundub nüüd olevat ju-
ba käega katsutav.

Pealkirjas olevale küsimusele 
on raske vastata. Mida rohkem ma mõt-
len, seda rohkem mõtteid mul tuleb ja sel 
teemal võikski jääda diskuteerima. Tuleb 
lihtsalt loota, et edasi läheb elu avatumaks ja 
ka õppurid saavad jäädavalt kooli tagasi. Õp-
pesse tekkinud lüngad on juba niigi suured, seda 
eelkõige laste puhul, aga võib-olla ka ülikoolis. See 
selgub hiljem.
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Merle Varik, õppejõud
Jaanika Niinepuu, kommunikatsioonijuht

Terves maailmas on toimumas demograafilised muu-
tused - elanikkond vananeb. Samas on tervena ela-
tud aastate hulk visa kasvama, mistõttu tuleb tege-
likult kõikidel riikidel leida lahendusi nii tervishoius 
kui ka sotsiaalhoolekandes, et toetada eakaid ja nen-
de tervist. Prognooside järgi on 2050. aastaks Hiina 
rahvastikust lausa 44% pensioniealised, samas ei ole 
Hiina riik sellele tendentsile seni väga palju tähelepa-
nu pööranud. Pigem on hiinlased keskendunud ainult 
haiguste ravimisele ning aktiivsena vananemine, ter-
visedendus ja elanikkonna terviseteadlikkuse tõstmi-
ne on olnud üsna tagasihoidlikud.

Eesmärgiks arendada õenduse pädevusi

Eelmisel aastal alustati tegevustega projektis „De-
veloping Gerontological Nursing Education in Chi-
na through Multidisciplinary Innovations (GeNE-
du)“, mille algidee tekkis Hiina kõrgkoolide vajadusest 
uuendada õdede õpet seoses vananevas ühiskonnas 
tekkivate väljakutsetega tervishoiu ja sotsiaalhoolekan-
de valdkonnas. Hiina kolleegide sooviks on arendada 
gerontoloogilise õenduse põhipädevusi, integreerida 
õenduse õppekavadesse tõendus- ja pädevuspõhiseid 
lähenemisviise, suurendada õppekavades digitaalseid 

oskusi, sisustada simulatsiooniõppeklassid ning koos-
tada 30 EAP mahuline geriaatrilise õendusabi moodul.  
Kui terves Euroopas on ühtlustatud õendushariduse 
aluseid, mis näevad ette lisaks tõenduspõhisele õppele 
ka seminarides ja praktikumides pädevuspõhist lähe-
nemist, siis nii pööratigi oma pilgud Euroopa poole.

Jyväskyla Rakenduskõrgkool, kellel on pikaajalised 
suhted Hiina kõrgkoolidega, kaasas projekti Hollan-
dist Hanze Rakenduskõrgkooli ning Tartust ka meie 
kõrgkooli õppejõud. Planeeritud oli esmalt õppejõu-
dude koolitus, seejärel e-kursuse läbiviimine üliõpi-
lastele ning simulatsiooniruumide sisustamine. Saab 
tõdeda, et Hiina on oma õendushariduses praegu seal-
maal, kus olime meie 20 aastat tagasi, kui hakkasid 
toimuma muutused nii hariduses kui ka praktikas.

Koolitused veebis

Koroonaviiruse leviku tõttu on tulnud kohaneda vee-
bipõhiste kohtumiste ja koolituste korraldamisega. 
2020. aasta septembris toimus 40-tunnine õppejõu-
dude koolitus pädevus- ja tõenduspõhise õppe olemu-
sest, õppekavade uuendamise lähtekohtadest ning eri-
nevatest õppemeetodite kasutamisest, mida viisid läbi 
Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist Merle Varik ning Marjo 
Palovaara Jyväskylast. Järgnes esialgu Tartus kohapeal 
toimuma pidanud jätkukoolitus, kus  keskenduti inim- 
ja perekesksusele, kogukonnatööle ning multidistsip-

Hiinlased loovad Euroopa 
kolleegide toel geriaatrilise 
patsiendi õppes innovatsiooni 

GENEDU
GeNEdu projekt („Developing Gerontological Nursing Education in China through Multidiscip-linary Innovation“) põhineb Hiina kõrgkoolide vajadusel uuendada õenduse õppekavasid.Projekt arendab kolme Hiina kõrgkooli õe õp-pekava: Beihua Ülikool, Guangdongi Meditsiini-ülikool ja  Guangzhou Terviseteaduste Kolledž.Projekt lõpeb 2022. aastal ning seejärel on projektis osalenud Hiina kõrgkoolid valmis geriaatrilise õendusabi  mooduli alusel õdesid koolitama.
Projekti rahastab programm Erasmus+.

linaarsele meeskonnatööle. Koolituspäevade eest vas-
tutas Merle Varik ning oma panuse loengutena andsid 
lisaks Hanze kolleegidele õppejõud Eve-Merike Soo-
väli, Ivi Vaher, Ireen Bruus, Kalmer Marimaa, Mary 
Gobbi ning praktilist kogemust jagasid kolleegid Lõu-
na-Eesti Haiglast (Lilia Leppsaar), Viljandi Haiglast 
(Liis Puis) ning Benita Kodust (Liis Kroonmäe). Koos 
Hanze rakenduskõrgkooliga sai ka see koolitusnädal 
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edukalt ellu viidud. Lisaks on projektiga seotud An-
ne Rosenberg, kes toetas IT-lahendustega, kommu-
nikatsioonijuht Jaanika Niinepuu ning projekti juht, 
kõrgkooli arendusspetsialist Jaan Looga.

Käesolevaks ajaks on välja töötatud 30 EAP aine-
kava ning samuti toimub Euroopa ja Hiina partneri-
telt tagasiside ja ettepanekute kogumine. Lisaks val-

mistutakse ette sügiseseks kohtumiseks, et anda sisend 
simulatsiooniruumide sisustamiseks. Kuna Hiinas ei 
ole levinud e-kursused, skoostasid ja viisid Euroopa 
partnerid läbi 5 EAP e-kursuse "Gerontological Nur-
sing" 2021. aasta aprillist kuni maikuuni. Võimalus 
oli osaleda ka Euroopa partnerite üliõpilastel. Ku-
na suunatud oli see siiski Hiina üliõpilastele, siis oli 

Euroopa üliõpilaste arv piiratud. Kuna meie kultuu-
riruumis on e-kursused argipäevased, siis olid Soo-
me, Eesti ja Hollandi tudengid nn õppija rollimude-
liks. Meie kõrgkoolist osalesid õppejõuna Merle Varik 
ning üliõpilasena Novella Elder-Võsu. Kursuse kestel 
tuli omavahel teha ka grupitööd ning koostada juh-
tumipõhine patsiendikeskne lahenduskäik. 

 
TAGASISIDE E-KURSUSELE „GERONTOLOGICAL NURSING“Novella Elder-Võsu, õe õppekava üliõpilane
Antud kursuselt saadud kasu ei seisne vaid geriaatria-alaste teoree-tiliste teadmiste omandamises. Selleks on meie õppekavas olemas vastav kursus eesti keeles. Parim osa oli, et kursus õpetas tegema koostööd täiesti võõraste inimestega, kelle keel, kultuur ja isegi aja-tsoon on meie omast täiesti erinev.Kursust toimus inglise keeles. Kuna see ei olnud ühegi osaleja emakeel, tegutsesime kõik väljaspool oma mugavustsooni ja valitses mõnus üksteist toetav õhkkond.Õppejõud olid rahvusvahelise seltskonna koostoimimiseks organi-satoorselt ja tehniliselt suure töö ära teinud. Selle töö suurusest sain aru siis, kui avastasin, et keerulisemaks kui keelebarjäär kujunes gru-pitöö jaoks ühiste digitaalsete töövahendite leidmine. Kui meie oleme harjunud kasutama Skype’i ja Discord’i, siis hiinlastel on kasutusel hoopis WeChat ja QQ. Päris keeruline oli leida suhtlemiskanalit, mida kõik grupiliikmed kasutada saaksid.Kursus õpetas ilmselt kõige rohkem tervishoiu erinevustest erine-vates riikides. Üks huvitavamaid teemasid oli minu arvates Hiina me-ditsiin - teema, millest Eestis tegelikult palju ei räägita. Samas avas-tasin, et mitmed meetodid ja lähenemisviisid, mida olen õppinud, on mu rühmakaaslastele võõrad. Näiteks oli omaette katsumus üritada selgitada teistele tudengitele, kuidas tehakse õendusplaani. Mis siiski üle kultuuride samaks jäi, oli õenduse eesmärk ise -  patsient, tema olukord ja mured ning nende lahendamine.Soovitan seda kursust soojalt, sest see annab võimaluse suhelda õendustudengitega teistest kultuuridest. Üksteiselt on palju õppida ja kes teab, ehk leiate ka uusi sõpru.
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Väärtuslik kogemus Zell am Sees
Viivika Liimann, füsioterapeudi õppekava 3. kursuse 
üliõpilane

Minu kaks kuud Austrias praktikal möödusid väga 
kiiresti. Pigem oli murettekitavam sellele eelnev pe-
riood, sest pandeemia tõttu oli kõik pidevas muutu-
mises ja ei saanud enne lennukile astumist sajaprot-
sendiliselt kindel olla, et on minek. 

Kohale jõudes pidin esimese nädala karantiinis 
veetma, mis oli üpris igav, kuid arusaadavalt vajalik. 
Majutusega mul samas vedas ja tundsin end koduselt. 

Haiglasse jõudes võeti mind soojalt vastu ning 
kõik töötajad rääkisid ka inglise keelt rohkemal või 
vähemal määral, seega selle võrra oli algus kindlas-
ti lihtsam. Haigla statsionaarse ja ambulatoorse osa 
peale oli kokku üheksa füsioterapeuti ja üks mas-
söör, kellest kaheksaga sain praktikal olles koos-
tööd teha - kas siis ainult vaatlusena või ka ise käed 
külge panna. Kogu haigla kollektiiv oli äärmiselt 
sõbralik ja igaühe tervitamine mööda kõndides sai 
loomulikuks osaks päevast. “Morgen!” („Hommi-
kust!“) oli ilmselt mu korratum sõna. Üldse olid 

inimesed ka tänaval kuidagi õnnelikumad ja ter-
vitasid sind vastu kõndides või vähemalt naerata-
sid. Ilmselt seda suurlinnas ei oleks, aga mina vii-
bisin väiksemas kohas. 

Zell am See on väike asula mägede vahel järve ää-
res. Seal ümbruses on suusakuurordid, mis olid sellel 
talvel küll vaid kohalikele avatud ja seda ka piiratult. 
Tavaolukorras kihab talviti elu seal suusaklubides ja 
kogu ümbruskonnas, kuid turism oli peatatud ja kõik 
asutused kinni. Seega jäid alles vaid kohalikud ja mi-
na. Samal ajal, kui Eestis oli veel kõik lahti, siis Aust-
rias oli juba novembrist saati lockdown – see tähen-
das liikumispiirangut öösiti, päeval olid avatud vaid 
toidupoed ja apteegid. Lisaks oli kohustuslik kanda 
siseruumides FFP2 maski/respiraatorit. Maskivasta-
seid seal ma ei kohanud - kõigil oli korrektselt mask 
ette pandud. Kuna tegevused olid selle tõttu piira-
tud, siis käisin ma palju jalutamas. Õnneks ilusaid 
vaateid seal juba jagus ja lõpuks tekkisid oma lem-
mikrajad, kus käisin tihedamini peale seda, kui ko-
gu ümbruskond oli juba ära avastatud. Lockdowni ei 
leevendatudki minu seal oldud aja jooksul rohkem, 

kui et tavapoed ja muuseumid tehti lahti, juuksuris-
se sai minna negatiivse koroonatestiga. Seega sot-
siaalne pool, mis tavaliselt Erasmuse välispraktika-
tega kaasneb, jäi kahjuks olukorra tõttu puudulikuks 
ning tutvusi sain leida vaid haigla kaudu, kus oli paar 
teist praktikanti Austriast. 

Kõige keerulisem aspekt ilmselt välispraktika juu-
res on siiski kohalik keel. Patsiendid tihtipeale ei rää-
gi inglise keelt ja ainult kehakeelega oma tööd teha ei 
saa. Õnneks olin ma koolis aastaid tagasi saksa keelt 
õppinud ja selle võrra oli mul lihtsam, kuid Austrias 
ja veel eriti Austria erinevates piirkondades on dia-
lekt tavalisest saksa keelest erinev. Siiski sain prakti-
ka lõpuks enamikust jutust aru ja suutsin juba lihtsa-
mate lausetega ka vastu suhelda. Tänu sellele tundsin 
end veidi rohkem “kohalikuna” ja osana sealsest kul-
tuurist. 

Kokkuvõtvalt võin väita, et olenemata maailmas 
valitsevast pandeemiast oli mu kogemus siiski tohu-
tult väärtuslik ja ma ei kahetse seda karvavõrdki. Õp-
pisin erialaselt palju juurde ning sain samal ajal ka 
veidike maailma näha. 
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Minge Metsa!
Eelika Kapitan, õe õppekava 3. kursuse 
üliõpilane

Suvi on peagi kätte jõudmas, kooliaas-
ta lõppemas ning tuleb hakata mõtlema suvistele te-
gevustele. Kuna koroonaviirusest tingitud piirangu-
te tõttu on välismaale reisimine raskendatud ning 
mõnesse riiki sisenemine 
pea võimatu, tuleb lahen-
dusi otsida lähemalt. Mina-
gi plaanisin paari kuu eest 
entusiastlikult nädalast mat-
ka Norra lääneosas Lysefjor-
denis, kuid praegu tundub, 
et sel suvel jääb see ettevõt-
mine ära. Niisiis hakkasin 
alternatiive otsima. 

Aktiivsematele loodu-
sesõpradele on kindlasti tut-
tav Metsa matkarada, mille 
märgistamine lõpeb amet-
likult 2021. aasta kevadel 
ning on osa Euroopa pika-
maarajast E11. Metsa mat-
karaja põhjapoolse osa läbi-
miseks (Riiast Tallinnasse) 
hinnatakse umbes 50-60 
päeva ning kogu rada ja-
guneb omakorda umbes 20 
km lõikudeks, seega kui pole 
just kahe kuu jagu vaba aega, 
saab läbida matkarada ka ju-
piti. Rada läbib arvukalt aja-

loo- ja loodusobjekte, rahvusparke, loodusparke ja 
kaitsealasid ning igal sammul saadab matkalist loo-
duslik mitmekesisus.

Matkamine on hea viis ümbritsevast eraldumi-
seks, mõtete mõlgutamiseks, aga ka ’’enda leidmi-
seks’’ ning kui lühematel ja populaarsematel matka-
radadel kohtad uusi inimesi pea iga sammu tagant, 

METSA MATKARADA
Metsa matkarada on osa Euroopa pikamaa matkateest E11. Marsruut E11 kulgeb järgmiselt: Scheveningen (NL) - Osnabrück (D) - Potsdam (D) - Poznan (PL) - Ogrodniki (PL) - Kaunas (LT) - Riia (LV) - Tallinn (EE).Rada läbib  näiteks Gauja rahvusparki, Põhja-Gaujat ja Veclaicene kaitseala Lätis. Eestis lookleb see läbi Haanja kõrgustiku, Setomaa (Setose maa) ja mööda Peipsi järve läänekallast, kuni jõuab Põhja-Eesti Soome lahte, kus pöördub läände. Sealt kulgeb see mööda Põhja-Eesti ran-najoont ja paljusid Lahemaa rahvuspargi poolsaari,kuni jõuab lõpp-punktini Tallinnas.

siis Metsa matkarada on 
niivõrd pikk, et tihe liiklus on pigem haruldane näh-
tus. Võib-olla hakkad ehk mingil hetkel inimesi taga 
igatsema. Ka iga matkalise huvid erinevad mõneti – 
kes läheb linnulaulu kuulama, kes marju otsima, mõ-
ni saab ehk omale seenehautisegi kokku pärast pik-
ka ja saagikat matkapäeva.

Kui varem pole pikamaa matkaga kokku puutu-
nud, tekib palju küsimusi seoses asjade korraldusli-
ku poolega, varustusega, teeviitade ning võimaliku 
eksimisega. Kuna rada kulgeb kohati läbi külade ja 
väikelinnade, on võimalik oma söögivarusid täien-
dada. Kartes, et telgis ööbides ei tule nii magusat 
und, saab mõned väliööbimised asendada teele jää-
vate külalismajadega. Praktiliselt kõike annab min-
gil määral mugandada, kui tundub, et vähenõudliku 
matkaselli elu pole veel sulle mõeldud. Lisaks teevii-
tadele on rada täispikkuses olemas ka GPX failina 
koos teekonnapunktidega ning need kokku anna-
vad üsna vähe eksimisruumi.

Niisiis, asjad kokku ja minema!
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Looduse positiivsest mõjust 
vaimsele ja füüsilisele 
heaolule
Kadi Kass, Veronika Madalvee, Kristel Veeber, 
Maarja Võrk, Tartu Ülikooli kogukondade arendamise ja 
sotsiaalse heaolu magistrandid

Positiivne psühholoogia on valdkond, mis uurib mitte 
seda, mida me elus vähem tahame (s.t õnnetuks tege-
vaid asju), vaid seda, mida me rohkem tahame ning 
kuidas heaolu saavutada. Üheks tugevalt positiivse 
psühholoogiaga seotud faktoriks on loodus. Analüü-
situd on seda nii keskkonna vaatepunktist – puhas 
loodus kui väärtus, mida ei saa enam iseenesestmõis-
tetavana võtta,  aga ka sellelt tasandilt, kuidas kok-
kupuude loodusega iga inimese isiklikku vaimset ja 
füüsilist heaolu mõjutab.

Looduskontakt ja heaolu

Saksa päritolu Ameerika psühhoanalüütik Erich 
Fromm kasutas esmakordselt 1973. aastal terminit 
“biofiilia” ning kirjeldas seda kui “kirglikku armas-
tust elu ja kõige elava vastu”. Biofiilia hüpotees on 
inimeste kaasasündinud kalduvus looduse ja teiste 
eluvormidega kontakti otsida. Sama terminit kasu-
tas hiljem Ameerika bioloog Edward O. Wilson, kes 
väitis oma 1984. aasta töös “Biofiilia”, et inimeste soo-
vil loodusega koos toimida on geneetiline taust. Wil-

soni mõiste “keskkonna haldamine” (environment 
stewardship) põhines erinevatel kontseptsioonidel, sh 
inimeste praktilisel sõltuvusel loodusest, mille kesk-
mes on ökoloogilised teenused (puhas vesi, õhk, pin-
nas), nauding, mille otsene looduses tegutsemine ja 
viibimine inimestes tekitab, looduse füüsiline ligi-
tõmbavus, millele viitab inspiratsioon ja rahu, mis 
loodusest saadakse, inimese emotsionaalne side loo-
dusega (erinevate maastike, loomade, asukohtadega) 
(Rogers 2019). 

Ulrich jt (1991) töötasid välja psühho-evolutsioo-
nilise stressi vähendamise teooria (psychoevolutio-
nary stress reduction theory), mis väidab, et inime-
sed arenesid loodusele positiivselt reageerima ning 
kontakt keskkonnaga, mis sisaldab evolutsiooniliselt 
olulisi ressursse (taimestik, vesi, kaugeleulatuv vaa-
de), vähendab füsioloogilist ja psühholoogilist stressi 
(McMahan 2018). Lisaks tekitab looduslike elementi-
de vaatamine positiivseid emotsioone ja tundeid, na-
gu huvi, nauding ja rahu, ning sellel on taastav toime, 
mis leevendab meie pingeseisundi järgset erksust nii 
psühholoogiliselt kui füsioloogiliselt (Ulrich 1991).

Rachel ja Stephen Kaplan töötasid 1980ndatel väl-
ja tähelepanu taastamise teooria (attention restora-
tion theory), mis kinnitab, et inimeste keskendumine 
paraneb peale looduses viibimist või ka peale loodus-

stseenide vaatamist, kuna looduskeskkond sisaldab 
rohkelt „pehmeid vaimustusi“ -  üle taeva liikuvate 
pilvede, tuules sahisevate lehtede või ojas vuliseva vee 
jälgimine ei nõua eesmärkidele suunatud pingutatud 
tähelepanu. Kaplanid on tuntud oma uuringutega, 
mis käsitlevad looduse taastavat mõju inimsuhetele 
ja tervisele, näiteks stressi ja ärrituvuse leevendami-
se kaudu. Ka leidsid nad oma uuringutes, et välised 
looduslikud keskkonnad soodustavad rahulikumat ja 
tähelepanelikumat käitumist võrreldes suletud ruu-
midega (Kaplan ja Kaplan 1989).

Looduskeskkonna seos positiivse 
psühholoogiaga

Eelmisel sajandil uuriti inimese ja looduse suhet psüh-
holoogias eeskätt negatiivsete mõjude aspektist, näi-
teks riskitaju ning elusloodusega seotud emotsioonide 
uurimise osas tegeldi valdavalt hirmuga suurte kiskja-
te suhtes. Võimalik seletus keskendumisele negatiiv-
setele sündmustele ja suhetele on see, et suurel osal 
teadusuuringutest oli probleemikeskne lähenemine.

Viimasel kahel kümnendil on sellele hakatud uut-
moodi lähenema ning liigutud inim- ja looduskoos-
luste konfliktist kooselu poole (Buijs ja Jacobs 2021). 
Kuna need kümnendid kattuvad positiivse psühho-
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loogia esile kerkimisega, siis on seos ilmne – tänu 
uudsele lähenemisele tekkis ka looduse suhtes nn 
positiivne vaade – mida head see inimesele pakub.

Ka meedia, keskkonnateadused- ja liikumised on 
varasemalt suures osas keskendunud keskkonnamuu-
tuste negatiivsele ning jõuetuks muutvale kajastami-
sele, unustades pakkuda jätkusuutlikkusele positiiv-
semat analüüsi (Pluta 2012). See omakorda tõi kaasa 
positiivse psühholoogia suunitlusest tekkinud „po-
sitiivse ökoloogia“ mõiste ning lähenemisviisi, mis 
ütleb, et teadus ei peaks keskenduma ainult problee-
midele ja destruktiivsusele, vaid inimeste heaolu ja 
jätkusuutlikkuse integreerimisele, suunates meid „hea 
elu“ rakendamisviiside poole, mis on isiklikult tähen-
dusrikkad ja keskkonnasäästlikud (Schmidt 2005).

Mitmete teadlaste hinnangul on oluline hoida foo-
kuses ennekõike positiiv-
seid strateegiaid, väites, 
et jätkusuutliku maail-
ma loomine on võimalik 
ning seda on tõhusam te-
ha lõbusatel ja sisukatel 
viisidel, mis kujundavad 
tugevamaid suhteid (Plu-
ta 2012). See annab meile 
realistlikuma hinnangu 
meie ühiskondlikust sei-
sundist ja võimaldab ka-
sutada sisemisi ressurs-
se, mis aitavad areneda. 
Näiteks vastandades le-
vinud arvamust, et pla-
needi päästmine nõuab 
inimloomuse isekate, 
konkurentsivõimeliste 
ja materialistlike oma-
duste ületamist, tuleks 
rõhutada inimloomuse 
võimsaid ja positiivseid 
omadusi (nt koostöö,  

Joonis looduse 
positiivsest 
mõjust vaim-
sele ja füüsili-
sele tervisele. 
Kadi Kass.
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empaatia, õiglus, tõhusus, tähendus, kujutlusvõime, 
loovus), mis võimaldavad meil sotsiaalsetesse muu-
tustesse tõhusamalt panustada (Pluta 2012).

Mitmekümned empiirilised uurimused kinnita-
vad tänaseks järjepidevalt, et inimeste kontakti loo-
dusega saab seostada paljude psühholoogiliste ja füü-
siliste kasuteguritega (vt joonist eelmiselt leheküljelt). 
Erilises huviorbiidis on uuringud, mis viitavad, et 
looduslikus keskkonnas viibimine suurendab sub-
jektiivset heaolu, väites, et loodusega seotus võib olla 
viisiks, kuidas inimesed võivad saavutada ning säili-
tada kestliku õnnetunde (McMahan, 2018).

Uuringud looduse salutogeneetilise mõju kohta 
toovad fookusesse neli valdkonda: looduskeskkon-
nas viibimine (exposure), looduse ja heaolu omavahe-
line seos, looduse füüsiline lähedus (proximity) ning 
rohelised harjutused (green exercise) ehk harjutused 
looduses (McMahan 2018). Looduse uurimisel on 
seega positiivse psühholoogia ning spetsiifilisemalt 
heaolu uurimisega tugev seos.

Näiteid uuringutest looduse positiivse mõju 
kohta

Omaette põnevaks teemaks on looduse mõju kogni-
tiivsetele võimetele. Näiteks Gidlow jt uuring (2016) 
võrdles kõndivaid inimesi eri keskkondades: linna-
tänaval ja roheluses. Selgus, et kognitiivsete (töömä-
lu) ülesannete lahendamise paranemine oli püsivam 
pärast looduskeskkonnas viibimist (võrreldes linna-
keskkonnaga). Niisiis võib looduse mõju pakkuda 
huvi ka haridusteadlastele. 

On uuritud kontoritöötajaid, kes alustasid oma 
päeva tööle suunatud intensiivse keskendumisega. 
Aja jooksul hakkas aga nende fookus hajuma, mis on 
loomulik tagajärg pingutusele, mida keskendumise 
säilitamine nõuab. Need töötajad, kes puhkasid väl-
jas või suhtlesid loodusega, taastusid palju kiiremi-
ni kui need, kes pidasid pausi mõnes ebaloomuliku 
valgusega suletud ruumis. Põhjuseks pidasid Kapla-

nid seda, et loodus nõuab “pingutusteta tähelepanu” 
(effortless attention), samas kui töö nõuab eesmärgi-
le suunatud tähelepanu. See oli oluline uuring, ku-
na pakkus teaduslikumat tõestust keskkonna mõju 
kohta käitumisele ja põhilistele kognitiivsetele prot-
sessidele (Kaplan ja Kaplan 1989).

Metsasupluse (forest bathing) uuringus võrreldi 
kahte gruppi, kellest üks saadeti kaheks ööpäevaks 
linna, teine metsa. Vereproovis võrreldi enne ja pä-
rast teatud komponente, mida sai seostada põletiku 
ning stressiga. Lisaks uuriti küsimustikega osalejate 
meeleoluseisundeid. Selgus, et metsasuplejatel olid 
kõik näitajad paremad, võrreldes nii nende endi esi-
algsete kui linnas viibinute tulemustega. Uuringud 
on näidanud, et metsasuplust harrastavatel inimes-
tel on optimaalsed närvisüsteemi funktsioonid, ta-
sakaalustatud südamehaigused ja vähenenud soole-
haigused (Mao jt 2012). 

Vaatamata sellele, mil määral inimesed tunnevad 
või kogevad biofiiliat, on uuringud näidanud, et loo-
duses kasvõi lihtsalt aja veetmine on tervisele kasulik. 
Inimesed, kes veetsid vähemalt kaks tundi nädalas 
looduses, teatasid suuremast rahulolust ning pare-
mast tervisest kui inimesed, kes veetsid looduslikus 
keskkonnas vähem aega. Täiskasvanute seas on leitud 
seos looduslikus keskkonnas viibimise ning vaimse 
tervise vahel, ning laste hulgas on leitud, et looduses 
viibimine suurendab füüsilist aktiivsust ning män-
guhimulisust (Rogers 2019). 

Lisaks on uuritud, et loodusliku keskkonnaga seo-
tus suurendab positiivset ja vähendab negatiivset efek-
ti, suurendab eluga rahulolu, parandab kognitiivset 
toimimist, annab elule suurema mõtestatuse, paran-
dab füsioloogilist toimimist, füüsilist tervist ja suu-
rendab positiivset enesehinnangut (McMahan 2018). 

Terve rida uuringuid toetab biofiilia hüpoteesi, 
näidates, et inimesed eelistavad looduslike keskkon-
dade visuaalseid esitusi enam kui ehitatud keskkon-
di. Seda eelistust on uuritud kultuuriüleselt ning see 
avaldub varajases eas (McMahan 2018). 

Mitmetest empiirilistest uuringutest on selgunud, 
et lühiajaline looduslikus keskkonnas viibimine on 
seotud suurenenud positiivse efektiga ning negatiiv-
se afekti vähenemisega, madalama südamerütmi sa-
gedusega, vähenenud kortisooli tasemega, paranenud 
immuunsüsteemiga ning kiirema stressist taastumi-
sega. Veelgi enam, vastavalt sellele, kuidas teostatak-
se uuringuid nende seas, kes on regulaarselt loodu-
sega kontaktis ning nende seas, kelle jaoks loodus on 
kergemini ligipääsetav, on kogutud järjest enam tõen-
deid selle kohta, et looduse salutogeneetilised mõjud 
(vs patogeneetilised) toimivad pikema perioodi väl-
tel (McMahan 2018).

Üks enim väljakujunenud uuringutulemusi on see, 
et inimeste ja looduse kokkupuutes suureneb õnne-
likkus loodusest saadavate positiivsete emotsioonide 
kaudu (Buijs ja Jacobs 2021). 

Sarnaselt võib kasutada ka lemmikloomauuringute 
tulemusi – nimelt, kuidas eluslooduses viibimine võib 
kõrvaldada eraldatuse tunde (Buijs ja Jacobs 2021). 

Kokkuvõte

Muutes end loodust kaasavamaks, taaselustame meis 
kõigis kaasasündinud looduslikud sidemed. Mida 
rohkem aega veedame looduslikes oludes, seda suu-
rem on meie heaolu. Me saame seda kõike teha toeta-
des omaenese ja kogukonna arengut, hoolides Maast 
ning olles teadlik sellest, kuidas meie tegevus mõju-
tab teiste liikide võimet õitseda (Pluta 2012). 

Lõpetuseks võiks välja tuua esmapilgul peitu jää-
va sotsiaalse poole. Arvestades seda, et positiivsed 
psühholoogid rõhutavad, et oma tugevustele orien-
teerumine ja positiivsete emotsioonide ärakasutamine 
võimaldab meil üles ehitada vastupidavust, avarda-
da probleemide lahendamise võimet, olla uuendus-
meelsem, tugevdada suhteid teistega ja proovida uusi 
käitumisi, siis saab järeldada, et ka positiivne suhes-
tumine ümbritseva keskkonnaga tuleb kasuks nii 
üksikindiviidile kui ka kogukonnale tema ümber.   
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Madis Kuuse, Sven Parkel, EIT Health

2020. aastal kiirendas Euroopa Liidu tervishoiu-in-
novatsiooni võrgustik EIT Health üle 120 idufirma 
arenevast Euroopast1, sh Eestist. Paljud neist on 
loonud tooted ja lahendused, millel on potentsiaa-
li muuta meditsiini ja tervishoiu tulevikku.

EIT Health kiirendab igal aastal üle 120 tiimi üle 
kogu Euroopa. Üha enam uuenduslikke lahendusi 
avastatakse regioonidest, mis paiknevad Euroopa 
innovatsiooni tulemustabelis keskmiste innovaato-
rite seas, näiteks Eestist, Itaaliast ja Portugalist. Siin 
on kuus innovaatilist lahendust, mis võivad tule-
vatel aastatel muuta Euroopa tervishoiu ja bioteh-
noloogia maastikku.

1. Nursebeam

Eestis loodud Nursebeam aitab inimestel, kes on vä-
lisriigis reisil olles haigeks jäänud, leida oma seisun-
dile vastavad käsimüügiravimid ja nende müügiko-
had, raskematel juhtudel ka sobiliku lähedalasuva 
kliiniku. Ettevõtte idee sündis 2018. aasta kevadel 
Bangkokis, kui firma asutajad Timo Uustal ja Vea 
Gaygon mõlemad haigestusid ning pidid ränka vae-
va nägema, et vajalikku abi leida. Nursebeam valiti 
eelmisel aastal EIT Health Headstart programmi, 

tänu millele saavad nad lisada oma rakenduse tee-
nindusalade hulka 100 uut sihtkohta.

2. Pööre kliinilistes uuringutes tõotab 
kiirendada Alzheimeri tõve ravimist

Alzheimeri tõbe põdevate patsientide uurimine on 
pikk ja kulukas protsess. Portugalist pärit iLof ai-
tab kokku hoida 40% rahast ja 70% ajast, mis ta-
vapäraselt uuringutele kuluks, kiirendades nõnda 
seni ravimatule haigusele ravi leidmist. Ettevõte 
loodi 2019. aasta EIT Health Wild Card program-
mi raames, samal aastal võideti ka EIT Jumpstarte-
ri konkurss. iLofi soodne ja mitteinvasiivne lahen-
dus võib kiirendada patsientide ravi, võimaldades 
kategoriseerida Alzheimeri tõvega patsiente enne 
kliinilisi uuringuid.

3. Virtuaalne abiline toetab patsiente 
raviplaani täitmisel

Itaalia ettevõte PatchAI püüab toetada kliinilis-
te uuringute läbiviimist empaatilise tehisintellek-
tuaalse virtuaalse abilisega, mis aitaks patsiente 
paremini kaasata ja raviga kursis hoida, kesken-
dudes seejuures iga patsiendi eripärale. Ettevõte 
võitis 2019. aasta EIT Health InnoStars Awards 

konkursil toote arendamiseks 25 000 eurot ning 
mentorluspaketi, 2020. aastal saavutati EIT Health 
Catapult konkursil 3. koht, mille auhinnaks oli 10 
000-eurone lisatoetus.

4. Ohutu ja 100% loodussõbralik kaitse UV-
kiirguse eest

Poola idufirma UVera on suurepärane näide EIT 
Health InnoStars kiirendite võimekast läbimisest. 
Pärast 2019. aastal InnoStars Awards peapreemia 
võitmist pälvisid nad esikoha ka 2020. aasta Ca-
tapult programmis biotehnoloogia kategoorias, 
samuti võideti Alex Casta nimeline publikuau-
hind. Tänu sellele tunnustusele kuvatakse Uverat 
tutvustavat reklaami New Yorgi Nasdaq Toweril. 
Uvera tiim lõi tõhusa ning loodussõbraliku päi-
kesekreemi, mille tootmisel lähtutakse jäätmete 
minimeerimise põhimõtetest. Tavaliste päike-
sekreemide tootmine ja kasutamine tekitab kah-
ju nii loodusele kui ka inimorganismile. Uvera 
on välja töötanud UV-kaitse, mis pärineb loodu-
ses esinevatelt mikroorganismidelt ning on või-
meline blokeerima kogu UV-kiirguse spektri il-
ma kemikaalideta.

Kuus Euroopa 
tervishoiuvaldkonnaidufirmat, 
millel 2021. aastal silm peal hoida

1 Euroopa innovatsiooni tulemustabeli kohaselt.

https://nursebeam.com/
https://ilof.tech/
https://patchai.io/en/
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5. Südameuuringud viie minutiga

Leedu ettevõte Ligence võitis 2019. aasta EIT Jumps-
tarteri konkursil teise koha ning sai sealt rahastust, 
lisateadmisi ning võimalusi ärisuhete loomiseks, äri 
planeerimiseks ja arendamiseks, mis kokkuvõttes 
aitas neil võita ka 2020. aasta InnoStars Awardsi 
peapreemia. Ettevõte lõi sügavõppel toimiva tark-
vara, mis on suuteline automaatselt segmenteeri-
ma südame anatoomilisi osasid, hindama nende 
toimimist ning koostama leidude põhjal arstidele 
struktureeritud raporteid. Võrreldes praegu levi-
nud diagnostikameetoditega on Ligence’i loodud 
viis osutunud palju kulutõhusamaks, kiiremaks ja 
täpsemaks – arstiteenuste järjekordade lühenda-
mise võimekus on praeguses pandeemiaolukorras 
aga eriti oluline.

6. Insuldijärgne elu muutub lihtsamaks

Ungarist pärit PhoenixOrthosis võitis EIT Health 
InnoStars Awards konkursil kolmanda koha lahen-
dusega, mis tõhustab insuldi läbi elanud patsientide 
taastusravi. Ettevõte töötas välja tipptehnoloogilise 
aktiivse ortoosi, mis aitab käe- ja sõrmespasmidega 
patsientidel osaliselt taastada käe avamise võime. 
Täielikult patsiendi käele kohaldatud PhoenixOrt-
hosise ortoosi eesmärk on tõsta insuldi läbinute 
elukvaliteet võimalikult kiiresti endisele tasemele.

Võimalusi innovatiivse 
idee teostamiseks
EIT Health

EIT Health on mittetulundusühing ning üks Euroo-
pa suurimatest avaliku ja erasektori partnerlusor-
ganisatsioonidest tervishoiuinnovatsiooni alal. 150 
partnerist koosnev EIT Health on unikaalne võr-

gustik, millesse kuuluvad tippettevõtted, ülikoolid, 
uuringu- ja arenduskeskused, haiglad ja instituudid. 
EIT Healthi ülesanne on arendada välja ökosüsteem, 
mis võimaldab tervishoiu arenemist sellisel määral, 
et Euroopakodanikud saaksid elada kauem hea ter-
vise juures. EIT Health aitab arendada tervishoius-
petsialistide oskuseid üle kogu Euroopa, investeerib 
piirkonna suurimatesse talentidesse ning aitab kaa-
sa uuenduslike tervishoiutoodete ja –lahenduste tu-
rustamisele Euroopa Liidus. See on üks suurematest 
avaliku sektori rahastatud algatustest ning seda toe-
tab Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut 
(EIT), mis on Euroopa Liidu asutus. Rohkem infot 
leiate aadressil www.eithealth.eu.

EIT Health InnoStars

InnoStarsi klaster on üks seitsmest EIT Healthi 
geograafilisest alast, kuhu kuuluvad Poola, Ungari, 
Itaalia ja Portugal, ning kuhu lisanduvad EIT Re-
gionaalse Innovatsiooni Kavas osalevad riigid: Ees-
ti, Läti, Leedu, Horvaatia, Slovakkia, Tšehhi, Slo-
veenia, Kreeka ja Rumeenia. Rühma moodustavad 

Euroopa innovatsiooni tulemustabelis keskmiste 
innovaatoritena kvalifitseerunud riigid. InnoStars 
keskendub ettevõtluse, innovatsiooni ja hariduse 
toetamisele tervishoiuvaldkonnas; tervislike elu-
viiside ja aktiivse vananemise edendamisele oma 
regioonis, ning innovatsioonitabelites piirkonda-
devaheliste lõhede vähendamisele.

EIT Regionaalse Innovatsiooni Kava (EIT RIS) 
programm

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut lõi 
EIT Regionaalse Innovatsiooni Kava selleks, et vä-
hendada lõhet innovatsioonitabelite tipus troonijate ja 
arenevate piirkondade vahel. Seoses tervishoiuvald-
konnaga on seda arendatud aastast 2016. EIT Health 
InnoStarsi koordineeritud programm hõlmab 14 EIT 
Health Keskust 13st Ida-, Kesk- ja Lõuna-Euroopa rii-
gist. Arengukava viiakse ellu kohalike keskuste osa-
lusel, mis on juurdepääsupunktideks Euroopa pari-
mate ülikoolide, ettevõtete ja projektide võrgustikule. 
Kava eesmärk on arendada programmi kaasatud re-
gioone, tuvastades erinevate piirkondade tugevaid 

külgi ning kaasates 
kohalikke innovaa-
toreid üle-Euroopa-
listesse programmi-
desse ja võistlustele.

Täpsem info: https://
eithealth.eu/ EIT 
Health pressiesindaja 
Eestis, Madis Kuuse, 
madis@rebas.ee, tel. 
5598 7810 

EIT Health kon-
takt Tartu Biotehno-
loogia Pargis, Sven 
Parkel, sven@biopark.
ee, tel. 738 3053

https://www.ligence.io/
https://www.phoenixorthosis.com/
http://www.eithealth.eu/
mailto:madis%40rebas.ee?subject=
mailto:sven@biopark.ee
mailto:sven@biopark.ee
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Turvaliselt ilusaks!
Ester Jaansoo, õppejõud

Tänapäeval pole vist ühtegi inimest, kes ei oleks kü-
lastanud mõnda ilu- ja isikuteenust osutavat ettevõ-
tet. Kõige sagedamini külastatakse juuksurisalongi, 
käiakse kosmeetiku juures või lastakse teha  maniküü-
ri või pediküüri. Mõned inimesed armastavad käia 
solaariumis ning nii mõnigi laseb teha endale tattoo 
või püsimeigi. Ükskõik, millist teenust me ka ei  ka-
suta, tahame olla kindlad ja usaldada selle töö tegi-
jat. Aga kas kõik on ikka nii, nagu me arvame olevat?

Nõuded ilu- ja isikuteenuste osutamiseks

Eestis kontrollib ilu- ja isikuteenuseid osutavaid ette-
võtteid Terviseamet. Peamiselt reguleerib ilu- ja isi-
kuteenuste osutamist sotsiaalministri 20.12.2000. a 
määrus nr 86 „Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikutee-
nuste osutamisele”. Selle määruse mõistes on ilu- ja 
isikuteenus: juuksuri-, maniküüri- ja/või pediküüri-, 
kosmeetika-, solaariumi- ja saunateenus.

Siia võiks veel lisada esteetilised protseduurid, 
hammaste valgendamise, tätoveerimise ja augustami-
se, püsimeigi, elektromagnetkiirguse allikatel põhi-
nevad protseduurid, keemilise koorimise ja massaaži. 

Mittekirurgilised esteetilised protseduurid on kõik 
injektsioonipõhised protseduurid, näiteks täitsesüs-
tid ja mesoteraapia, aga ka laserprotseduurid, näiteks 
tätoveeringute eemaldamine, ja ka muud invasiivsed 
protseduurid, näiteks krüolipolüüs, karboksüteraapia, 
veenide skleroteraapia, mikronõelumine, keemiline 
naha koorimine. Mittekirurgilisi protseduure võivad 
teostada üksnes tervishoiutöötajad, kes peavad olema 
registreeritud tervishoiutöötajate registrisse. Ka tee-

nust osutav ettevõte peab omama Terviseameti väl-
jastatud tervishoiuteenuste osutamise tegevusluba 
eriarstiabi osutamiseks.

Ilu- ja isikuteenuse osutajale laienevad veel ka nak-
kushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse nõuded. 
Kõik teenindustöötajad peavad läbima tervisekontrolli 
ning omama tervisetõendit (§13). Samuti on määru-
sest tulenevalt nõuded ruumide suurusele, ventilat-
sioonile, valgustusele, külma- ja soojaveevarustuse-
le ja kanalisatsioonile.

Sealjuures on võimalikud terviseohud:
• Viirused: B-hepatiit, C-hepatiit, HIV, soolatüü-

kad (verega saastunud esemed, tätoveerimine, au-
gustamine, meditsiiniprotseduurid, süstimisel) 

• Bakteriaalsed haigused: teetanus, süüfilis, tuber-
kuloos, sepsis, stafülokokk, streptokokk jne

• Seenhaigused: jalgade seenhaigus, küüneseen, 
nahal

• Allergilised reaktsioonid: värvained, kemikaalid, 
õlid, kreemid jne

• Komplikatsioonid: armid, pigmendilaigud, när-
vikahjustused, nahakahjustused 

Viiruse, bakteriaalse haiguse või seenhaigusega 
nakatumine võib toimuda verega saastunud esemete 
kaudu, tätoveerimisel, augustamisel, meditsiiniprotse-
duuridel, süstimisel, aga ka siis, kui klient või teenuse 
osutaja on haigestunud – ohustatud on nii tätoveeri-
jad, augustajad, kosmeetikud, massöörid, maniküü-
rijad, pediküürijad, juuksurid, solaariumi kasutajad, 
sauna- ja SPA külastajad ning iluteenuste kliendid.

Oluline ka hügieenikoolitus!

Seega tundub nagu oleks kõik hästi – kui teenuse osu-
taja on läbinud erinevaid koolitusi, teadlik erineva-
test terviseohtudest, on ise terve ja teeb kõik selleks, 
et oleks tagatud ka kliendi heaolu ja tervis. Samas, ta-
sub märkida, et olen käinud erinevate iluteenuse osu-
tajate juures ning näinud seinal erinevate koolituste 
diplomeid, kuid mitte kunagi pole märganud seal hü-
gieenikoolituse tõendit. Huvitav, miks?

Lisaks sellele, et teenindajal peavad olema teoreeti-
lised teadmised nakkushaigustest, peab ta ka hügiee-
ninõuetest kinni pidama. Korras tuleb hoida nii töö-
koht, ühekordsed ja korduvkasutatavad töövahendid 
ning isiklik hügieen: desinfitseerimisvahendid, kum-
mikindad, mask, tööriietus jne. Samuti võiks teenin-
daja tagada selle, et klient ise oleks teadlik hügieeni 
täitmise olulisusest: ka iluteenuse tarbija peab pese-
ma või desinfitseerima käsi, kandma maski, vajadu-
sel ühekordseid susse jne. 

Olen käinud erinevate 
iluteenuse osutajate 

juures ning näinud seinal 
erinevate koolituste 

diplomeid, kuid mitte 
kunagi pole ma näinud 
seal hügieenikoolituse 
tõendit. Huvitav, miks?

https://www.riigiteataja.ee/akt/13252077
https://www.riigiteataja.ee/akt/13252077
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Kui iluteenindaja kasutab enda töös 
elektrilisi töövahendeid, on oluline, 
et kõik meditsiiniseadmed ja sterili-
seerimisaparaadid oleksid kooskõ-
las meditsiiniseadme seaduse 
nõuetega: need peavad vas-
tama Euroopa Liidu nõue-
tele, olema CE märgisega, 
omama sertifikaati ja ka-
sutusjuhendit. Samuti 
on oluline, et kõik et-
tevõtte tööpindade ja 
instrumentide dekon-
tamineerimiseks ka-
sutatavad tooted ehk 
biotsiidid peavad 
vastama biotsiidi-
seaduse nõuetele. 

Kõik kontrolli 
all! Kas ikka 
on?

Eelneva põhjal tun-
dub, et kõik peaks 
olema kontrolli all. 
Aga kas ikka on? 

Tänapäeval on 
mitmeid võimalusi 
omandada uut ametit. 
Näiteks õppida küüne-
tehnikuks või täiendada 
oma teadmisi küünekau-
nistamise või juukselõiku-
se alal nii erinevatel e-koo-
litustel kui ka Youtubè is. Ka 
füüsiliselt kohapeal toimuvad 
ühe- või kahepäevased koolitu-
sed, pärast mida prinditakse ar-
vutist paberile osalejatele tunnistus.  

TERVISEAMETI 2018. AASTA KOKKUVÕTE 
Kokku kontrolliti 385 ettevõtet (~ 40% arvel olevatest objektide üldarvust).Puudused, mida on järelevalve käi-gus leitud:

• Hügieeninõuete rikkumised: puuduli-kud teadmised hügieenist, desinfekt-sioonist, sterilisatsioonist, valamute puudumine tööruumides.
• Puudused sisekliima nõuete osas: valgustus, ventilatsioon, salongid keld-rikorrusel - ebasobilik nii töötajale kui kliendile ja tervist ohustav (hallitus).• Puuduvad töötajate tervisetõendid;• Solaariumis ei vasta nõuetele UV-seadmete dokumentatsioon. Laboratoorselt mõõdetud UV-lampide kogukiirgustihedus ületab lubatud piirväärtusi.

• Ilusalongides pakutakse protseduure, mis on esteetilised mittekirurgilised protseduurid (tervishoiutöötaja kva-lifikatsioon ja tegevusluba eriarstiabi osutamiseks).
• Kasutavatel seadmetel puudub toot-japoolne kasutusjuhend jm nõuetele vastav dokumentatsioon. Aparaatkos-meetika valdkonnas on kasutusel me-ditsiiniseadmed, mis sageli ei vasta EL nõuetele.

Allikas: terviseamet.ee
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NÕUANDED, MILLEGA ARVESTADA ENNE PROTSEDUURILE MINEKUT
• Kontrolli teenusepakkuja kvalifikatsiooni (tegevusloa olemasolu, registreering riiklikus registris).
• Uuri teenusepakkuja kogemuste kohta (kaua töötanud, koolitused, tagasiside/kom-mentaarid klientidelt jne).
• Tutvu protseduuri iseloomu ning käiguga. Oluline on teada näidustusi/vastunäidustusi.• Uuri infot ohtude ja tüsistuste kohta, mis võivad esineda pärast protseduuri.• Teavita teenuse osutajat varem teostatud iluprotseduuride ja kasutatud toodete kohta (mittesobivus teiste toodete/ainetega).• Sooduspakkumised tuleks üle kontrollida (kvaliteedi/hinna suhe).

• Tätoveeringu/augustamise puhul. Pärast protseduuri väldi teiste inimeste kehavedeli-ke sattumist augustatud/tätoveeritud kohale kuni selle täieliku paranemist.• Komplikatsioonide korral tuleks teavitada teenusepakkujat ning arsti.• Tuimasti kasutamine. Iluteenindaja ei tohi enda soetatud tuimestavat vahendit kliendi peal kasutada. Kuna tuimasti on retseptira-vim, siis selle väljastab kliendi soovi korral arst. Enim kasutatakse tuimastit tätoveerimi-sel, augustamisel, püsimeigi tegemisel.Allikad, kust võib infot leida: https://terviseamet.ee/et/keskkonnatervis/ini-mesele/ilu-ja-isikuteenused
Allikas: terviseamet.ee

Seega on õppimisvõimalusi kõigi 
jaoks, sõltuvalt vajadusest, eesmär-
gist, huvist ja rahalistest võimalus-
test. Üldjuhul ei küsi keegi enne ilu-
teenindajate koolitust, milline on 
osaleja taust ja teadmised ning mi-
da ta nende teadmistega reaalselt 
peale kavatseb hakata. Samuti ei hu-
vita kedagi, kus ta teenuseid osuta-
ma hakkab – kas kuskil salongis, 
rendipinnal või kodus. Iluteenindaja 
võib olla FIE,  OÜ või lihtsalt eraisik. 
Rendipinna puhul on rendileandja-
le oluline, et töökoha rent oleks tasu-
tud. Üldjuhul teda ei huvita, kes on 
iluteenindaja kliendid, kust ta neid 
leiab ja milline on tema senine töö-
kogemus. Samuti ei pea kellelegi aru 
andma, kust iluteenindaja oma tööva-
hendid soetab, kas interneti teel näi-
teks Hiinast või mõnest usaldusväär-
sest kauplusest. 

Seetõttu tuleks hoolikalt kaaluda, 
kelle juurde iluteenuseid saama minna.

Õppimisvõimalustest veel. Kui kos-
meetikuid, juuksureid või küünetehni-
kuid õpetavad era- ja kutsekoolid, siis 
näiteks kõik tätoveerimishuvilised õpi-
vad ise internetis või õpipoisina vald-
konnas tegutseva spetsialisti juures -  
Eestis neile koolitusvõimalus puudub. 

Positiivne on, et paljud kosmeetika-
firmad, kes toovad maale erinevaid me-
ditsiinilisi seadmeid, korraldavad sa-
muti huvilistele koolitusi, kuidas nende 
seadmetega töötada.  

Tartu Tervishoiu Kõrgkool korraldab 
juba kolmandat aastat järjest ilu- ja isi-
kuteenuste osutajatele nii hügieeni- kui 
ka haigusõpetuse koolitust.

 Iluteenuse pakkuja ei pea enda tegevusest Tervi-
seametit teavitama, kui seda ei nõua kohalik omavalit-
sus. Seega võib isehakanud iluteenindaja töötada oma 
kodus või rendipinnal ja küsida teenuse eest tasu, mi-
da ise õigeks peab - kui ei ole kehtestatud hinnakirja 
või kokku lepitud teistmoodi. Terviseamet saab ilu-
teenuse pakkujat kontrollida ainult sellisel juhul, kui 
on esitatud kaebus ja kui teenuse osutaja on end äri-
registris arvele võtnud ning pakub avalikku ilutee-
nust. Terviseameti inspektor ei tohi iluteenuse osu-
taja koju siseneda, isegi siis, kui reklaamib enda töid 
näiteks Facebookis või mujal internetilehekülgedel 
– pole mingit probleemi ega takistust teenust osuta-
da ja kliendibaasi seeläbi laiendada, aga keegi teda ja 
teenuse kvaliteeti kontrollida ei saa.

Ükskõik, millise iluteenuse kasuks otsustad, tee 
endale selgeks, kelle juurde lähed. Samuti võid prot-
seduuri käigus küsimusi esitada, et saada teadliku-
maks teenuse osutajast.

Foto: Pexels/brett-sayles

https://terviseamet.ee/et/keskkonnatervis/inimesele/ilu-ja-isikuteenused
https://terviseamet.ee/et/keskkonnatervis/inimesele/ilu-ja-isikuteenused
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Ave Kutman, õppejõud

Peatäitõppe ehk pedikuloosi haigestumist ei regist-
reerita Eestis enam 2004. aastast, mistõttu täide levi-
ku kohta puudub ülevaatlik statistika. Sellegipoolest 
on parasiidi esinemine jätkuvalt süvenev probleem - 
seda kinnitavad murelikud lapsevanemad ning koo-
lide ja lasteaedade personal. 

Värsked uurimistööd kinnitavad jätkuvat 
levikut

2019. aastal teostati Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis uu-
ring, et selgitada peatäide levikut eelkooliealiste laste 
seas Eestis. Uuringus osales 1141 lapsevanemat, kel-
lest ligi 30% kinnitas, et vähemalt ühel lapsel peres 
on esinenud pedikuloos. 2021. aasta juunikuus tuleb 
kaitsmisele veel üks uurimistöö, mis samuti selgitab 
peatäide levikut, kuid seda esimeses kooliastmes (1.-
3. klass). Ehkki antud uuringu valim oli väiksem, 

kinnitasid 45% uuringus osalenud lapsevanematest, 
et nende peres on kasvaval koolilapsel olnud peatäid. 
Saame väita, et peatäid ei ole tõepoolest kuskile ka-
dunud ning on jätkuvalt ebameeldivaks probleemiks 
nii lastele kui nende vanematele. 

Pea igas maailma piirkonnas esineb lastel pediku-
loosi. Erinevad uuringud maailmas näitavad, et täi-
tõvesse nakatumise määr on laste seas kõrge, jäädes 
vahemikku 5%- 75%, Euroopas hinnatakse peatäi-
de leviku protsendiks elanikkonna hulgas sõltuvalt 
piirkonnast 0,48%–22,4%, Aasias ja Türgis jääb täi-
tõve levik koolilaste seas vahemikku 0,7–59%. Kõi-
ge enam on ohustatud lapsed vanuses 3–12 eluaastat.  
Selles vanuses lapsed käivad kollektiivides (laste-
aias, lastehoius või koolis), trennides ja on rohkem 
sotsiaalsed ka väljaspool kodu. Samas on laste hü-
gieenist kinnipidamine kindlasti madalam kui täis-
kasvanutel. Enamik lapsevanemaid, kelle lapsel on 
esinenud pedikuloos, väidavad, et nakkus saadi just 
lasteasutusest. 

Ehkki lasteasutused on peamised kohad, kus täi-
de nakkuskoldeid on uuritud, saab esile tuua veel 
hooldekodud ja varjupaigad. Uuringud on kirjelda-
nud ka suuremat täidega nakatumist just riikides, 
kus on suur rahvaarv ja tihe asustus. Paljud uurin-
gud kinnitavad ka asjaolu, et tüdrukud nakatuvad 
pedikuloosi rohkem kui poisid ning seda just pik-
kade juuste tõttu. Ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 
koolilaste uuringust nähtus, et nakatunutest ena-
mik olid tüdrukud.

Lapsevanemal tasub olla valvas

Peatäi on lähikontaktil kergesti nakkav parasiit, mis-
tõttu on peresisene nakatumine potentsiaalselt kõr-
gendatud. Peatäi võib edasi levida nii täiskasvanule 
kui ka lapsele. 

Nakatumise vältimiseks tuleks vanematel oma 
laste päid regulaarselt kontrollida. Tartu Tervishoiu 
Kõrgkooli uuringutes selgus, et paljud lapsevanemad 
teevad seda ka profülaktika mõttes. Kuna pedikuloos 
võib esineda ka sümptomiteta, on leviku vältimiseks 
regulaarne kontrollimine väga oluline. Paljudel juh-
tudel põevad lapsed või ka täiskasvanud pedikuloo-
si läbi mitmeid kordi. Peatäide mitteravimine kollek-
tiivis (ravida tuleks kõiki nakatunuid) võib tekitada 
nö nõiaringi, kus parasiidist on väga raske vabane-
da. Seetõttu on oluline teavitustöö jätkamine – kõik 
lapsevanemad peaksid olema teadlikud ennetusest, 
ravist ja täi elutsüklist. Vale või puudulik ravi võib 
olla peamiseks põhjuseks, miks ei saada täidest lah-
ti. Põhjusel, et täisid on raske tuvastada ja 
tülikas juustest eemaldada, võivad lap-
sevanemad olla lohakad täide täie-
likus eemaldamises.

Kuidas parasiiti ära 
tunda ja ravida  

Peatäi ehk Pediculus 
humanus capitis on la-
me, seesamiseemne suu-

Iga-aastane tüütus – peatäid 
pole aastatega kuskile kadunud

Suurem peatäide levimus 
on just tüdrukute seas, 

sest pikad juuksed 
soodustavad levikut.

Täikamm.
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rune verd imev parasiit, kellel on kolm paari jalgu ja 
kes elab inimese peas juustega kaetud alal. Tema ke-
ha on pruunikas, tingud valkjad ning täist kolm kor-
da pisemad. Parasiit toitub inimese verest, tehes seda 
iga 3–6 tunni järel. Peatäi ei hüppa ega lenda, kuid 
on võimeline väga kiiresti roomama, mistõttu levib 
otsese või kaudse kontaktiga. 

Peatäid tuleb välja ravida, kuna need ei kao ise-
eneslikult ja ravita jätmise korral probleem vaid süve-
neb. Ravimata jätmine võib põhjustada infektsioone, 
äärmuslikel juhtudel võib välja kujuneda ka kehvve-
resus ehk aneemia. Ilma ravita ja oskusliku tegutse-
miseta on täidest keeruline vabaneda.

Apteekides müüdavaid täiravimeid ehk pedikulit-
siite on erinevaid. Mõned tapavad vaid munad, teised 
munad ja peatäid, kuid enne igat ravimit peab konsul-
teerima arstiga ja lugema infolehte kasutamise kohta. 

Kui leiad enda või lapse juustest hoolimata ravist 
elusaid täisid, tuleb tõrjet korrata ja teostada pea-
kontroll kord nädalas. Täivastase vahendiga töötle-
mine on vajalik üksnes siis, kui tuvastatakse aktiiv-
ne täidega nakatumine. Kõiki selliseid isikuid tuleks 
töödelda ühel ja samal päeval, et vältida uuesti na-
katumist.

Väga oluline on juuste kammimine spetsiaalse 
täikammiga, mis on tavalisest kammist oluliselt ti-
hedam. Kammida tuleb kindlasti ka pärast pediku-
loosivastaste vahendite kasutamist, kuna juuste kül-

ge kinnitunud tingud on juuksekarva küljes reeglina 
nii tugevasti, et nendest lõplik vabanemine on või-
malik vaid mehaanilisel teel.

Allikad ütlevad, et peatäide edasikandumise pea-
mine viis on kontakt juba nakatunud inimesega, 
pea-pea kontakt lastel toimub enamasti mängimi-
sel, sporditegevuste ajal, pidžaamapidudel, laagrites 
või mänguväljakutel. Selleks, et pidurdada peatäi-
de levikut, tuleks teavitada kõiki, kes lapsega kokku 
on puutunud, lisaks koolile ja lasteaiale peaks tea-
vitama nakkuse esinemisest ka trenne ja kogu lap-
se suhtlusringi.

Sagedaseim nakatumine 
peatäidesse toimub 

nakatunuga 
lähikontaktis olles, 

kuid see võib toimuda 
ka esemete (müts, sall, 

kamm) kaudu.

Foto: Pexels/ivanovgood
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Stella Tiit, ämmaemanda õppekava 4. 
kursuse üliõpilane

Sellel aastal võtsin ma osa Changema-
kers Academy’st. Mis see aga on ning miks 

peaksid ka Sina seal osalema?
Changemakers Academy on koht, kus saavad kok-

ku noored ja ambitsioonikad inimesed, kes huvitu-
vad eelkõige turundusest, aga ka tiimitööst ja ene-
searengust. Nad on loonud erinevaid programme, 
e-kursuseid ning jagavad igas võimalikus kanalis in-
fot enesearengu ja vaimse tervise kohta. Konkreet-
ne programm, kus mina osalesin, toimub igal aastal 
ühe korra, kestab kolm kuud ning seal osaleb umbes 
100 noort üle Eesti. Noortest moodustatakse tiimid 
ning iga tiim peab looma ühele sotsiaalsele ettevõt-
tele turundusplaani ning selle ka ellu viima.  Selgi-
tuseks võib lisada, et sotsiaalse ettevõtte eesmärgiks 
ei ole teenida tulu, vaid muuta maailma.

Olen tähele pannud, et meie kõrgkooli õppurid 
pigem ei taha osa võtta sellistest programmidest na-
gu Changemakers Academy. Arvatavasti on see nii, 
kuna esmapilgul tundub, et need programmid on 
tervishoiukauged ja võtavad pigem palju aega, mida 
võiks ju kulutada õppimisele. Aga see pole üldse nii!

Turundus laste diabeedi ühingule 

Minu tiim tegi turundust ELDÜ-le ehk Eesti Laste ja 
Noorte Diabeedi Ühingule (http://diabeedikool.ee). 
Enamus tiimikaaslasi ei teadnud diabeedist suurt mi-

dagi. Meie ülesanne oli koostöös ELDÜ-ga kokku pan-
na neile kolme kuu turundusplaan ning siis see ka täide 
viia. Keegi ei eelda, et osalejad turundust oskavad, vaid 
esimesed päevad koolitasid meid oma ala eksperdid. 

Meie tiim pidi lahendama väga põnevat problee-
mi, mis oli tegelikult üsna keeruline. Me pidime väl-
ja mõtlema lahenduse, mis räägiks 10-13 aastastele 
noortele I tüübi diabeedist. Probleemiks on, et kui 
sellises vanuses noorel on diabeet, on see ilmselgelt 
tema jaoks väga raske. Olukorra teeb raskemaks as-
jaolu, kui tema sõbrad ei tea, mis diabeet on. Esile 
võivad kerkida erinevad küsimused - kas diabeet on 
nakkav, miks sõber vahel kehalise kasvatuse tunnist 
puudub - ning noor võib sattuda kiusamise ohvriks. 
I tüübi diabeediga nooruk peab iga päev mõtlema sel-
lele, mida ja millal ta sööb, kui palju trenni teeb jne. 
See ei ole kindlasti asi, millega noored tavapäraselt 
igapäevaselt kokku puutuvad. 

Meil oli plaanis luua mobiilimäng, kuna leidsime, 
et see on väga hea võimalus jõuda meie sihtrühma 
kuuluvate noorteni. Kahjuks mängu loomiseni me ei 

jõudnud, kuna kolm kuud oli selle jaoks üsna lühike 
aeg ning ka rahalised vahendid olid piiratud. Aitasi-
me luua ELDÜ-l toimiva sotsiaalmeedia plaani, ku-
na 10-13 aastased noored on palju sotsiaalmeedias. 
Lisaks sellele tegime videoid diabeedist, mida ELDÜ 
saab edaspidi saata koolidesse vaatamiseks. Samuti 
võtsime ühendust koolidega, et korraldada seal dia-
beedi teemalisi tunde. 

Eneseareng ja tiimitöö

I tüüpi diabeet on teema, millele arvatavasti paljud 
mõelnud ei ole. Vähemalt mitte sellisest vaatenurgast, 
kuid tänu Changemakers Academy’le ning ELDÜ-le 
õppisin rohkem diabeedi kohta ning mõistan pare-
mini, mida võib tunda I tüüpi diabeeti põdev noo-
ruk või tema vanemad. 

Miks Sa peaksid ka osalema Changemakers Aca-
demy programmis? Paljud meie õppurid plaanivad 
minna tööle haiglasse, aga tegelikult saame enda tead-
misi ka mujal kasutada. Miks mitte rakendada ole-
masolevaid teadmisi maailma muutmiseks ning aida-
ta sotsiaalsel ettevõttel jõuda rohkemate inimesteni?! 
Uuri lisaks veebilehelt www.changemakers.ee

Changemakers Academy’s saad teadmisi turundu-
sest, enesearengust ning tiimitööst. Ma olen kindel, 
et ükskõik kuhu Sa tööle ei plaani minna, siis need 
on oskused, mis tulevad alati kasuks. Kui turundus 
Sind ei paelu, siis mõtle sellele, et elus pead tegelikult 
alati midagi turundama. Kui see pole mingi toode või 
teenus, siis pead ikka ja jälle turundama iseennast.

Changemakes Academys 
saad teadmisi turundusest, 

enesearengust ning 
tiimitööst. 

Väikeste sammudega saad 
muuta maailma!

http://diabeedikool.ee
http://www.changemakers.ee


TERVIST! / JUUNI 2021 / nr 31 MEIL JA MUJAL 30

Kadi Kass, lapsehoidja õppekava 1. kur-
suse õppur

Oma päeva (või isegi kvartali) heateo 
sooritasid 9. veebruaril 29 kõrgkooli tudengit ja õp-
pejõudu, kellest igaüks loovutas 450 ml verd.

Tõele au andes oli doonoriks soov tulla veel ühek-
sal heasüdamlikul inimesel, aga erinevatel tervislikel 
põhjustel neilt seekord verd võtta ei saadud. Eriliselt 
tasub ära märkida, et seekordsetest vereloovutaja-
test oli lausa 13 esmakordset doonorit. Loodetavasti 
saab selline võimalus heategu teha neile harjumus-
päraseks.

Doonoripäev Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on 
iga-aastane traditsioon. Seda korraldab Tartu Ter-
vishoiu Kõrgkooli Üliõpilasesindus koostöös Eesti 
Arstiteadusüliõpilaste Seltsi ja TÜ Kliinikumi Ve-
rekeskusega.

Seekordse doonoripäeva viimaseks vereloovuta-
jaks oli kõrgkooli rektor Ulla Preeden, kes tunnis-
tas, et on küll juba ammu doonor, aga viimasel ajal 
ei ole vereloovutust ette võtnud. Nüüd, kui võima-
lus kõrgkooli aulasse kätte tuli, oli hea vana heateo 
harjumus taastada. Ta lisas ka seda, et doonoripäeva 
korraldamine Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis oli plaa-

nis juba mõnda aega, aga riikliku tervisekriisi tõttu 
ei olnud seda võimalik varem turvaliselt korraldada.

Etteregistreerumisega korraldatud doonoripäev 
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli aulas viidi läbi kõiki tur-
vanõudeid kasutades, hajutatus ja desinfitseerimine 
oli kõigile osalejatele tagatud.

Vereloovutajad lahkusid pärast doonoriprotseduu-
re rõõmsatujulistena. Lisaks Verekeskuse tavapärase-
le kingitusele (see valik muide uueneb pidevalt!) saa-
di veel kosutuseks ka maitsvat smuutit.

TÜK Verekeskus, EAÜS ja TTHKK üliõpilasesin-
dus tänavad kõiki doonoreid ja kutsuvad ka teisi üles 
sellele lihtsale heateole, mis võib päästa kellegi elu!

Täpsem info: www.kliinikum.ee/verekeskus/

Tartu Tervishoiu 
Kõrgkooli doonori-
päeval loovutati  
13 050 ml verd

Kõrgkooli rektor Ulla Preeden verd 
loovutamas. Fotod: Kadi Kass

https://www.kliinikum.ee/verekeskus/?fbclid=IwAR21ymzzTHtYBRZqr4x6tyvsSpbY0ZUqbssUAWpQXXZksep37-SuNLFJkFQ
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Evelin Traks, Tallinna Majanduskooli 
turundusspetsialisti õppekava 1. kursuse õppur

Olen Evelin Traks, 28- aastane ja õpin Tallinna Majan-
duskoolis sessioonõppes turundusspetsialistiks. Ses-
sioonõppe kestus on 2,5 aastat ning olen lõpetamas 
esimest kursust. Pikalt olen eelnevalt töötanud turis-
misektoris erinevatel ametipositsioonidel ning seoses 
Covid-19 olukorraga mind koondati. Ausalt rääkides, 
olin sellest väga löödud ja tegelikult ei olnud õrna ai-
mu ka, mis saab edasi. Aastaid olen mõelnud, et võiks 
veel midagi õppida ja tegelikult mõlkus mõte õppima 
minekust mu peas mitu aastat, aga töö kõrvalt ei õn-
nestunud seda teostada. 

Kui üks uks sulgub, avaneb mõni parem

Internetis ringi vaadates leidsin Tallinna Majandus-
kooli turundusspetsialisti eriala ja seejärel ootasin kuu-
päeva, et saaks SAISi kaudu avalduse esitada ja kooli 
vestlusele minna. Eelmise aasta augustikuus toimus 
sisseastumisvestlus. Turundusspetsialisti erialale oli 
tahtjaid ligi 500, aga sisse sai 100. Mõtlesin, et annan 
vestlusel oma parima ja ei hellita lootusi, sest üsna 
suure tõenäosusega on minust paremaid inimesi, kes 
väärivad seda kohta. Kuidagi juhtus nii, et saingi Tal-
linna Majanduskooli sisse. Minu soovitus inimestele, 
kes on täna sarnases olukorras, kus toimub koonda-
mine ja ei tea, mis saab edasi: tuleb jääda positiivseks 

ja mitte alla anda! Kui üks uks lüüakse su ees kinni, 
siis avaneb sulle mõni muu, parem uks. „Iga asi siin 
elus juhtub põhjusega“.

Valisin turundusspetsialisti eriala, sest sel-
les valdkonnas ei ole kunagi igav ja saab 
töötada erinevate kujundusprogram-
midega, samuti on see väga prak-
tiline. 

Seoses keerulise olukorraga rii-
gis on praktikakohta väga raske 
leida. Kirjutasin umbes 50-le et-
tevõttele oma praktikasoovist, aga 
kahjuks vastused olid eitavad. Ko-
gemata sattusin tööotsingupor-
taalis töökuulutuse peale, et Tartu 
Tervishoiu Kõrgkool otsib turundus-
spetsialisti, mis lõi tulukese mu peas 
põlema, et proovin neile kirjutada ja ehk 
õnnestub nende juurde praktikale saada. Üs-
na kiiresti vastas mulle Jaanika Niinepuu (Tartu Ter-
vishoiu Kõrgkooli kommunikatsioonijuht), et muidugi 
tule praktikale ja me ootame sind väga. Ega ma pikalt 
ei mõelnud ja kohe olin nõus alustama oma sissejuha-
tavat turunduspraktikat Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.

Erinevad ülesanded

Praktikat alustasin 22. märtsil ja kohe esimesel päe-
val võeti mind vastu väga soojalt ja tutvustati kõigi-

Praktikal Tartu  
Tervishoiu Kõrgkoolis –  
tore ja kasulik kogemus

le kolleegidele, kes olid parasjagu majas. Tavaliselt on 
ettevõtetel praktikandi suhtes hoiakud, et praktikant 
on kehvem kui kõik teised töötajad. Tartu Tervishoiu 
Kõrgkool suhtub praktikantidesse nagu oma kollee-
gidesse ning tundsin alati, et mu arvamus on väga 
oluline. Kõrgkoolis on väga olulisel kohal meeskon-
natöö, omavaheline suhtlus, kolleegidega läbisaami-
ne ning võrdne suhtumine kõigisse. Tore on viibida 
kohas, kus sinu tehtud tööd väärtustatakse, vahet po-
le, kas oled praktikandi või päriselt töötaja rollis. Mi-
na tundsin, et minu panus on väga oluline kolleegide 
jaoks, kes teevad seda tööd igapäevaselt.

Praktika ülesanneteks oli õppekavajuhtidelt kogu-
da infot erinevate persoonade kohta ning teha neile 

persoonadele kujundused. Sain teha rahvus-
vahelisele IFEH konverentsile videoid, 

mida näidati ka konverentsil. Halda-
sin sotsiaalmeediat, kuhu tegin eri-

nevaid postitusi ja lisasin üritusi. 
Kodulehele lisasin erinevaid pro-
jekte ja alustasin kõrgkooli pilti-
de kogumise projektiga. Kuula-
sin erinevaid Digiarengu koolitusi 
ja sain katsetada erinevaid prog-
ramme. 

Minu praktikajuhendajaks sai 
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kom-

munikatsioonijuht Jaanika Niinepuu. 
Läbi minu silmade on Jaanika väga tore, 

sõbralik, lahke, abivalmis, hea huumorimee-
lega, positiivne ja muheda ellusuhtumisega. Olen ka 
varasemalt kooli lõpetanud ja praktikat teinud, aga 
nii siirast ja sooja praktikajuhendajat mul ei ole mit-
te kunagi olnud.

Lõpetasin praktika 23. mail ning jäin oma praktika-
ga Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis väga rahule. Kõrgkoo-
lis saab palju nalja, puutud kokku toredate inimeste-
ga, praktikal saab teha võimalikult palju ja saab kaasa 
lüüa kõigis toredates tegemistes. Tule Tartu Tervishoiu 
Kõrgkooli praktikale ja saa tore elamus kogu eluks! 

Foto: 
Jaanika 

Niinepuu
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Suvehakul sobib jagada mälestuskilde ajast, mil üliõpilased eksamitel 
mõisteid ja arusaamu oma sõnadega seletada said.

• Vahelihas ehk ladina keeles PHYNYX asub vaagnaluude vahel ja eraldab neid.

• Tahhükardia all mõeldakse hingamisraskusi.

• Müomeetrium on südamelihase rakud.

• Perineum on hapnikuvaegus.

• Arter on kapillaar.

• Vererakud on lambotsüüdid ja nad neutraliseerivad verre sattunud mikroobe.

• Normaalne rasedus inimesel kestab 280 nädalat.

• PELVIS on eesti keeles pea... või siis kops.

• CLAVICULA on seljalainärv.

• COSTAE on eesti keeles kolju.

• Ajukoor kaitseb mehhaaniliste liigutuste eest ja hoiab peaaju koos.

• Piklikus ajus paiknevad inimesel mälumiskeskus ja ja istmikukeskus.

• Hingamisel õhk läheb verre ja siis kopsust välja. 

• Otsaju koosneb kolmest poolkerast.

• Diurees on seedekanali kaudu väljutatav uriini kogus. 

• Anuuria on midagi, mis on anusega seotud.

• Pärasool on ladina keeles INTESTINUM UREAE,.

• Aneemia on mälukaotus.

• Vaagen on ladina keeles URETRA OSIUM või OS VAGUM.

• Miimilised lihased kinnituvad õndraluule.

• Gastriit ehk ... soolegaasid.

• Ikterus on ebavajaliku asja, näiteks nabanööri, küljest tulemine. 

• Üks peaajunärvidest on istmikunärv.

• Esmasuriin tekib imikul kohe pärast sündimist. 

• Reniin-angiotensiin-aldosterooni süsteem käivitub nälguse ja paha tuju korral.

• Ovulatsioon on sperma väjaheide. 

Üliõpilase 
iseenese 
tarkusest...

Üles kirjutanud Anne Vahtramäe, õppejõud

Et mängul oleks lisaks mõnule ka tarkuseiva sees, püüdke oma 
mõtetes need vastused korrektseteks muuta. Jõudu selleks!

Piklikus ajus 

paiknevad inimesel 

mälumiskeskus ja ja 

istmikukeskus.
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Tulevase õe tegemisi jälgib 
TikTokis 21 000 silmapaari 

Merilin Kalamis, õe õppekava  
1. kursuse üliõpilane

Õenduse esimesel kursusel õppiv tudeng 
Lisabet Loigu ei ole mitte ainult väga tubli üliõpilane, 
vaid ka populaarsust koguv sketšivideote looja sotsiaal-
meedia platvormis TikTok. Et Lisabeti kohta veel mi-
dagi põnevat teada saada, küsisime temalt mõned kü-
simused.

Mis olid Teie lapsepõlve unistused?
Nagu ka paljudel teistel väikestel tüdrukutel, oli ka mi-
nu peamiseks unistuseks saada baleriiniks. Me käisi-
me emaga sageli teatris balletietendusi vaatamas ning 
ma soovisin väga balletikooli minna. Mu ema ei ol-
nud sellest eriti vaimustuses, sest ta arvas, et see soov 
on ajutine ning ma ei viitsiks selle nimel vaeva nä-
ha. Ta seletas mulle pikalt, kui palju peab trenni tege-
ma, et saada ükskord neid ilusaid seelikuid ja varvas-
kingi kanda. Mind see ei morjendanud ja lõpuks sain 
ema nõusse ning ta pani mu balletikooli, kus ma käi-
sin üheksa aastat.

Miks otsustasite õendust õppida?
Põhikoolis õppides oli mu soov saada arstiks, kuid va-
nemaks saades mõistsin, kui keeruline ja aeganõudev 
see eriala on. Ühel hetkel hakkas mind huvitama kiir-
abitöö ning algselt uurisin erakorralise meditsiini teh-
niku õppe kohta, kuid mõistsin, et selle eriala lõpetanu-
na saaksin töötada põhimõtteliselt kiirabiauto juhina. 

Mu soov oli patsiente põhjalikumalt aidata ning see-
tõttu avastasingi enda jaoks õenduse. See eriala annab 
nii palju erinevaid võimalusi ja kindlustab alati tööko-
ha. Täna olen oma valikuga väga rahul.

Nimetage mõni enda varjatud talent.
Ma oskan teha selliseid huvitavaid ja kunstipäraseid ma-
keup look è. Kunagi avastasin juhuslikult, et mul tuleb 
välja ka patside punumine ja erinevate soengute tege-
mine. Umbes 7-aastasena hakkasin ma iseseisvalt õp-
pima Photoshopi. Ma tegin seal isegi liikuvaid pilte ja 
müüsin neid Mängukoopa lehel. Täna olen ma Photos-
hopis näiteks vahetanud filmiplakatil olevate tegelaste 
näod oma sõprade nägude vastu ja kaotanud piltidelt 
ära objekte, mis silma riivavad. Lisaks olen avastanud 
enda jaoks kudumise. Talvel kudusin sõbrannadele kin-
daid ja sokke.

Millega Te vabal ajal tegelete?
Ma tegelen 13ndat aastat järjest tantsimisega. Praegu 
õpin kaasaegset tantsu Shaté tantsukoolis. Lisaks sel-
lele teen ma TikToki sketšivideoid, mis võtavad päris 
palju aega. Mulle meeldib ka mängida oma koerake-
se ja küülikuga, puslesid panna, meikida ja sõprade-
ga suhelda. 

Kuidas jõudsite TikToki videode tegemiseni? 
Alguses tundus TikTok mulle sellise platvormina, kus 
on ainult umbes 12-aastased lapsed. Mul oli isegi piin-
lik seda äppi telefonis omada. 2020. aasta talvel hak-
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kasin ma selle platvormi vastu rohkem huvi tundma 
ning märkasin seal erinevaid sketšivideoid. Ma hakka-
sin neid ka ise tegema, kuid hoidsin oma videoid alg-
selt ainult endale. Natukese aja pärast hakkasin neid 
jagama oma sõpradega ning mida aeg edasi, seda pa-
remaks muutus videote kvaliteet. Lõpuks ütlesid mul-
le mitmed sõbrad, et ma võiksin neid üles panema ha-
kata. Esimese sketšivideo oma @lisabet.l kontole panin 
2020. aasta aprillis. See kogus väga kiiresti populaar-
sust ja nüüd teen neid tänase päevani.

Mis on kõige raskem/kergem aspekt TikTokis pos-
titamisel?
Kõige raskem on leida sobivaid klippe erinevatest sar-
jadest, mille järgi üldse oma video teha. Kui mul pole 
mingit kindlat ideed, millist klippi kasutada, siis selle 
otsimine võtab päris palju aega. 

Üleüldiselt pean video tege-
misel arvestama suhte-

liselt suure ajakulu-
ga. Filmimine on 

kõigest üks osa 
sellest protses-
sist. Sellele eel-
neb veel ka et-
tevalmistus 
(meik, soen-
gud ja riided 
erinevatel te-
gelastel). Sa-
geli teen ma 
ühel päeval 
mitu videot 
korraga. Ühe 

60-sekundilise video filmimine võtab aega tavaliselt 
umbes 30-40 minutit. Kuna ma olen suur perfektsio-
nist, siis vahel teen ühte pisikest klippi lausa 10 korda.

Kõige kergem ja ühtlasi meeldivam aspekt ongi fil-
mimine. Kuigi see nõuab palju aega, siis see on prot-
sess, mis mulle väga meeldib ja esitab sageli erinevaid 
uusi väljakutseid, näiteks mingi uue emotsiooni näol.

Mis motiveerib Teid videosid tegema?
Üheks suureks motivaatoriks on kihk näitlemise järe-
le. Olen avastanud enda jaoks täiesti uue maailma ning 
ma soovin selles vallas areneda. Muidugi alati motivee-
rib ka teiste inimeste tagasiside, kuna see näitab mulle, 
et ma liigun õiges suunas. Näiteks olen ma positiivseid 
sõnu saanud isegi mitmelt Eesti tuntud näitlejalt ja see 
tähendab minu jaoks väga palju.

Kas kõik videod, mida filmite, avalikustate või mõ-
ni jääb ka privaatseks?
Üldjuhul kõik sketšid teengi ma eesmärgiga neid ava-
likustada, kuid näiteks need kõige esimesed videod on 
siiamaani nähtavad ainult mulle ja neid on vahel ta-
gantjärele päris huvitav vaadata, et näha oma arengut.
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Ave-Ingrid Veskimägi, radioloogiatehniku  
õppekava 1. kursuse üliõpilane

Esimene inimene, kellega kohtud Tartu Tervishoiu 
Kõrgkooli sisenedes, on garderoobitöötaja. Mõnel päe-
val tervitab sooja naeratusega sind Kersti Reinson, tei-
sel Sirje Kuivalainen. 

Sirje Kuivalainen: igast 
halvast asjast tuleb leida 
midagi head'

Kust oled Sa pärit ja milline lapsepõlv Sul oli? 
Olen sündinud Tartumaal Käreveres. Meil oli maakodu 
koos loomadega ja põllumaa. Tööd ja tegemist oli palju. 
Lapsed pidid ikka lihtsamates töödes vanemaid aitama. 
Üheks laste tööks oli väikeste noorloomade eest hoolit-
semine. Kui armsad on tillukesed lambatalled, põrsad, 
vasikad ja tibupojad! Positiivseid emotsioone sain külla-
ga. Ilmselt tööarmastuse ja kohusetunde olen küll oma 
lapsepõlvekodust saanud.

Suved veetsin koos õdede ja vennaga, tädi- ning naab-
rilastega. Suveöödel oli põnev küünilakas värsketel hein-
tel magada ja tondijutte rääkida või öösel peitust mängi-
da. Lapsepõlv oli mul väga tore, rõõmus ja vaheldusrikas.

Kelleks Sa lapsena tahtsid saada? 
Unistusi oli palju. Algul tahtsin saada tantsijaks. Hiljem 
meeldis olla mannekeen või modell. Mu ema tegi õmb-

lustööd. Seetõttu oli meil kodus palju 
ilusaid kangaid. Sellest tööst jäi al-
les palju riidelapikesi. Nukke meil 
polnud, need tegime ise näiteks 
hundinuiadest. Nendele sätti-
simegi riidelapikesi ümber 
ja tegime moedemonst-
ratsiooni. Sealt võiski tulla 
minu unistus saada man-
nekeeniks. Nii nagu paljud 
väikesed tüdrukud, tahtsin 
minagi saada veel poemüü-
jaks, õpetajaks, arstiks, raa-
matupidajaks jne. 

Põhikooli lõpus oleksin 
tahtnud õppida farmaatsiat, 
kuid kuna teised 
sõbrannad 
l ä k s i d 
edasi 

keskkooli ning hirmujutud vanast anatoomiku-
mist said minust võitu, siis sellest soovist ma 
loobusin. Praeguseni tunnen huvi ravimtai-
mede ja rahvameditsiini vastu. Arvan, et see 

eriala oleks mulle sobinud. 

Milline õpilane olid koolis? 
Keskmine, õppimisega ma suurt vaeva 
ei näinud. Võtsin osa paljudest huvirin-
gidest ja olin muidu tegus.

Millistes koolides käisid?
Alustasin kooliteed Kärevere seitsmek-

lassilises koolis. See kool likvideeriti. Pe-
rekondlikel põhjustel tulin Tartusse kooli ja 

lõpetasin seejärel Tartu 1. keskkooli. Pä-
rast seda käisin Tartu Pedagoogi-

lises koolis. Õppisin algklasside 
õpetajaks ja vanempioneeriju-
hiks. Mulle meeldib organi-
seerimise töö. Selles koolis 
õppimisest oli mulle kasu 
ka minu edaspidises töös. 

Ülikooli läksin õppima 
ajaloo-keeleteaduskon-
da defektoloogiat ning 
sealt sain logopeedi ja 
eripedagoogi kutse. 

Kellena oled töö-
tanud enne prae-

Õppehoone esimene naerusuine 
„Tere!“ tuleb garderoobitöötajalt
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gust töökohta?
Algklasside õpetajana, Põlva maakonna logopeedina ning 
pikka aega Põlva Põhikooli õppealajuhatajana. 

Kas Johannes Käisi preemiat võib pidada Sinu suu-
rimaks tunnustuseks?
Jah. Johannes Käis on Põlvamaa hariduses täitnud täht-
sat rolli. Tema südameasjaks oli looduse kaasamine ha-
ridusse. Meie kool läks üle „Hea alguse” süsteemile. See 
põhineb Johannes Käisi õpetustel ning selle töö eest, mi-
da me organiseerisime ja tegime, mind tunnustati. Kuid 
ma olen saanud ka teisi tunnustavaid preemiaid, mille 
üle olen uhke.  

Räägi enda rahvusliku liikumise vaimuhiiglase Ja-
kob Hurda tänukirjast. 
Hurt on teine tähtis mees Põlvamaal. Meie koolis oli Ja-
kob Hurda liikumise juht Sirje Vill. Ta oli emakeeleõpe-
taja. Seekord tegime „Hea alguse” raames koostööd ka 
Jakob Hurda seltsiga. See kujutas endast oma kodukoha 
hoidmist, väärtuste hindamist ja Põlva murdekeele õpe-
tamist. Arvan, et see on lihtsalt minu tööga seotud olnud. 
Nende kuulsate meeste õpetust olen oma töös järginud. 

Milliste hobidega meeldib Sulle tegeleda?
Mulle meeldib ujuda, rattaga sõita, tantsida, vahel süüa 
teha ning tegutseda aias. Suureks rohenäpuks ma end 
aga ei pea. Mulle meeldivad lilled, neid on mul maako-
dus palju. Mulle meeldib reisida, mere ääres puhata, sõp-
radega olla, kohvikus ning linna peal käia. Hetkel elan 
nii linnas kui ka maal. 

Kas Sul on lemmikkirjanik?
Mulle meeldib vahetevahel luuletusi lugeda. Hetkel loen 
Kristiina Ehini viimast luuleraamatut. 

Milline on Sinu arvates õnnestunud päev?
Ikka see päev, kus on rõõmu, heatahtlikkust, hoolivust, 
sõbralikkust. Igast halvast asjast tuleb leida ka midagi 
head. Siis on päev korda läinud. 

Mis on Sinu elu suurim saavutus?
Kogu minu elu. See on olnud mitmekesine ja huvitav. 
Ma ei kahetse elatud elu. 

Kas Sulle meenub midagi toredat, mis on siin gar-
deroobis juhtunud?
Hetkel ei meenu ühtki põnevat juhtumit, aga mulle meel-
divad need motiveeritud, asjalikud, sõbralikud, viisa-
kad tudengid ja kolleegid. Keskkond on väga meeldiv. 
Võtan pakikesi vastu, edastan infot ja teen seda, mida 
mulle ülesandeks antakse. Mõnel hommikul istun siin, 
tudengid kõnnivad mööda, naeratavad, räägivad ning 
teevad tuju heaks. 

Mida ootad eelolevalt suvelt? 
Ootan päikest, et saaks minna ujuma ja randa. Tahan 
minna teatrisse ja kontsertidele. Soovin veeta suve koos 
sõprade ja perega. 

Kersti Reinson: õnnestunud 
on päev siis, kui saab nalja!
Kust oled Sa pärit ja milline oli Su lapsepõlv?
Minu lapsepõlv möödus Tartus, Supilinnas ja Rop-
ka linnaosas, suvevaheaegadel vahel ka maal vanatä-
di juures. Maal käies taheti, et ma jooksin sooja leh-
mapiima, kuid mina pole kunagi olnud piimavasikas. 
Tartus mängisime naabermajade lastega rahvastepal-
li ning ronisime puude otsas. Peres olin ma ainus laps. 
Ma oleksin tahtnud endale õdesid-vendi, kuid kahjuks 
nii ei läinud.  

Linnakodus olid mul kassid ja koerad. Kassipojad 
tulid meie õue lähedalasuva mööblikombinaadi hoo-
vilt, kuhu nad sattusid, sest peremehed ei soovinud neid 
enam ja oli lootust, et keegi sealt ikka nad endale võtab. 
Nii ka enamasti läks, sest ka mina meelitasin neid enda 
juurde koju. Ma armastan vist kõiki loomi, kodus aga 
on olnud ainult koerad ja kassid. Mõtlesin, et kui pen-

sionile jään, siis võtan endale varjupaigast koera. Pen-
sionile ma jäin, kuid poole aasta pärast läksin uuesti 
tööle. Õnneks ei jõudnud ma endale veel koera võtta. 

Ma olen südames maainimene. Mitte selline, kes 
maad künnab, aga loomi ma peaksin hea meelega. Maal 
elamise vastu mul ei ole midagi. Selleks peaks olemas 
olema peres auto, sest bussiliiklus on suhtelisest hõre-
daks jäänud

Lapsena unistasin ma, et ühel päeval saab minust 
bussijuht, sekretär või raadiodiktor. 

Milline õpilane Sa olid koolis?
Koolis olin ma keskmine nelja-viieline õpilane. Käisin 
Tartu 7. Keskkoolis. Lisaks õppisin pagar-kondiitriks.     
Pagar-kondiitri eriala õpe toimus pagaritöökojas ning 
tordivalmistamine jäi rohkem teooriaks. Seega kooki 
või torti oskan ma teoreetiliselt teha.   

Kus oled õppinud ja millega tegelenud enne Tartu 
Tervishoiu Kõrgkoolis töötamist?
Enne ülikooli olin ma mõnda aega kaupluses müüja. 
Ülikoolis õppisin inglise filoloogiat. See valik tuli sel-
lest, et matemaatikat ma ei jaganud, ajalugu ei huvita-
nud ning keel tundus lihtne valik. Inglise keel läks mul 
koolis väga hästi ning seetõttu otsustasingi inglise fi-
loloogia kasuks. 

Ülikoolis töötasin ma esmalt foneetika laboris, kus 
laenutasime linte ja lindistasime ümber tekste. Olen 
õpetanud ülikoolis inglise keelt mitme teaduskonna 
tudengitele. Kui arstitudengitega jäin jänni termino-
loogiaga, siis palusin tudengid appi. Nad selgitasid hea 
meelega. Õppisid nii nemad kui mina. Ma ei läinud 
tundi kunagi halva tujuga ning isegi kui mingid mu-
remõtted olid peas, siis tunni lõpuks oli tuju alati hea. 
Olen töötanud ka sekretärina Elvi-Aquas ning autoren-
di firmas. Ringiga tagasi ülikoolis olles töötasin keele-
keskuses koordinaatorina ning peale pensionile jäämist 
jõudsingi Tartu Tervishoiu Kõrgkooli.

Milline on Sinu arvates õnnestunud päev?
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Õnnestunud on päev siis, kui saab nalja, naerda ning 
sõpradega koos olla. Mul on alati hea meel, kui telefo-
ni teel kellegagi rääkides tunnen, et ta lõpus naeratab.
Mulle ei meeldi tülitseda. Nagu Ita Ever ütles: “Mitte 
vihastuda, vaid üllatuda!”. Korda läinud päev on ka see, 
kui saab kellelegi midagi ilusat öelda. 

Mida pead enda elu kõige suuremaks saavutuseks?
Seda, et olen vanavanaema. Mul on kaks poega ja tü-
tar, seitse lapselast ja üks lapselapselaps, Kristofer, kes 
sai 12. mail 7-kuuseks. Koroona tõttu olen näinud te-
da ainult paar korda, millest on väga kahju. Väga suur 
vahe on emaks ja vanaemaks olemisel. Kui ema olin, 
siis loomulikult jälgisin enda lapsi. Aga lapselapsi hoi-
des on vastutus kordades suurem. Kõige pisemat ilm-
selt hoian veelgi rohkem. 

Kõrgkoolis on päris mitu Kersti nimelist töötajat, 
kes on Sinu arvates kõige rohkem Sinu moodi?
Võib-olla Kaldoja. Kõiki ma kahjuks ei tea, aga kui 
inimene on minu moodi, siis ta peaks olema rõõmsa-
meelne. Kaldoja ja Viitkar on siit mööda minnes ala-
ti rõõmsad. Neljandat Kerstit tean ma ainult nimepidi. 

Millised on suurimad väljakutsed ja rõõmud Si-
nu töös?
Väljakutse on mitte reageerida asjadele üle, isegi kui 
leian, et midagi on nihusti läinud. Rõõmud on need, 
kui kõik külastajad saavad oma joped ja mantlid tagasi. 

Kas Sulle meenub mõni juhtum, mis on siin garde-
roobis juhtunud?
Mõnikord on juhtunud, et tudeng tuleb ja ei leia jopet. 
Lasen tudengil jopet kirjeldada ning otsime edasi. Kuid 
siis tudeng hüüatab üllatunult: “Oh, ma unustasin ära, 
et ma täna tulin teise jopega kooli!”. Soovin mainida ka 
seda, et kui tudengil midagi läheb kaduma, siis tulgu ta 
siia. Meil on siin nii palju kulda ja karda. Siia tuuakse 
kõik asjad ning siit saab ka kadunud asjad kätte. 
Milline on Sinu suhe korvpalliga? 

Ma olen väga suur korvpal-
lifänn. Kahjuks Rocki 
enam ei ole, aga nüüd 
on TÜMM. See on 
tõesti kurb, et prae-
gu ei saa käia män-
gudel kaasa ela-
mas. Euroopas 
on minu lem-
mik Real Mad-
rid. Ma olen 
pigem mees-
te korvpal-
li fänn. Mi-
nu jaoks on nii 
võimas emot-
sioon, kui mängija 
viskab ühest platsi ot-
sast teise platsi otsa korvi. 
Teatris on samuti võima-
lik kaasa elada, aga vaos-
hoitult. Korvpallis tribüünil 
istudes on võimalik hüpa-
ta ja hõisata. Tartu Rock 
ja TÜMM ehk Tartu Üli-
kool Maks & Moorits 
erinevad teineteisest 
palju. Nime oli ka 
palju uhkem 
ja lihtsam 
h ü ü d a . 
Hetkel 
o n 

meil noored mängijad, aga nad on samuti 
väga tublid. Minu lemmikkorvpallur läbi 

aegade on Vallo Allingu. Ta ei läinud 
närvi ning tegi rahulikult oma tööd.

Kas Sul on teisi hobisid?
Ei ole väga. Lihtsalt ristsõnad ja lu-
gemine. Ristsõnadest lemmikud on 
Super Kuma ja Suured Ruudud. Mul 
on tegemise, mitte võitmise rõõm. 
Loen krimkasid, Nora Robertsit ja 
Agatha Christiet. Vana Baskini teat-
ri etendused meeldivad mulle ka, ee-
listan komöödiaid. Kui on võimalus, 
siis telekast vaatan midagi huvitavat, 
millest on võimalik midagi õppida. 
Praegustest lauljatest kuulan ma Tau-
karit, Ott Leplandit ning Uku Suvistet. 

Tegelikult võib reisimist nimetada 
minu hobiks. Eelmisel aastal käisin näi-
teks Horvaatias Makarska lähedal Bio-
kovo Skywalk'il. See on selline klaaskaar, 
mis algab kaljuservast. Mulle meeldib 

reisida pigem välismaal. Eestis reisimiseks 
peaks oma auto olema. Reisidel käin põ-

hiliselt oma sõbrannaga, keda tean ju-
ba alates 1. klassist.

Mida ootad eelolevalt suvelt?
Ma ootan puhkust ja seda, et 

saaksin lõpuks ära käia Por-
tugalis. Juulikuus on mul 

plaanis minna Horvaa-
tiasse. Tahaksin need 
reisid ära käia ning vä-
ga loodan, et Eestis 
oleks ilus ilm. Tahan 

laste ja nende pere-
dega koos olla.
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Küsitles Jaanika Niinepuu, kommunikatsioonijuht

Eisi Tamm
Kõrgkooli turundusspetsialist

Tähtkuju ... kaljukits, suure tahtejõuga puksin läbi.

3 asja, mis võib mu käekotist alati leida, on …  
igav - mobiil, rahakott, mask.

Minu varjatud talent on … näitlemine ja juuksekunst.

Parim kink, mille olen saanud, on ... mikser.

Minu lemmik tähtpäev on … pulm, ükskõik kelle oma.

Mulle meelepärane muusika on ... poprock, country

Mind paneb naeratama … päike, alati!
 
Film, mis pani mind nutma, oli … Kõik liiga kurvad ja 
liiga õnnelikud filmid.

3 asja, mis võiks maailmas olemata olla, on ...  
sõjad (missivõistluse vastus :D ), kadedus, Covid-19. Ja kan-
dikul nõude või täis teetassi viimine punktist A punkti B!

Riik, kus tahaksin käia, on ... 
1) Austraalia – käidud, aga läheks veel! 
2) Hispaania - lennupiletid bookitud! 
3) Kanada

Minu viimane mõte eile magama minnes oli … 
Homme tuleb vara ärgata. 



VEEBIAJAKIRI TERVIST! 
OOTAB KAASTÖID
Veebiajakiri ootab kirjutisi kõrgkooli personalilt ja tu-
dengitelt, samuti vilistlastelt, koostööpartneritelt ja teis-
telt huvilistelt. Samuti on oodatud ettepanekud lugude 
teemade osas. Huvi korral võtta ühendust meilitsi:
jaanikaniinepuu@nooruse.ee

Veebiajakiri Tervist! ootab kaastöid. 
Järgmine ajakirjanumber ilmub  
15. novembril 2021.
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Kõikide vahel, 
kes saadavad 
ristsõna õige 
vastuse enne 
12. septembrit 
meiliaadressile 
konkurss@
nooruse.ee, 
loosime välja 
auhinna kõrg-
kooli meene-
tega.

Eelmise aja-
kirjanumbri 
ristsõna õige 
vastus oli 
"vastlakukkel" 
ning auhinna 
võitis Oliver 
Tigas.
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