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Varasemalt hakkasin umbes veebruarikuus 
mõtlema, mida vahvat teha lastega kevadvaheajal – 
jajaaa, see, mis on alles aprillikuus. Täna, seda kir-
jatükki kirjutades, ma ei tea, kuidas plaanime veeta 
eesseisva nädalavahetuse. Ilmselt elame kõik jär-
jest enam hetkes, sest nii on lihtsam kui aina plaane 
ringi teha.

Siinsamas hetkes näen aga ka väsimust.  
Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis eelmise aasta lõpus 
läbi viidud küsitlustes selgus, et enam kui kolmvee-
rand (81%) kõrgkooli 1.-3. kursuse üliõpilastest töö-
tab õpingute kõrvalt. Õppeprorektor Kersti Viitkari 
sõnul on varasematel aastatel, enne koroonaviiruse 
leviku tingimusi olnud tavapärane, et rohkem kui 
veerand üliõpilastest on töötanud 3. kursusel abi-
õena ning lõpetamise hetkel on valdav enamus töö-
koha leidnud. Ent kui varem oli õpingute kõrvalt 
töötamine pigem vanematel kursustel valdav, 
siis nüüd on näha, et töötab suur hulk ka noo-
remate kursuste üliõpilasi. Ligi kolmandik vas-
tanutest töötab täiskohaga ning veerand veelgi 
suurema koormusega. Töötatakse erinevates 
tervishoiu- ja hoolekandeasutustes – peamiselt 
Tartu Ülikooli Kliinikumis, aga ka teistes Eesti 
haiglates, perearstipraksistes, hooldekodudes 
ja hoolekandeasutustes. 

Erialane töö annab õppuritele kind-
lasti väärtusliku kogemuse, ent täis-
koormusel õppe maht on 40 tundi 
nädalas, selle kõrvalt 0,5 koor-
musega töötamine tähendab 
sisuliselt 60-tunnist töönä-
dalat. „Õppimine on ini-
mese elus üks väga eri-
line aeg. Võib-olla see-
pärast, et tundub, et 
õppija ööpäevas on 
veidi enam tunde kui 

24, nagu tavalistel inimestel. Võib-olla seepärast, et 
tuleb väga kiiresti kohaneda, olla paindlik, mõis-
tev ja õppida nii palju kui võimalik. Aga kas pole 
need kõik olnud inimeseks olemise põhiosaks läbi 
ajaloo?“ küsis õppejõud Marge Mahla kõrgkooli 
lõpuaktusel 5. veebruaril. Ilmselt on. Ja ilmselt on 
siin kõrgkoolis, kus inimestel süda õige koha peal, 
olnud kõikide ööpäevas neid tunde viimastel kuu-
del rohkem kui rahvusvaheline mõõt ühikute süs-
teem ette näeb.

Tervishoiuvaldkonnas töötavad inime-
sed on oma loomult altruistid – päästjad ja aita-
jad. Seetõttu on oluline, et pööraksid tähelepanu ka 

endale, et aitajad ei väsiks. Kindlasti saad siin-
kohal head nõu kõrgkooli õppejõult, 

psühholoog Katrin Tintilt (lk 5) või 
tema kolleegilt, Monika Vändralt 
(lk 4), kes tõdeb, et tänavuse sõb-
rapäeva valguses tasuks mõelda 
eelkõige selle peale, kuidas 
saada sõbraks iseendaga. Kõrg-
kooli tugisüsteemide võima-
lustega saad tutvuda ka kodu-
lehel.  Kindlasti aga paran-
dab enesetunnet liikumine, 
soovitusi aktiivsuse suuren-
damiseks leiad lk 29.

Head lugemist!

Jaanika  
Niinepuu, 

kommu-
nikat- 

sioonijuht

https://www.nooruse.ee/et/korgkoolis-oppimine/oppimisest-ja-oppija-toetamisest/tugisusteemid
https://www.nooruse.ee/et/korgkoolis-oppimine/oppimisest-ja-oppija-toetamisest/tugisusteemid


SISUKORD
VEEBRUAR 2021 / nr 30

Enesehoolivus kui  
investeering  
sõprussuhetesse .....................4

Et aitajad ei väsiks .................5

Tervisekaitse spetsialistid  
Terviseametis ......................... 7

Kõrgkool koolitab  
arstitudengeid  
abiõdedeks..............................9

Teekond tagasi  
tervishoidu ........................... 11

Loome võimalused parimaks  
tervishoiuhariduseks ja  
arendame ühiskonna   
terviseteadlikkust ................ 13

Veebruaris alustasid  
õpingutega uued  
esmakursuslased ................. 15

Muna õpetused kanale ........16

Radiograafiapäev  
kõrgkoolis ............................. 17

Räägitakse, et... ....................18

Erasmusega Euroopasse –  
praktikale ja õppima! ..........20

Pilguheit lapsehoidjate  
praktikapäevadesse ............22

Skisofreenia taga  
on inimene ............................25

Kuidas olla kehaliselt  
aktiivsem? .............................29

Žestide keel ........................... 31

Raamatuarvustused ............32

Päästa hukule määratud  
raamatud! ............................. 33

Kiired ja enam-vähem  
tervislikud retseptid  
hommikuks või  
lõunaks..................................34

Siret Läänelaid:  
vabatahtlikuna saadud  
kogemused on hindamatu  
väärtusega ........................... 35

Ristsõna ................................38

Futuspektiiv ..........................39



4TERVIST! / VEEBRUAR 2021 / nr 30 AKTUAALNE

Enesehoolivus kui investeering sõprussuhetesse
Monika Vändra,  
õppejõud, kliiniline psühholoog ja pereterapeut

Ikka ja jälle kuuleme, kuidas on vaja hoida dis-
tantsi, olla eemal ja piirata sotsiaalset suhtlust. Kõik 
see võib tekitada kurbust, ahastust või lausa viha. 
Ollakse väsinud piirangutest, kõrini on sellest, et elu-
korraldus on juba pikka aega peapeale keeratud ja 
pole teada, millal kõik ometigi laabub. Psühholoogi-
liselt on teadmatus üks raskemini talutavaid seisun-
deid. See on justkui nõnda, et aju tahaks probleemi 
lahendada, aga pole kuskilt pihta hakata, sest valitseb 
määramatus, puudub konkreetsus. 

Suurenenud on igatsus tavapäraste lihtsate asjade 
järele, mida praegu endale lubada ei saa. Suhted ja  
suhtlemine on alati olnud ühed üsna enesestmõis-
tetavad eluaspektid. Nüüd on see pidanud oluliselt 
muutuma.  Sõltumata sellest, kas inimene on aktiiv-
sem suhtleja või pigem eelistab rohkem omaette aega 
veeta, on kokkupuuted liigikaaslastega meid oluli-
selt mõjutav tegur. Inimese minapilt ja enesetun-
netus kujunevad suuresti läbi väliste kontakti-
de – välismaailma peegeldusest. Kui suhtlus 
on piiratud, tekitab see ühest küljest lihtsalt 
kahjutunnet ja igatsust sõprade järele. Teisalt 
kõigutab see laiemalt meie sisemist psüh-
holoogilist tasakaalu. Ilma teisteta on ras-
ke olla mina ise. 

Läheneva sõbrapäeva valguses 
elavnevad ilmselt veelgi rohkem lähedas-
tega seotud tunded ning mõtted. Ollakse 
küllastunud sellest infost, mis rõhu-
tab vastutustundlikult eraldatu-
ses olemist. See tähendab, et 
päriselt soovitud moel sõb-

rapäeva veeta ei saa. Kuidas sellega toime tulla? Kui 
on tegemist olulise tähtpäevaga, mil moel seda veeta? 
Ja ehk kõige tähtsam – kuidas mitte kaugeneda arm-
satest inimestest, mitte võõraks jääda? Suuremale 
osale meist on praegu väga tuttavaks saanud video-
silla vahendusel suhtlus. Oluliselt on aktiveerunud ka 
muude virtuaalsete suhtluskanalite kasutamine. Kas 
need aga ikka tagavad läheduse hoidmise – olgu tege-
mist kas sõprusega, perekondlike suhete või romanti-
lise suhtlusega? 

Alustuseks on vaja taastada sõprus hoopis 
iseendaga. See võib kõlada kummalisena, sest iseen-
daga oleme ju küllastumiseni koos olnud. Paraku aga 
on kriisi- ja pingeolukordades sisemine tasakaal kerge 
kaduma. Kui inimene ei ole ühenduses iseendaga, ei 
tunne ära oma vajadusi või ei teadvusta endaga toi-
muvat, kipub ta kaugenema ka teistest. Seega, ees-

kätt võiks sõbrapäeval endale meelde tuletada, 
et iseendale parimaks sõbraks olemine on 

paradoksaalselt investeerimine ka inim-
suhetesse teistega. Ainus inimene, kel-
lega me päris kindlasti kogu elu koos 
oleme, oleme me ise. Seega on tark seda 
suhet tähtsustada ja arendada. 

Mida tähendab endaga sõber 
olemine? Sallivust, mõistmist ja kaas-
tunnet iseenda suhtes. Mitte iseenda 
hurjutamist eksimuste eest, vaid 
enesehoolivust ja võimet vigadest 
õppida. Teadvustamist, et hingerahu 

on väga suuresti seotud enese akt-
septeerimisega – mitte pideva 

sooviga olla keegi teistsu-
gune. Iseennast austades 

astume suure sammu lähemale kvaliteetsetele suhetele 
armsate inimestega. Palju abi sel teel võib olla näiteks 
eneseabiraamatutest, juhendatud meditatsioonidest 
(mindfulness, self-compassion), enesearengugruppi-
dest või ka psühholoogilisest nõustamisest/teraapiast. 

Olles endaga hea sõber, on meil rohkem ener-
giat panustada ka lähedussuhetesse. Isegi siis, kui 
üldine eluolu on keeruline, on võimalik sidet hoida. 
Ei tasu loota, et suhted alati iseenesest püsivad. Väär-
tuslikud suhted vajavad teadlikku hoidmist. Siinko-
hal on kasulik lubada endal olla loov – mõelda kõik-
võimalikke viise, kuidas üksteisega elusid jagada. 
Videokõne vahendusel võib teha üheaegselt samu asju, 
mida muidu tahaks päriselt teha – tellida samast resto-
ranist toit ja koos seda süüa ning maitse üle arutada või 
hoopis sünkroonis kokata – teineteisel pool ekraani; 
juua teed ja vahetada mõtteid, vaadata sarja, teha koos 
kodutöid ja õppida jne. Elustada võib ammuunustatud 
paberkirjade või –kaartide saatmise. Kui näiteks sõber 
on isolatsioonis, võib talle viia ukse taha pakikese mis 
iganes üllatusega. Saate koos kuulata üksteise lemmik-
muusikat. Ja veel lõpmata hulk asju. 

Kõik see saab aga võimalikuks ainult sel 
juhul, kui osatakse oma soove ja ideid väljendada. 
Julge öelda, kui suur on igatsus ning millised on ette-
panekud selle leevendamiseks. Ära jäta end üksi. 
Üheskoos sõbra või lausa sõpruskonnaga arutades 
võib tekkida väga põnevaid lahendusi. Kui suude-
takse praeguse aja keerukustest üheskoos läbi tulla, 
saavad suhted hoopis teise sisu ja kvaliteedi, mis võib 
olla investeering väga pikaajalistesse suhetesse. On 
küll äärmiselt tore, kui lähedastega on lõbusat ja ker-
get ajaveetmist, kuid miski ei liida inimesi nii tugevalt 
kui koos läbitud raskused. 
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Et aitajad ei väsiks
Katrin Tint, õppejõud,  
psühholoog, pere- ja paariterapeut

Tervishoiuvaldkonnas töötavad inimesed on oma 
loomult altruistid - päästjad ja aitajad. Töö on põ-
nev, mitmekesine ja pingeline, töötada tuleb nii päe-
val kui öösel, patsiendid ja juhtumid nõuavad kiiret 
reageerimist ning asjatundlikku teadmiste ja oskus-
te kasutamist. 

Kui tehnoloogia ja eluviisid on viimastel aastaküm-
netel muutunud ja arenenud meeletu kiirusega, siis 
inimese organism on püsinud tuhandeid aastaid üsna 
samasugusena. Pidev muutuste ja uute olukordadega 
kohanemine aga väsitab. Aastat 2020 võib nimetada 
muutustega kohanemise ja väljakutsete aastaks. Pal-
jud õppejõud, üliõpilased ja tervishoiutöötajad läk-
sid appi vabatahtlikena - tavatöö, õpingute ja pereelu 
kõrvalt. Kohanemine ja väljakutsed jätkuvad ka aas-
tal 2021. Aitajad väsivad, kuidas edasi?

Kriisipsühholoogia ütleb, et igale kriisile või eriolu-
korrale peab järgnema rahu ja taastumise aeg. Ter-
vishoiusüsteemis kriiside keskel töötades on taastu-
miseks ja puhkuseks aja võtmine eriliselt oluline. Kui 
aitaja ei teadvusta, et ta on iseenda tööriist, ei mär-
ka tekkinud väsimust ja ärevust, siis toimetab ta eda-
si nagu orav rattas ja ei märka ka enda vajaduste ja 
soovide eest hoolitseda, enda eest seista ning vajadu-
sel „ei“ öelda  ja kulutab ennast varem või hiljem lä-
bi. Kuidas teadlikult enda eest hoolitseda – mida te-
ha, millal ja kui palju? 

Enese eest hoolitsemisel ja enda „tassi täis hoid-
misel“ on oluline eristada nelja enesehoole tüüpi (vt 
kõrvalolevat tabelit) – kognitiivset ehk mõttetege-
vusega seotud, füüsilist ehk liikumisega seotud, 

KOGNITIIVSED
•	 Meditatsioon
•	 Päeviku pidamine
•	 Enda lõbuks lugemine
•	 Hobidega tegelemine
•	 Vabatahtlik töö, mis pole erialase tööga seotud
•	 Teatri, kino, muuseumi jms külastamine
•	 Podcastide kuulamine
•	 Ei-ütlemine, nt. „Mulle nii ei sobi“

FÜÜSILISED
•	 Vee joomine
•	 Regulaarne tervislik toitumine
•	 Regulaarne trenn
•	 Piisav uni
•	 Nutinetivaba aeg
•	 Jalutamine
•	 Värske õhu käes viibimine
•	 Massaaž
•	 Jooga, akupunktuur, meditatsioon

EMOTSIONAALSED
•	 Sõpradega rääkimine
•	 Naermine ja naljatlemine
•	 Oluliste inimestega ühenduses olemine
•	 Nõustamisel käimine
•	 Luba endal nutta, vihastada, kurvastada, kurta, kade olla  

jms – tundeid ei tohi alla suruda, neid võiks vabastada
•	 Luba endal puhata, lihtsalt olla nagu oled
•	 Veeda aega ja ole ühenduses inimestega,  

kellega saad olla täpselt see, kes oled
•	 Kuula oma lemmikmuusikat

SPIRITUAALSED
•	 Võta aega reflekteerimiseks, meditatsiooniks
•	 Õpi midagi, mis pole sinu eriala
•	 Veeda aega värskes õhus
•	 Leia ja võta ühendust spirituaalse kogukonnaga
•	 Valmista midagi, mis kosutab hingeliselt
•	 Anna andeks või palu andeks, ole endaga leebe ja  

sõbralik, ära kritiseeri ennast
•	 Tee midagi, mida sa tavaliselt ei tee – too ennast  

mugavusstsoonist välja

emotsionaalset ehk tunnete ja tundmustega seo-
tud ning spirituaalset ehk hingelist. 

Oluline on veel see, et ühte tüüpi tegevust tehes 
on sellega kaasnevat väsimust oluline tasakaalus-
tada teist tüüpi enesehoolega, et nii keha, hing kui 

vaim saaksid puhata. Näiteks pärast vaimselt pinge-
list tööd (kognitiivne) on mõistlik pärast seda mit-
te telekat vaadata või lugeda (kognitiivne), vaid teha 
trenni (füüsiline), suhelda sõpradega (emotsionaal-
ne) või valmistada õhtusöök (spirituaalne). 

Enesehoole tüübid
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Pärast enesehoole tüüpidega tutvumist tasub endalt 
küsida järgmised küsimused, et analüüsida, mida võiks 
enda päevakavasse lisada. Et otsustada, küsi endalt:
• Millised on mu individuaalsed hobid
• Mida ma hea meelega rohkem teeksin
• Kes on need mulle olulised inimesed, kellega ma 

tahaksin jääda ühendusse
• Millist tüüpi füüsilisi harjutusi olen avatud koge-

ma või õppima
• Kus on see koht, kus saan veeta segamatult aega 

Ja nüüd!

Koosta endale teadlik enesehoolitsusplaan, valides 
kõrvaloleva tabeli igast kastist midagi, mida saad te-
ha kohe, lähiajal, lähitulevikus regulaarselt ja millal 
päriselt puhkad. Kõik 4 valdkonda peavad olema kae-
tud, et püsida vaimselt ja füüsiliselt heas toonuses. 

Oluline on teada, et on tegevusi, mida peetak-
se lõõgastavateks, aga millel võib olla hoopis vas-
tupidine mõju! Millised tegevused ei taasta, vaid 
hoopis võtavad energiat, kuigi kasutame neid tih-
ti enda elu paremaks korraldamiseks ja mõtete väl-
ja lülitamiseks?
• Pidev muretsemine ja soov kõike/kõiki kontrolli-

da ja ise vastutada
• Nutinetiaeg – sotsiaalmeedias ja internetis surfa-

mine
• Asjade tegemine tihti ainult sellepärast, et keegi 

teine/töökoht/ühiskond seda ootab
• Šoppamine ja raha kulutamine
• Suitsetamine, alkoholi tarbimine, räpmstoit, magus

Lõpetuseks

Ära unusta, et oled iseenda tööriist, mis vajab kor-
rapärast hooldust ja hoolitsust. Töö peab olema osa 
elust, mitte vastupidi. Ja hapnikumask peab lennu-
ki eriolukorra näitel olema kõigepealt endal, alles siis 
saab turvaliselt teisi abistada. 

TASE 1: lühiajaline stressiga toimetulek. Kohe 
kättesaadavad 1-5 minutit kestvad toimingud

TASE 2: pikemaajalisem stressiga toimetulek. 
Toimingud, mis võtavad natuke kauem aega 
(kuni 3 tundi) 

Hingamisharjutused, palved, mediteerimine

Pusle, ristsõnade või sudoku lahendamine, arvu-
tis või telefonis mängimine

Snäkkide söömine

Lemmiklaulu kuulamine või laulmine

Püsti tõusmine, ringutamine, painutamine, ringi 
kõndimine

Näo või käte pesemine

Kaugusesse vaatamine

Uinaku tegemine

Vannis käimine

Väljas söömas käimine

Väljasõidule minek

Maniküür või pediküür

Sotsiaalsed tegevused – suhtlemine

Hobidega tegelemine

Aeg iseendale

TASE 3: Iseenda premeerimine meeldivate tege-
vustega. Planeeritavad toimingud mõnest kor-
rast nädalas mõne korrani aastas.  

TASE 4: Planeeritud aeg iseendale.  Eeldavad 
vähemalt ühte vaba päeva, et saaks erialasest 
tööst eemalduda. 

Treeningud, mis eeldavad süstemaatilist trennis 
käimist

Matkamine või telkimine

Ekstreemsport

Loovustundides või koolitustel osalemine (kok-
kamine, tantsimine, maalimine)

Puhkus (võiks olla vähemalt 2 nädalat järjest)

Kogu päeva võtmine, et tegeleda hobiga

Muuseumide külastamine

Geopeituse mängimine

Elektroonilistest seadmetest eemalolek vähe-
malt 1-2 päeva
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Merli Ilm,  
tervisekaitse spetsialisti  

õppekava 2. kursuse üliõpilane

Keerulised ja imelikud ajad vajavad kiireid la-
hendusi tervema ja ohutuma tuleviku jaoks. Tuden-
gid ja õppejõud nii Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist kui 
Tartu Ülikoolist annavad praegu oma panuse ühis-
konna paremaks muutmise nimel. Hetkeolukorras on 
paljud tudengid pakkumas abikätt mõnes kliiniku-
mis, hooldekodus, laboris või muul erialasel ametil. 
Mina kui tervisekaitse spetsialisti tudeng tegin seda 
kursusekaaslastega Terviseametis inspektori abili-
sena. Me aitasime läbi helistada lähikontaktseid, ja-
gasime neile juhiseid ning vajadusel vastasime tek-
kinud küsimustele. 

Esimene päev Terviseametis

Esimene päev abilisena oli omamoodi proovilepa-
nev. Kõige esimesed kõned olid reeglina rasked en-
da jaoks, ent ebamugavused ongi ületamiseks. Nii 
mõnigi isik ei olnud telefonikõne teises otsas meel-
div või küsiti küsimusi, mille puhul jäid algul mi-
nu teadmised vajaka. Õnneks on kogu Terviseame-
ti meeskond abivalmis ja küsimuste korral jagati 
omavahel teadmisi. Need tegid aja jooksul selge-
maks olukorra nii endale kui haigega kontaktis ol-
nud inimestele. Tuleb vaid telefonitsi isikutega lei-

da koostöö, sest me kõik oleme globaalsel tasandil 
samasuguses olukorras ning ootame aega, kus kõik 
on tagasi normaalne.

Terviseamet, müügi- või petukõne?

Oli ka olukordi, kus inimesed ei julgenud telefoni 
kohe vastu võtta või totaalselt ignoreeriti kõnet. Kui 
ma sain inimese lõpuks kätte, küsiti kohe, et kes olen 
või mida ma neile nüüd telefonitsi pähe üritan müü-
miseks määrida. Kui aga vastasin, et olen Tervise-
ametist, muutus nende hoiak otsekohe ning hakka-
sime analüüsima nende olukorda. Kui aga kõned jäid 
vastamata, olid abiks kas teised inspektorid või po-
litsei. Kõige olulisem ongi, et inimesed oleksid kur-
sis kokkupuutest haigega, isolatsiooni puudutavatest 

Tuleb vaid telefonitsi 
leida koostöö, sest me 
kõik oleme globaalsel 
tasandil samasuguses 
olukorras ning ootame 

aega, kus kõik on tagasi 
normaalne.

Tervisekaitse spetsialistid 
Terviseametis

Olulised tarbed päevaks - kohv, 
arvuti ning sticky notes. 
Erakogu
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reeglitest ning kuidas nad ennast tunnevad. Ülejää-
nud informatsioon ja mured saavad juba rääkimise 
ajal selgeks. 

Leidus nii naljakaid kui ka muret tekitavaid juh-
tumeid. Iga kõne oli omamoodi katsumus. Kõige hu-
vitavam seik oli viimastel päevadel, kui telefonis rää-
kides küsiti, kas lapsele eetri tilkasid või rihma võib 
anda, kuid lõppu lisati ikka, et tegu oli musta huu-
moriga ja kõik on terved. Nalja algul olin valmis ju-
ba kutsuma appi vaneminspektoreid, kuid lõpuks oli 
tõsimeeli mõistetav, et muretseda pole tarvis. 

Kogemuse võrra rikkam ja julgem

Terviseametis töötamine on olnud üks parimatest 
tööalastest kogemustest, mis ma siiani olen saanud 
proovida. Seal olles märkasin, kuivõrd oluline on tii-
mitöö ning ühegi mure või küsimusega ei tohi jääda 
üksi – alati on kellelgi vastus või suunav idee olukor-
ra lahenduseks olemas. 

Ma poleks uskunud, et suudan rääkida telefoni 
teel päevas mitmeid kordi võhivõõrastega, aga eks 
hirmud olegi enese ületamiseks. Lisaks tutvusin ko-
hapeal põnevate inimestega, kes tegid alati töö juures 
tuju heaks, ning loodetavasti kohtume kunagi taas. 

Seal olles märkasin, kui-
võrd oluline on tiimitöö 

ning ühegi mure või  
küsimusega ei tohi jää-

da üksi - alati on kellelgi 
vastus või suunav idee 

olemas olukorra  
lahenduseks. 

TERVISEAMETI KOMMENTAAR:
Tiia Luht, 
Terviseameti Lõuna regio-naalosakonna juhataja
Esmalt suur tänu Merlile tundmatusse julge sukeldu-mise ja töö eest! Kindlasti on Terviseameti Lõuna regioon terves koosseisus uhke, et meiega soovis nii palju inime-si liituda. Meil on praegu ras-ke aeg ja oleme väsinud. Iga abi on suur väärtus. Kuid hin-dan inimesi nagu Merli, kes tulevad välja oma mugavus-stoonist, et anda oma panus võitlusse koroonaviirusega. Muide, see töö on emotsio-naalselt päris kurnav. Kuid loodan, et suutsime näidata oma igapäevatööd ning ehk tekitasime Merlile huvi meie juurde päriselt sisse astuda.

Telefoniga rääkimine arvutis. 

Erakogu
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Kõrgkool koolitab 
arstitudengeid 
abiõdedeks

Tartu Ülikooli Kliinikumi, Tartu Ülikooli ja Tar-
tu Tervishoiu Kõrgkooli koostöös on läbinud kolm 
gruppi Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna 
arstiüliõpilasi kõrgkoolis viiepäevase abiõe praktili-
se kursuse, et pärast seda vajadusel asuda tööle klii-
nikumi COVID-19 osakondadesse. 

Tulenevalt hüppeliselt kasvanud COVID-19 naka-
tunute ja haiglaravi vajavate patsientide arvust, sea-
dis Tartu Ülikooli Kliinikum detsembris sisse mitu 
täiendavat COVID-19 osakonda. “Juurde rajatud osa-
kondade käivitamisel on võtmeküsimuseks meditsii-
nipersonali olemasolu. Selle tagamiseks on kliiniku-
mis juba ka piiratud plaanilist statsionaarset tööd,” 
selgitas kliinikumi kriisijuhtimismeeskonna juht pro-
fessor Joel Starkopf detsembris.

Et tagada abikäsi juba olemasolevatele töötajate-
le eesootaval väljakutseterohkel talvisel perioodil, 
kutsusid ülikool ja kliinikum 4. ja vanemate kur-
suste arstiüliõpilasi abiõe oskusi omandama ning 
asuma tööle COVID-19 osakondadesse. Kliinikumi 
ülemõe Tiina Freimanni  kinnitusel on noored tu-
levased kolleegid haiglas oodatud abikäed. „Üliõpi-
laste huvi haiglasse abiõeks minna kinnitas nende 
kiire reageerimine üleskutsele. Mõne päevaga andis 
enda valmisolekust teada 43 inimest ning esimese 
kümneliikmelise rühma praktiline õpe Tartu Ter-

vishoiu Kõrgkoolis algas 14. detsembril,“ ütles Tii-
na Freimann. 

Arstiüliõpilaste kõrge motivatsioon

„Valdav enamus arstitudengeid on õpingute vältel vas-
tavalt läbitud kursustele töötanud haiglas kas hoolda-
ja, abiõe või abiarstina. See on suurepärane võimalus 
praktiliste oskuste omandamiseks, haiglasüsteemi ja 
huvi pakkuvate erialadega lähemalt tutvumiseks ning 
ülikooli ajal erialase tööga lisaraha teenimiseks,“ rää-
kis Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi üli-
õpilaskogu esimees Triin Olde.

Ta lisas, et praegune koroonakriis on haiglatöös 
osalemise eriti hinda tõstnud, sest distantsõppe ja 
nakkusohu tõkestamise tõttu on üliõpilaste kok-
kupuude haiglakeskkonna ning patsientidega ol-
nud minimaalne ja oli detsembriks taas täielikult 
peatunud.

Väärtuslik praktiline kogemus

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna õppepro-
dekaan Anti Kalda tunnustas kliinilise meditsiini ins-
tituuti algatuse ja abiõeks õppivaid arstiteaduse üliõpi-
lasi julguse ja initsiatiivi eest. “COVID-19 pandeemia 

on suunanud arstiüliõpilased e-õppele ning jätnud ai-
nukeseks võimaluseks praegu patsientidega tegeleda 
neile, kelle praktika on seotud koroonapatsientidega 
või kes pakuvad lisaväärtust haigla COVID-osakon-
dades,“ rääkis Kalda. 

Ta tõdes, et COVID-tingimustes abiõena töötami-
ne on tulevasele arstile kindlasti kasulik, sest prae-
gu on parim võimalus omandada kogemusi medit-
siinisüsteemis, mis erineb oluliselt selle argipäevast. 
„Mul on hea meel, et meditsiiniteaduste valdkonna 
üliõpilased, tulevased arstid näevad suuremat pilti 
ning lähtudes missioonitundest läbivad praegu vaja-
likku koolitust, et pakkuda pandeemiaga võitlevale 
haiglapersonalile oma tuge,“ kiitis Kalda kõiki arsti-
üliõpilasi, kes tahavad võitluses COVID-19-ga haig-
laid aidata. Kalda avaldas siiski lootust, et üliõpila-
sed saavad peagi naasta normaalse õppetöö juurde, 
sest abiõena töötamise kõrval ei tohi unustada üli-
õpilase põhiülesannet.

Ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor 
Kersti Viitkar rõõmustas koostöö üle ning tutvus-
tas abiõeks saamise koolitusprogrammi: „Praktiku-
me viivad läbi õe õppekava õppejõud. Esimesel koo-
lituspäeval käsitleti anti- ja aseptika põhimõtteid, 
isikukaitsevahendite kasutamist COVID-osakon-
nas ning hooldustoiminguid. Järgnevatel päevadel 
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harjutatakse veeniprotseduure, tilkinfusiooni tege-
mist, ravimite manustamist, dokumenteerimist jm 
õendustoiminguid.“ 

Jaanuaris toimus Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis 
koostöös Tartu Ülikooli ja SA Tartu Ülikooli Klii-
nikumiga 20-tunnine praktiliste õendustoimingute 
koolitus kahele Tartu Ülikooli 4.-6. kursuse arstitu-

dengite grupile. Kokku on Tartu Tervishoiu Kõrg-
koolis detsembri- ja jaanuarikuus abiõdede kursuse 
läbinud 29 arstitudengit.

„Tartu Tervishoiu Kõrgkooli korraldatud abiõe 
kiirkursus oli igati asjalik ja julgustas veelgi enam abi-
õena COVID-19 osakonda tööle asuma. Tõsi, kursus 
kestis viis päeva ning abiõe töövaldkonda kuuluvad 

teemad võeti tohutult kiiresti läbi, kuid see kõik kok-
ku andis siiski hea enesetunde ja julguse COVID-19 
osakonda tööle suundumiseks ning kasutada kiir-
kursusel läbitud praktilisi oskusi reaalselt patsienti-
de peal,“ nentis koolitusel osalenud Kadri-Ann Par-
mas, kes töötab alates jaanuarikuust Tartu Ülikooli 
Kliinikumis pulmonoloogia COVID-19 osakonnas.

Foto: Jaanika Niinepuu
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Teekond tagasi 
tervishoidu

Jaanika Niinepuu,  
kommunikatsioonijuht

Detsembris lõppes viis kuud kestnud pro-
jekt “Õed tagasi tervishoidu”, millega sai tervishoiu-
maastik juurde 29 õde. Tegemist on projektipõhise kur-
susega, mis valmistas ette õendussektoris pikemat aega 
mitte töötanud õdesid tagasi tööturule siirdumiseks. 
Projekt viidi läbi Tallinna ja Tartu Tervishoiu Kõrg-
koolis, kus mõlemas rühmas osales 15 õppurit. Kursus 
oli osalejatele tasuta ja õppeaja sees maksti osalejatele 
stipendiumi, projekti rahastas Sotsiaalministeerium.

Projekt on mõeldud õdedele, kes ei ole kantud 
tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse ja ei töö-
ta õdedena. Teoreetilise ja praktilise õppe käigus 
täiendati ning kaasajastati teadmisi ja oskusi ning 
taastati õe töö jaoks oluline vilumus. Teooriaõppes 
õpiti vajalikke kaasaegseid a- ja antiseptika põhi-
mõtteid ning esmaabivõtteid, täiendati teadmisi 
farmakoloogias, õendusprotsessi alustes ning do-
kumenteerimises. Õppeaja sees sooritati ka prakti-
ka tervishoiuasutuses. Projekt lõppes õe teooria- ja 
praktikaeksamiga, mis on aluseks tervishoiutöö-
tajate registrisse kandmiseks ja õena tööle asumi-
seks. Uus kursus alustab kõrgkoolis veebruari lõ-
pus ja selle õpe kestab juunikuuni.

Üks, kes 17. detsembril sai Tartu Tervishoiu Kõrg-
koolis kursuse „Õed tagasi tervishoidu“ lõpudiplomi, 
on Kaire Kindel. 

Kaire, miks otsustasite kunagi õeks 
õppida?
Õppisin Tartu Meditsiinikoolis aasta-
tel 1988-1990. Minu ema oli velsker ja 
töötas haiglas, käisin tihti tema töö 
juures. See maailm tundus siis väga 
huvitav ja põnev. Ilmselt sealt päri-
nes ka soov õppida just õeks. 

Õppimise ajast on väga head 
mälestused. Meil oli tore kursus 
ja kursusejuhendaja dr. Valentina 
Timpmann. Väga meeldejäävad 
olid anatoomia loengud ja õppe-
käigud Anatoomikumisse. Tolle-
aegse kursuseõe ja toanaabriga suht-
len siiani. 

Pärast kooli lõpetamist suunati 
mind Kuusalu Ambulatooriumisse, 
kus töötasin seitse aastat protseduuri-
dekabineti õena. See oli väike maa-am-
bulatoorium, aga piirkond üsna suur. 
Kõik süstimised, sidumised, haavahool-
dus, õe koduviisiidid, esmaabi andmine  
ja arsti assisteerimine olid minu tööüles-
anneteks.

Millised on õe töö võlud ja valud Teie jaoks?
Võlu on ikka see, et saab inimesi aidata ja eks valu 
tekib siis, kui näed, et meditsiini võimetel on piirid. 

Praktikal Ida-Tallinna Keskhaigla uroloogia osakonnas. 
Erakogu
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Millistel põhjustel õetöölt lahkusite? 
Töölt olin sunnitud lahkuma sellepärast, et perre sün-
dis sügava puudega tütar. Kuna ta vajas hooldust ja 
abi 24/7, siis ei olnud tööl käimine enam võimalik – 
tuli rongilt maha astuda ja elu ümber hinnata. Minu 
prioriteediks sai tütre kasvatamine ja arendamine. 

See tähendas ka seda, et ühel hetkel tuli hakata ise 
riigi eest asju ajama. Kuna polnud kooli, kuhu oma last 
panna, aga põhiharidus on kõigile kohustuslik, siis asu-
tasime koos kahe teise samas olukorras oleva emaga 
Harjumaale Saue valda erivajadustega lastele väikese 
erakooli Salu Kool. Tütre kooli lõpetamise lähenedes 
tekkis küsimus ja ka hirm: mis saab edasi!? Kas tões-
ti pean jääma koju ja hakkama n-ö täiskohaga noore 
inimese hooldajaks? See ajendas veelgi edasi liikuma 
ja nii sündis mõte ehitada ise erihoolekandekeskus, 
kus erivajadustega noored saaksid alustada iseseisvat 
täiskasvanud inimese elu. Meid toetasid Euroopa Liit, 
Sotsiaalministeerium ja Harjumaa omavalitsused. Nii 
tuligi ehitama hakata küla vundamendist katuseni ja 
seda kõike oma põhitöö ning laste kõrvalt. Keskus sai 
nime meie laste eesnimede esitähtedest – HaRaKa Ko-
du. Erivajadustega noored alates 18. eluaastast saavad 
seal igapäevaselt elada, neile on tagatud kvaliteetne iga-
päevane hooldus ja ka arendamine. Samas on noortel 
võimalus igal ajal kodus käia. Väga oluline on ka see, 
et suur hulk lapsevanemaid saavad jätkata tööl käi-
mist, ennast teostada ja olla aktiivsed ühiskonna liik-
med. Salu Kool tähistab sel aastal oma 18. sünnipäeva 
ja Haraka Kodul täitub 9. tegutsemisaasta. 

Miks otsustasite kandideerida koolitusele „Õed ta-
gasi tervishoidu“? 
Vahepealsetel aastatel töötasin ühes Tallinna laste-
aed-põhikoolis erivajadustega laste ravivõimlemise 
spetsialistina. Ravivõimlemise instruktoriks õppi-
sin Tallinna Meditsiinikoolis. Elus, nagu ikka, te-
kib moment, kus tahaks teha midagi muud. Kuna 
olin nii palju aastaid pühendunud erivajadustega las-
tele, siis leidsin, et oleks aeg edasi liikuda, õigemini 

seekord siis tagasi – algselt õpitud eriala juurde. Mi-
nu sõbranna käis sellel koolitusel ja soovitas mullegi. 
Nii julgesingi kandideerida ja õnneks osutusin vali-
tuks. Uuesti õppima minekut toetas väga minu noo-
rem tütar, kes ka ise juba üliõpilane Tartus, ja teised 
lähedased ning sõbrad. 

Kuidas Te enda eraelu kõrvalt uuesti õppima tule-
kuks jõudu leidsite?
Olen harjunud olema pidevalt tegevuses ja õppima 
hakkamiseks ei olnud raske jõudu leida. Pigem oli 
see suureks vahelduseks, nautisin seda täiega ja nau-
din nüüd ka edasi. 

Kas praegu tervishoiule langenud ülisuur roll pigem 
kutsub tervishoidu tagasi või tundub ka hirmutav?
Mina arvan, et seda, kellel see kutsumus südames, 
tõmbab pinge ikka tagasi ja vastutama peab igal eri-
alal. Praegu on kõigil raske ja igal pool tuleb pingu-
tada ning endast rohkem anda.

Kuidas jäite rahule õpingutega kursusel „Õed taga-
si tervishoidu“? 
Esimesest päevast alates tundsime kogu kursusega, 
et oleme oodatud. Meid üllatas vast kõige enam see, 
kui toredad, mõistvad ja kannatlikud olid kõik õp-
pejõud. Kaasõppijate suhtes on ka ainult head sõnad 
öelda. Leidsime kiirelt ühise keele ja ootasime väga 
neid nädalalõppe, kus koolis olime. Kuud möödusid 
kiirelt ja õppida tuli palju nii lühikese ajaga. Kind-
lasti jäi seda väheks. Mina ja veel kolm selle kursuse 
lõpetajat otsustasime jätkata õpinguid õe lühendatud 
õppekavaga kursusel, et omandada rakenduslik kõrg-
haridus. Suured tänud kõrgkoolile, et meile see erili-
ne võimalus anti! Osad meist said pärast kursust ko-
he tööle praktikakohtadesse, osad veel otsivad. Mina 
hetkel veel tervishoius ei tööta, aga sain pakkumise 
minna tööle kooliõeks. Loodan, et kandideerimine 
õnnestub. Igal juhul oli kursus hea kogemus, mis ju-
hatas uue suunani elus. 

Tunnistuste kättesaamise 
päeval, kursuseõde Signe 

Guitar (vasakul) ja Kaire Kindel.
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Ulla Preeden, rektor

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli nõukogu kinnitas 7. jaa-
nuaril uue arengukava. Arengukava on ametliku 
dokumendina strateegline plaan, milles sisalduvad 
kokkulepped ja suunad lähiaastate tegevusteks  — 
seega oleme paika saanud uued eesmärgid aastateks 
2021-2025.

Üldiselt on tavapärane, et arengukava tehakse kol-
meks või viieks aastaks. Viimasel ajal on ehk roh-
kem kuuldagi riiklikest strateegiatest, kus paigas si-
hid aastani 2030 või veelgi kaugemale. Samas, ühele 
asutusele ja seda just praeguses, väga muutuvas maa-
ilmas, on viis aastat täpselt paras. 

Tõsi on see, et vastu võetud arengukava on prae-
guse hetke kokkulepe ja mitte miski ei takista nõu-
kogul seda uuesti avada ning üheskoos kõrgkoo-
li liikmeskonna ja partneritega vajaduse ilmnedes 
uuendada. 

Enne aga, kui kirja saavad uue arengukava ette-
valmistusprotsess ja eesmärgid, siis väike tagasivaa-
de ja olulisemad saavutused eelmisest arengukava 
perioodist aastatel 2015-2020. 

See on muidugi väga lühike nimekiri meie kõrg-
kooliga seotud tegudest, saavutustest ning meie ini-
meste panusest, kuid toon välja isikliku vaate kõige 
silmapaistvamatest. Palju täpsemalt ning põhjaliku-
malt saab kõrgkooli iga-aastastest tegevustest üle-
vaate aastaaruannetest, mille leiate kõrgkooli ko-
duleheküljelt.

2015.-2020. aasta olulisemad tulemused:
• kõikide õppekavagruppide ning kõrgkooli insti-

tutsionaalse kvaliteedihindamisprotsessi läbimine;
• kahe uue magistriõppekava avamised – tervisetea-

dus ja radiograafia rahvusvaheline õpe kiiritusra-
vi suunal;

• esimene osakoormusega rakenduskõrghariduse õp-
pekava – füsioteraapia;

• kaks uut kutseõppe õppekava – massöör ja tege-
vusjuhendaja;

• kogu ühiselamu korpuse majutus- ja õpperuumi-
de täielik renoveerimine;

• kõrgkooli kompetentsikeskuse kirjeldamine ja käi-
vitamine, sh teenus kogukonnale õppetöö raames 
pakkumine;

• uue algatusena rahvusvaheline üliõpilaskonverents 
„Health in Our Hands“ (nooruse.ee/HOH).

Pikk ettevalmistusperiood

Nüüd, mil pilk aastate taha pööratud ja ehk igal lu-
gejal endalgi mõni mälestus meenutatud, siis asu-
me uue arengukava tutvustamise juurde. Etteval-
mistused algasid selleks juba 2019. aasta sügisel, 
mil rektoraadis ostustasime, et teeme seekord teisi-
ti: palkame väljaspoolt maja abijõudu ning püüame 
startida n-ö valgelt lehelt. Pakkumiskutse tulemu-
sel sõlmiti leping ettevõttega OÜ BDA Consulting 
ning meie koostööpartneriks sai Ülle Puustusmaa. 

Otsustasime alustada arengukavale sisendi saa-

miseks veebipõhise küsitlusega erinevatele sihtrüh-
madele. Sellele järgnes ülekõrgkooliline arengu-
kava koosolek, kuhu olid kutsustud kõik töötajad, 
üliõpilasesinduse liikmed ja nõunike kogu esinda-
jad. Koroonapandeemia ja sellest tingitud riikli-
ku eriolukorra väljakuulutamise tagajärjel jäid aga 
edasised kevadised kaasamissündmused ootele ja 
seetõttu esitas kõrgkool eelmise aasta 11. mail Ha-
ridus- ja Teadusministeeriumile kooskõlastamise 
taotluse pikendada arengukava 2015-2020 kehti-
vusperioodi kuni 31.12.2020. Haridus- ja Teadus-
ministeerium kooskõlastas pikendamise. 

Seejärel lõppes ka kõrgkooli koostöö uue arengu-
kava ettevalmistuste osas meie partneriga ning jätkus 
tööprotsess oma jõududega. Tuli luua uus ajaplaan 
ning ettevalmistamisel oleva arengukava uueks keh-
tivusperioodiks sai 2021-2025. Kõrgkooli uue arengu-
kava koostamist käsitleti kokku kahekümnel rekto-
raadi ja kaheksal pedagoogilse nõukogu koosolekul, 
viiel töögrupi, ühel kõrgkooli partnerite arutelul, 
ühel nõunike kogu istungil ning seitsmel kõrgkooli 
nõukogu koosolekul. Septembris-oktoobris toimusid 
rektoraadi kohtumised kõikides kõrgkooli õppeosa-
kondades, niisamuti jagati jooksvalt infot personali 
infotundides. Igal koosolekul ja igast tagasisidekoh-
tumisest sai minu arvates ettevalmistatav arengu-
kava selgust ja visooonikindlust. Mõtted ja soovid 
kattusid, tuli leida vaid parim viis nende kirjapane-
kuks. Siinkohal tänusõnad kõikidele asjaosalistele, 
kes oma nõu ja jõuga abiks olid.

Loome võimalused parimaks 
tervishoiuhariduseks ja arendame 
ühiskonna terviseteadlikkust
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Kes me oleme ja kuhu läheme?

Haridus ja Teadusministeerium kooskõlastas kõrg-
kooli arengukava aastateks 2021-2025 eelmise aas-
ta 31. detsembril ning kõrgkooli nõukogu kinnitas 
arengukava 7.  jaanuaril. Uue arengukava leiate kõrg-
kooli kodulehelt. Ma kindlasti soovitan seda vaada-
ta, sest viis aastat võib tunduda pikk, aga tegelikku-
ses möödub see kiirelt. Nii nagu oskavad öelda kõik 
need, kes eelmise arengukava ettevalmistuse juures 
juba kaasa lõid. Seega: me vajame kokkuleppeid, me 
vajame oma tegevustele fookust ja sihti.

Kõrgkoolil on uuendatud missioon – kes me ole-
me? Ja visioon – kuhu läheme? 

Me oleme uue pilguga otsa vaadanud ka kõrgkooli 
põhiväärtustele, milleks on professionaalsus, arengu-
le suunatus, inimkesksus ja terviseteadlikkus.

Oma viie aasta strateegilised eesmärgid ja ala-
meesmärgid oleme määratlenud viies valdkonnas. 

Need lähtuvad nii määratletud parendusvaldkonda-
dest, institutsionaalse akrediteerimise ja kõikide kaa-
satud osapoolte tagasisidest, aga ka meie visioonist.

Õppetegevuse eesmärk on kvaliteetselt ellu viidud 
õppekavad ning pädevad ja tööturul hinnatud vilist-
lased. Teadus- ja arendustegevuse eesmärk on toe-
tada tõenduspõhist õppetegevust ja edendada ühis-
konna terviseteadlikkust. Teenuste arenduses toimib 
valdkonna ja organisatsiooni jätkusuutlikku arengut 
toetav teenuste süsteem. Rahvusvahelistumine toe-
tab tervishoiuhariduse kvaliteeti ja kõrgkooli tuntust 
ning organisatsiooni ja juhtimise vaatest püüdleme 
selle poole, et kõrgkool toimib avatult ja tulemuslikult.

Kui otsida ühist kõikides eesmärkides, siis kahtle-
mata on selleks märksõnaks KVALITEET. Me oleme 
parajalt suur ja aastatega kasvanud, kaasaegne, töö-
andjate vajadustega arvestav ning oma partneritega 
koostöös tegutsev organisatsioon. Meie põhitegevus 
on õppetegevus, aga selle kõrval ka kõik see, mis toe-

tab ühte edukat ning rahvusvaheliselt konkurentsi-
võimelist kõrgharidusasutust. Me oleme palju teinud 
ja saavutanud, aga kõrgkool ei saa kunagi päriselt 
valmis. Üheltpoolt annab selleks tõuke kõik see, mis 
asub kõrgkoolist väljaspool – kaasa arvatud muutuv 
maailm ja keskkond. Niisamuti aga ka meie oma ini-
meste sisemine motivatsioon ja tahe, teha paremini 
ning kindlasti, kus tarvidus, teha teisiti. Sõnal inno-
vatsioongi on mitu erinevat tahku, aga see tähendab 
minu arvates  ennekõike valmidust vajalikeks, tõen-
duspõhisteks ning otsarbekateks muutusteks. Me ei 
seisa paigal, me liigume ja areneme.

Siinkohal väga lühidalt käsitletud arengukava 
strateegiliste eesmärkidega käsikäes on kindlasti as-
jakohane ette võtta ka meie viieaastane tegevuska-
va, mille kõrgkooli nõukogu kinnitas 27. jaanuaril. 
Sellest, milline saab olema aga viieaastane eelarve 
strateegiline plaan, saate lugeda juba ajakirja järg-
misest numbrist.

5

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 
missioon, visioon ja 
põhiväärtused 

Kõrgkool juhindub oma tegevustes  
neljast põhiväärtusest:

PROFESSIONAALSUS

ARENGULE SUUNATUS

INIMKESKSUS

TERVISETEADLIKKUS

Väärtustame kvaliteeti, tõenduspõhisust, 
asjatundlikkust, läbipaistvust, akadeemilist 
vabadust ja koostööd. 

Oleme õppimiskesksed, nutikad, ühiskonna 
vajadusi arvestavad, asjakohased ning 
uuenduslikud.

Hindame kõrgelt eetilisust, ausust, võrdsust, 
empaatiavõimet, individuaalset lähenemist ja 
kaasatust.

Oleme tervist toetavad, tervislikke eluviise 
väärtustavad ja terviseteadlikkust edendavad.

Tartu Tervishoiu Kõrgkool on 
Eestis ja rahvusvaheliselt 
hinnatud kõrgkool ning 

kompetentsikeskus tervise
ja heaolu 

valdkonnas.

VISIOONMISSIOON
Loome võimalused parimaks 

tervishoiuhariduseks ja 
arendame ühiskonna 
terviseteadlikkust.

11

Strateegilised  
eesmärgid  
2021–2025 
Tartu Tervishoiu Kõrgkool on arengukava perioodiks  
2021–2025 määratlenud strateegilised eesmärgid viies 
valdkonnas (tähistatud E1–E5) ning seda toetavad ja 
täpsemalt defineerivad alameesmärgid (E1.1‒E5.3).

E1
E1.1 E1.2

ÕPPE-
TEGEVUS

E2
E2.2

E2.1

TEADUS- JA 
ARENDUS-
TEGEVUS

E5
E5.3

E5.2

E5.1

ORGANISATSIOON
JA JUHTI-

MINE

E3

E3.2

E3.1TEENUSTE
ARENDUS

E4

E4.2

E4.1 RAHVUSVAHE-
LISTUMINE

https://www.nooruse.ee/et/korgkoolist/kvaliteeditagamine
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Arle Puidak, õppekorralduse peaspetsialist

Talvine vastuvõtuperiood kõrgkooli õppima asumiseks oli  
16.-29.   november. Dokumentide esitamine toimus keskkonnas 
SAIS, vestlustele ja vastuvõtukatsele registreerimine toimus e-õp-
pe keskkonnas Moodle.

Hoolimata lühemast vastuvõtuperioodist oli kandideerijaid 
mullusega võrreldes rohkem. Seekord võtsime vastu ka paind-
likuma korraldusega õppekavadele — osakoormusega ja tsük-
liõppe korraldus on kindlasti sobivam peredega või juba tööta-
vatele inimestele. Veebruaris alustas kõrgkoolis õpinguid 100 
õppurit kõrghariduse esimeses astmes, 7 magistranti ja 26 kut-
seõppes õppijat.

Rakenduskõrghariduse õppesse kandideerijad sooritasid elekt-
roonilise testi keskkonnas Moodle ja veebiseminari Zoomi va-
hendusel. Vastuvõtukatse suulised vestlused toimusid ka radio-
graafia magistriõppes, et välja selgitada, kes on motiveeritumad, 
õppima asumise motiivi põhjalikult läbi mõelnud ja näevad en-
nast pärast lõpetamist õppe käigus saadud oskuste kasutajatena.

Õe rakenduskõrghariduse tsükliõppesse kandideeris 78 õp-
pekohale 226 huvilist, hooldustöötajate kutsehariduse tsükliõp-
pes oli 1,3 huvilist ühele kohale. Õdedel ja hooldustöötajatel al-
gas õppetöö veebruaris Tartus. Tallinnas alustas füsioterapeudi 
rakenduskõrghariduse osakoormusega õppekava 20 üliõpilase-
ga, konkurss oli 4,15 avaldust ühele õppekohale. Kandideerijate 
hulgas oli kokku 12 kuld- või hõbemedalisti, kes said kõrgkoo-
li astuda eelisjärjekorras.

Juunis algas ning nüüd lõppes vastuvõtt ka rahvusvahelise-
le radiograafia magistriõppekavale, kus kandideeris 16 õppeko-
hale 32 huvilist.

Õppeaasta avaaktus esmakursuslastele oli 8. veebruaril vee-
bis (nooruse.ee/aktus).

Õppekava Õppe-
kohad

Aval-
duste  

arv
Konkurss

Radiograafia 16 32 2,00

Magistriõpe

Rakenduskõrgharidus

Õppekava Õppe-
kohad

Aval-
duste 

arv
Konkurss

Füsioter-
apeut 
osakoor-
musega õpe 
Tallinnas

22 83 4,15

Õde 78 226 2,89

Kutseõpe

Õppekava Õppe-
kohad

Aval-
duste 

arv
Konkurss

Hooldus- 
töötaja 26 32 1,33

Veebruaris alustasid õpingutega 
uued esmakursuslased

http://www.sais.ee/
http://www.sais.ee/
https://nooruse.ee/aktus
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Muna õpetused kanale
Stella Tiit, ämmaemanda õppekava  
4. kursuse üliõpilane

Sellel õppeaastal juhtus selline kummali-
ne lugu, et samal ajal, kui mina alustasin oma õpin-
guid neljandal kursusel, on minu ema rebane ehk 
siis õpib esimesel kursusel. Päris naljakas olukord, 
arvestades seda, et pool mu elust on ema mind õpe-
tanud, aga nüüd on olukord vastupidine ning mina 
pean hoopis teda aitama. 

Ma olen oma ema üle väga uhke ja räägin ka ala-
ti oma sõpradele ja tuttavatele, et näete — minu ema 
õpib nüüd õeks. Enamus inimesi mõtlevad vist, et 
see on ju täitsa hull otsus, aga minu meelest väga 
äge. Inimene peab tegema täpselt seda, mida ta te-
ha tahab.  Ja pole ju vahet, kui vana sa oled või kas 
sa oled kellegi ema või isa. 

Kuigi mu ema on selline inimene, kes on terve 
elu õppinud, siis viimasest ülikoolis õppimisest on 
tal päris palju aega möödas. Mõtlesin, et jagan teie-
ga mõnda nippi, mida rääkisin emale ja millest võib 
ka teil kasu olla. Muideks, enamus neid asju on mul-
le arvatavasti mu ema õpetanud siis, kui mina alles 
esimest korda koolipinki läksin. 

Koosta õppimiseks plaan!

Esiteks tuleb koostada õppimise plaan. Kui on kir-
jas, millal on vaja midagi esitada, millal on arvestu-
sed ning eksamid, siis saad juba sinna juurde tekita-
da nö oma õppimise plaani, et ei avastaks viimasel 
õhtul, et – appi, eksam on juba homme. Jagades tee-
mad väiksemateks osadeks, on Sul kindlasti lihtsam 
neid omandada, kui proovida kõik ja palju ühe ööga 

selgeks saada. Raamatu padja alla panemise nipp siin 
kahjuks ei aita, seda võin käsi südamel vanduda ning 
ühe päevaga imet ei tee. Järjekindlus on see, mis lubab 
Sul rahuliku südamega anatoomiaeksamile minna. 

Mõtle järele, kuidas Sa kõige paremini asju oman-
dad – on Sul nägemismälu või hoopis pead teemad 
kellegagi läbi arutama? Lapsena oleme pea-
aegu kõik mänginud õpetajaid ning oma 
nukkudele ja karudele palju tarkusi õpe-
tanud. Miks mitte nüüd sama trikki 
kasutada ja näiteks teha korra näda-
las oma grupisisesed e-õppimised, kus 
keegi on õpetaja rollis? Töötab väga 
hästi. Või õpeta kasvõi ennast – pä-
rast loengut saad kõik saadud tarkused 
kodus videosse lugeda ning seda hiljem 
kasvõi sada korda kuulata, ennast paran-
dada ning kui midagi segaseks jäi, siis se-
minaris üle küsida. Seminarid selleks ongi, et 
seal saad õppejõuga arutada neid teemasid, millest 
aru ei saanud või mis vajavad kinnitust. Julge küsida!

Ole mõttega kohal ja loo seoseid

Kui oled tunnis, siis ole mõttega kohal. Niisama te-
lefonis Facebookis istuda ei ole mõtet. Kaasa mõel-
des, arutades ning märkmeid tehes omandada juba 
kohapeal nii palju, et kodus on hoopis vähem õppida. 
Mind aitab väga hästi see, kui kirjutan tunnis kõik 
üles, siis pean keskenduma tunnile ja ei olegi taht-
mist vahepeal telefoni kätte võtta. 

Väga hästi töötavad flash kaardid. On erinevaid 
programme, kus saad omale luua interaktiivsed õppi-
miskaardid ning saad ükskõik kus oma kaardid lah-

ti teha ning lõputult korrata, kuidas on süda ladina 
keeles ning mis klapp see siis lõpuks parema vatsa-
kese ja parema koja vahel asub. Mitmed kaardid on 
juba eelmiste aastate tudengite poolt valmis tehtud, 
nii et polegi vaja muud teha kui õppida, õppida, õp-
pida. Muidugi alati enne kontrolli, kui kellegi teise 

materjale kasutama hakkad, et ega ta juhus-
likult sinna mõnda viga sisse pole teinud!

Ja muidugi, kui Sa ei taha telefonis või 
arvutis kaarte kasutada, siis alati võib 
teha ka oma kaardid paberil – näiteks 
vana hea trikk, et küsimus ühele poo-
le ning vastus teisele poole. Igal vabal 
hetkel saad kaardipaki välja võtta ning 
midagi juurde õppida. 

Igati asjakohane oleks endale kodus 
iga võimaliku koha peale panna üles need 

pildid ja märksõnad, mida Sul on vaja kind-
lasti meelde jätta. Tean omast käest, et luude ja 

lihaste ladinakeelsete nimetuste õppimine ei ole al-
guses väga kerge, aga kui Sul ikka meie Johni (ske-
lett) pilt igalt pool vastu vaatab, siis saad nagu möö-
daminnes selgeks, kus asub rangluu ning kuidas see 
ladina keeles on. Sama on lihastega. Pildid, kaardid 
ning seostamine. Ära tee trennis niisama jõudu, vaid 
mõtle, mis lihast Sa parajasti treenid. Nii jääb see kõi-
ge paremini meelde. Või kui oled liiga kaua arvuti 
taga koolitükke teinud, siis mis koht Sul istumisest 
valus juba on? Äkki gluteus maximus? Ehk siis pika 
jutu mõte on see, et seosed on olulised. Ja uute tead-
miste igapäevane kasutamine on oluline. Niimoodi 
jäävad asjad meelde.

Loodan, et said mõne kasuliku nipi, mida oma 
elus ära kasutada.
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Radiograafiapäev kõrgkoolis
Simone Senkevitš, radioloogiatehniku õppekava 3. 
kursuse üliõpilane

Igal aastal, 8. novembril tähistatakse üle maailma rah-
vusvahelist radiograafiapäeva. Kaheksas november 
tähistab päeva, mil Wilhelm Conrad Röntgen avas-
tas 1895. aastal röntgenkiired ja lõi sellega aluse eda-
sisele radiograafia arengule. Sellel päeval on hea või-
malus radioloogiatehnikutel rääkida oma tööst ning 
tõsta teadlikkust diagnostilise ja ka terapeutilise ra-
diograafia kohta.

Radiograafiapäeva raames valmistasid 3. novemb-
ril Tartu Tervishoiu Kõrgkooli radioloogiatehniku 
eriala kolmanda kursuse üliõpilased radioloogiateh-
niku ja õppejõu Kuldar Rahuelu eestvedamisel ette 
loenguid täis päeva teemal “Radioloogiatehniku roll 
angiograafias”. Sellel aastal oli kõigil soovijatel või-
malus loenguid kuulata internetivahendusel Zoomis.

Üritusel räägiti ülevaatlikult radioloogiatehniku 
ametist ja õppest. Samuti tutvustati erinevaid mo-
daliteete, kus on võimalik radioloogiatehnikuna töö-
le asuda ning kõneleti lähemalt angiograafia ajaloost 
ja olemusest ning angiograafiast Eestis. Päeva lõpuks 
oli üliõpilastel ettevalmistatud angiograafiateemaline 
viktoriin Kahoodis, millest said osa võtta kõik kuu-
lajad. Radiograafiapäeva külalisesinejaks oli Pärnu 
Haigla radioloogiatehnik Reno Bleier, kes rääkis ra-
dioloogiatehniku rollist angiograafias Pärnu Haigla 
näitel ja Eesti Radioloogiatehnikute Ühingust. 

Kes on radioloogiatehnik ja millega ta 
tegeleb? 

Radioloogiatehnik on uuringuteostaja, kelle abil saab 
radioloog diagnoosida patsiendil haigusi. Radioloo-
giatehnikuks on võimalik õppida Tartu Tervishoiu 

Kõrgkoolis ning õpe kestab 3,5 aastat. Erialaõppe 
käigus omandab radioloogiatehnik teadmised järg-
nevatest radioloogilistest modaliteetidest: röntgen, 
kompuutertomograafia (KT), magnetresonantsto-
mograafia (MRT), mammograafia, nukleaarmedit-
siin, kiiritusravi, ultraheli ja sonograafia ning an-
giograafia.

Pärast põhiõppe lõpetamist on radioloogiatehnikul 
võimalik tööle asuda erinevatesse haiglatesse, erak-
liinikutesse või tervisekeskustesse. Töövõimalused 
tervishoiust väljaspool on näiteks veterinaarmedit-
siinis ja ülikoolide teaduslaborites. Erialaste oskuste 
täiendamiseks on radioloogiatehnikul võimalik õp-
pida ka Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis magistriõppes.

Mida kujutab endast angiograafia?

Kõige lihtsamalt öeldes on angiograafia veresoon-
te röntgenuuring, kus verele joodipõhise kont-
rastaine lisamisega saab veresooned jäädvus-
tada röntgenfilmile. Tegemist on steriilsust 
nõudva protseduuriga. Angiograafia uurin-
guga saab täpsustada veresoonte seisundit ja 
organite verevarustust ning võimaldab teatud 
veresoontehaiguste ravi ilma kirurgiata, mis 
tagab patsiendi kiire taastumise. Selle prot-
seduuri käigus saadakse tänu röntgenkuva-
misele informatsiooni haigusseisundi esine-
misest, mõõtmetest ja lokalisatsioonist ja on 
võimalik võtta ka analüüse ning proovitük-
ke. Veresoontest röntgenpiltide kuvamiseks 
kasutatakse angiograafi, mis on oma olemu-
selt fluoroskoop. Protseduuri viib läbi arst ja 
teda assisteerib õde või vastava väljaõppe saa-
nud radioloogiatehnik, kuna tegemist on kiir-
gust andva protseduuriga. 

MIDA ANGIOGRAAFIA UURINGUL TEHAKSE?
•  Patsient on uuringu ajal ärkvel, kuid tehakse uuringupiir-konda lokaalanesteesia ehk kohalik tuimestus•  Uuringupiirkond raseeritakse ja desinfitseeritakse•  Punktsioonikoha valib arst ning enamasti on selleks kas reie- või radiaalarter

•  Valitud arterit mööda sisestatakse juhtetraat, mida mööda sisestatakse kateeter ehk sond kontrastaine lisamiseks•  Juhtetraat tõmmatakse kateetri seest välja ja lisatakse kontrastainet
•  Uuritava piirkonna kontrasteerumisel tehakse sellest an-giogramm ehk angiograafiline röntgenülesvõte•  Pärast protseduuri eemaldatakse kateeter ja punktsiooni-kohale asetatakse 6 tunniks liivakott, et vältida verejook-su ohtu

•  Patsient peab veetma uuringujärgselt 24 tundi voodire-žiimil

PATSIENDI MEELESPEA ANGIOGRAAFIA UURINGULE 

TULLES

•  Mõningatel juhtudel tuleb tulla haiglasse päev enne angiograafia 

uuringut
•  Kaasa tuleb võtta saatekiri

•  Enne uuringut teostatakse vereanalüüsid, EKG ning võetakse 

anamnees
•  Enne protseduuri tuleb olla 10 tundi söömata

•  Arsti poolt määratud ravimid tuleb võtta vähese veega sisse, aspi-

riini tarvitamist ei tohi katkestada

•  Protseduurile eelneval hommikul on soovitatav käia duši all

•  Uuringupiirkonnast tuleb eemaldada metallesemed, kuna see rikub 

pildikvaliteeti

•  Uuring kestab 30 minutit kuni 3 tundi, sõltuvalt uuringupiirkonnast 

ja protseduurist
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Räägitakse, et...
Anne Vahtramäe, õppejõud

Toimetan kodus oma toimetusi 
ja  taustal mängib Vikerraadio. Eetris 

kõlab laiale ringile küsimus seoses avalikes kohtades 
maksikandmise kohustusega. Nüüd helistavad inime-
sed stuudiosse ja jutt veereb kel vaiksemalt, kel sõja-
kamal toonil viiruse ja pandeemia ja maskide teemal. 
Kõrva jäävad kriipima väited, mida kinnitatakse sõ-
nadega – „räägitakse, et...“, „kõik ju teavad...“, „mina 
olen kuulnud....“. Nemad raadios jäävad rääkima ja 
mina jään mõtlema. 

Räägitakse... Mida räägitakse? Kes räägib? Millele 
tuginedes? Millest lähtudes kujundame oma arusaa-
misi maskist? Viirusest ja selle ohtlikkusest või ohu-
tusest? Vaktsineerimisest üldse ja COVID-19 vasta-
sest vakstineerimisest? Või vaatame pisut laiemalt: 
kust ma üldse saan oma info, millele toetun? Miks 
ma seda usaldan? Kui valmis olen ma oma seniseid 
seisukohti korrigeerima, kui selgub, et olen siiani va-
lesti arvanud või uskunud?

Olen elus õppinud, et mida laiemal pinnal seisan, 
seda kindlam on toetuspunkt. Vaid ühele arvamu-
sele tuginedes võin sattuda kullaaugule, aga võin ka 
haledalt petta saada. Ikka nii, et asi tuleb mitmest ko-
hast üle kontrollida. Võtame kasvõi vaktsineerimise. 

Räägitakse, et vaktsineerimisel viiakse organismi 
puhast haigustekitajat. Aga vot ei viida. Haigustekita-
jat manustatakse variolaseerimise käigus ja seda tä-
napäeval enam ei tehta.  Ajaloos on seda küll tehtud 

– juured ulatuvad 11. sajandi Hiinasse ja Indiasse, kus 

variolaseerimist kasutati rõugete vastu. Vaktsineeri-
mise korral viiakse organismi eeltöödeldud haigus-
tekitajat või tema osakesi ja need ei ole võimelised 
haigust tekitama.  Vaktsineerimise ajalugu on tun-
duvalt lühem – algusega 19. sajandis, kus Louis Pas-
teur aastal 1881 vaktsineerimisele aluse pani. Esmalt 
marutõve vastu, siis koolera ja siberi katku vastu. 20. 
sajandi algusest tulid riburada ka teised vaktsiinid – 
difteeria, teetanuse, tuberkuloosi, kollapalaviku vas-
tu. Gripivaktsiini algus ulatub aastasse 1936, laste-
halvatuse vastu saame inimesi kaitsta aastast 1955. 
Ja vaktsiinide väljatöötamine jätkub, COVID-19-vas-
tane vaktsineerimine on seni viimane. Selle pika ja 
järjest paremal teadmisel tugineva vaktsiinitootmi-
se ja vakstineerimisega on WHO andmetel säästetud 
2-3 miljonit elu aastas. Rääkimata paljude inimeste 
pääsemisest püsivatest tervisekahjustustest.  Vot nii. 

Räägitakse, et vaktsiini kõrvaltoimed on ohtli-
kumad kui haigus ise. Ohutute haiguste vastu pole 
vaktsiine välja töötatudki. Seda tehakse ikka nende 
haiguste puhul, mis on iseendast ohtlikud. Kui siis 
vaktsineerimisega kaasneb lühiajaline mööduv eba-
mugavus, ei ole see võrreldav haiguse endaga kaas-
nevate riskidega.  

Kui kõrvaltoimetest veel rääkida, siis – nii 
mõnigi kord pole vaktsineerimine ja terviseprobleem 
omavahel üldse seotud. Paar aastat tagasi olime pere-
ga planeerinud kindla aja gripivaktsiini süstimiseks. 
Ent midagi edasilükkamatut tuli vahele ja nii me ei 
läinudki süsti saama. Järgmisel päeval tundsime kõik 

end veidi kehvasti – uimasus ja kerge peavalu ja kur-
gus kratsimise tunne olid märgiks, et oleme kuskilt 
mingi hooajalise viirusepoisi kinni püüdnud. Ja mõel-
da vaid, kui kerge oleks olnud neid tunnuseid seosta-
da gripivaktsiiniga, kui oleksime eelmisel päeval oma 
kaitsesüsti kätte saanud. Raudselt oleks see mõte peast 
läbi käinud. Elus aga toimub väga palju asju samaaeg-
selt üksteisest sõltumatult. Päike ei paista pühapäeva 
hommikul seepärast, et ma olen pannkooki teinud. Ja 
pannkooke ei tee ma seepärast, et päike paistab. Tava-
liselt on nii. 

Kui aga vaktsiiniga seostatakse hirmraskeid 
tagajärgi, nagu autism või ajukahjustus või arengu-
häired, siis need väited on ju ammugi korduvate uu-
rimustega ümber lükatud. Kui kahtlustame, et keegi 
pahatahtlikult kõrvaltoimeid varjab või tulemustega 
vassib, siis see võib ehk kuidagimoodi kõne alla tulla 
veel katsetuste järgus olevate üksiktegijatega, aga mit-
te kasutusloa saanud vaktsiinitootjate puhul. Vaktsii-
nide ja ravimite üle teostatav järelvalve – seda  nii eri-
nevate institutsioonide kui ühiskonna poolt – on nii 
tugev, pidev ja andmeid avalikustav, et siin pole suu-
red möödalaskmised võimalikud. Kõikide Eestis teos-
tatud COVID-19 vaktsineerimiste kohta pole Ravi-
miameti andmetel kuni jaanuari lõpuni olnud mitte 
ühtegi anafülaktilist reaktsiooni, kahel juhtumil on 
olnud tegemist tõsisema kõrvalmõjuga, mis vajasid 
ravi. COVID-19 vaktsiinil esineb kõrvaltoimeid vä-
hem kui näiteks paratsetamooli puhul. Viimast mille-
gipärast rahva petmises ja ohustamises ei kahtlustata. 
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Korduvad tõenduspõhisele meditsiinile toetuvad tea-
dusuuringud ei ole näidanud vaktsineerimise põhjus-
likku seost ka püsiva ajukahjustuse, autismi, aktiiv-
sus- ja tähelepanuhäire, diabeedi, imikute äkksurma, 
astma jt haigustega, millest räägitakse... 

Räägitakse, et vaktsiinid sisaldavad ohtlikke ai-
neid, eriti aga elavhõbedat. Kui vaktsiinide tootmist 
alles alustati, kasutati vaktsiinide säilivuse tagami-
seks tegelikult mitte elavhõbadat, vaid elavhõbeda-
ühendit (etüül-elavhõbedat ehk tiomersaali), mis väl-
jub organismist seedetrakti kaudu oluliselt kiiremini 
kui metüül-elavhõbe, mis satub inimese organismi 
näiteks toiduga. Samas on vaktsiinide tootmine võr-
reldes algusaegadega oluliselt muutunud ja ühekord-
setesse viaalidesse pakendatud vaktsiinidele selliseid 
lisaaineid ei lisata. Ükski Eestis kasutatav immuni-
seerimiskava vaktsiin ei sisalda elavhõbeda ühendeid! 

Räägitakse, et vaktsineerimine nõrgestab 
organismi või koormab ja rikub immuunsüsteemi – 
uurimused näitavad, et teatud kindla haiguse vastu 
on organism hoopis paremini kaitstud ja teistesse hai-
gustesse haigestumist vaktsineerimine ei mõjuta. Kui 
puutume kokku haigustekitajaga, siis puutume kokku 
hoopis rohkemate antigeenidega, kui neid on vaktsii-
nis. Näiteks difteeria, teetanuse, läkaköha, hemofiilus-
nakkuse ja lastehalvatuse eest kaitsvas liitvaktsiinis on 
vähem kui 25 antigeeni. Samas kui läkaköha põhjusta-
vas bakteris on ligikaudu 3000 antigeeni.

Kui nüüd kuulata veel jutte ravimitootjate kasu-
miahnusest ja alatust vaktsiinide müüginumbrite 
tõstmise plaanist, siis puht inimliku loogikaga po-
le see kooskõlas. Hoopis kasulikum oleks rahalises 
mõttes lasta inimestel haigeks jääda ja siis neile pal-
ju-palju ravimeid müüa. See oleks hoopis jätkusuut-
likum idee raha saamiseks. 

Ja viimane „räägitakse...“. Vaktsiinidega seondu-
vad vandenõuteooriad, inimeste kontrolli alla saami-
se ideed, mikrokiipide paigaldamise süüdistused jne. 
on tegelikult väga inetu ja kohatu jutt inimeste kohta, 

kes enda tervist ohtu pannes pingutavad, et kaitsta, 
ravida, hoida inimesi. Me tavaliselt ei kahtlusta kassa-
pidajat alatus kauba mahaparseldamises, hambaarsti 
tahtlikus hammaste rikkumises või juuksurit oma-
kasupüüdlikus kääride kasutamises. Haigustega te-
gelevate teadlaste, terviseteenuste koordineerijate ja 
tervishoiutöötajate vastu suunatud rünnakud ja ini-
meste tapmises süüdistamised on harimatuse, ruma-
luse ja kasvatamatuse märk.  

On loomulik, et meil tekivad küsimused. 
On loomulik, et otsime vastuseid. On loomulik, et 
kahtleme ja tahame kahtlusi veenvalt ümberlükkavaid 
fakte. Need aga ei saa tugineda tõendusel, et „räägi-

takse...“. Vastuseid tuleb 
otsida teadlaste töö tule-
mustest, korduvatest kin-
nitustest, spetsialistide 
selgitustest. 

Ja KUI ma olen otsus-
tanud kuulata ja uskuda 
seda, mida RÄÄGITAK-
SE, siis on see pigem us-
kumise ja minu valikute 
küsimus, ning seda pole 
õigust kellelegi teisele pea-
le suruda. Siis pole õigust 
kedagi solvata. Siis pole 
õigust kedagi veenda või 
mõjutada end mitte vakt-
sineerima, sest ma ei saa 
vastustada inimese tervise 
ja elu eest, kes peaks mi-
nu vaktsiinivastasuse tõt-
tu tervise või elu kaota-
ma. See on oluline endale 
selgeks mõelda. Minu va-
badus midagi uskuda või 
mitte uskuda toob enda-
ga ka vastutuse arvestada 

teistega. Ja kui ma mõjutan inimest tegema teatud va-
likuid, siis mõelgem, kas ma saan vastutada selle vali-
ku tagajärgede eest? Või kui ma kasutan oma vabadusi, 
kas see ehk riivab kellegi teise vabadusi? Kas meediku 
vabadus mitte vaktsineerida ja kodaniku vabadus mit-
te kanda maski või haigena koju mitte jääda ei kahjus-
ta mitte teiste inimeste õigust olla kaitstud ja turvali-
ses keskkonnas?  Või mis võib olla selle tagajärg kellegi 
konkreetse inimese jaoks, kui sotsiaalmeedias „räägi-
takse...“ informastiooni levitan? Meie kõrgkooli kon-
tekstis peaksid meie väärtushinnangutes olema oluli-
sel kohal teistest hoolimine ja teaduspõhisus. Nii ongi. 

Olge terved!

Pixabay/Elf-Moondance
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Erasmusega Euroopasse – 
praktikale ja õppima!

Kalmer Marimaa,  
rahvusvaheliste suhete spetsialist

Öeldakse, et meie praegused otsused 
kujundavad meie tulevikku. Kuigi koroonaviiru-
se levik Euroopas on käimasoleval õppeaastal kõ-
vasti vähendanud võimalusi teha õppepraktikaid 
välismaal, ei ole tegu õnneks muutumatu nähtuse-
ga. Vaktsineerimisvõimalused ja lootus, et ka sel-
lele taudile leitakse ravi, panevad tulevasele sügi-
sele ja järgmisele aastale vaatama optimistlikult. 
Seetõttu on juba praegu hea teha oma õppeplaa-
ne järgmiseks õppeaastaks, kuhu võiks kuuluda 
ka välispraktika või -õpingud. 

Mitmekülgsed võimalused

Erasmuse välismobiilsuse võimalusi on meie kõrg-
koolis kasutatud juba aastast 2004. Eriti populaarne 
on olnud võimalus teha kas kõik või osa õppeprak-
tikaid väljaspool Eestit mõnes Euroopa riigis. Sa-
mas võimaldab programm kombineerida prakti-
katesse ka õpinguid või sooritada välismaal üksnes 
teoreetilisi õpinguid. Hiljuti lisandus võimalus ka 
virtuaalseks õpperändeks, mille käigus saab osa-
leda mõne meie partnerkooli veebikursustel ilma 
kodust lahkumata. Selle kohta saab lähemalt luge-
da meie eelmisest, detsembrikuu ajakirjanumbrist. 
Seega võimalusi jätkub, oluline on läbi mõelda oma 
vajadused ja soovid ning langetada otsus juba nüüd, 

veebruaris. Seda seetõttu, et 1. märtsiks tuleb Eras-
muse sooviavaldused saata oma õppekava juhile, 
et saada väliskogemus juba järgmisel õppeaastal. 

Mida oleks hea teada ja arvestada, kui kaalud Eras-
muse võimaluste kasutamist? Esmalt seda, et Eras-
mus+ programmiga tuleb praktika puhul viibida 
välismaal vähemalt kaks ning õpinguid sinna kom-
bineerides vähemalt kolm kuud. Tegu on seega üsna 
mahuka mobiilsusprogrammiga, kuhu võiks mahtu-
da vähemalt 15 EAP eest õpinguid või praktikat. Põh-
jendatud juhtumitel on võimalik ka väiksemas mahus 
mobiilsus. Kokku on võimalik Erasmusega välismo-
biilsusel olla kuni 12 kuud ühe õppeastme kohta. Näi-
teks kui soovid teisel kursusel viibida välismaal 5 kuud, 
siis ülejäänud õpingute vältel saad kasutada veel ku-
ni 7 kuud välismobiilsust. Kui lõpetamise järel asud 
meile õppima magistriõppesse, siis on taas võimalik 
viibida Erasmusega välismaal kokku kuni 12 kuud. 

Siseveebist välismaal õppimise sektsioonist leiad 
Erasmus+ programmi tutvustuse ja sellega seotud 
dokumendid. Üheks neist on meie Erasmuse part-
nerkoolide nimekiri. Nimekirjast tuleks leida enda-
le meelepärane kool ja vaadata, kas sinu õppekaval 
on nendega Erasmuse leping. Partnerkooli kaudu on 
võimalik leida praktikabaase välismaal ja soovi kor-
ral võtta läbida ka õppeaineid. Kui sul endal on Eu-
roopas mõnes potentsiaalses praktikabaasis tutvusi 
ja nad on valmis pakkuma praktikat, siis ei pea ka-
sutama partnerkoolide abi, vaid lepinguid saab sõl-
mida ka otse praktikabaasiga. 

Kuna tegu on välismobiilsusega, siis kindlasti on 
vajalik mõne võõrkeele oskus. Kuigi Euroopas võib 
mitmel pool hakkama saada inglise keelega, on sel-
lest hoolimata riike, kus on vajalik kohaliku keele os-
kus. Üheks Erasmuse-poolseks võimaluseks end kee-
leliselt täiendada või omandada täiesti uus võõrkeel, 
on Erasmus+ online keelekursused, mida saab soovi 
korral läbida tasuta. 

Välispraktikate ja -õpingute puhul tuleb arvestada 
nii meie kõrgkooli-poolsete nõuetega kui ka sellega, 
mida välismaal pakutakse. Kuna praktikate õpiväl-
jundeid ja sooritamisaegu on kergem ühildada, siis 
enamjaolt ei teki probleeme sellega, et midagi olulist 
jääks välismaal sooritamata. Siiski on vahel erinevu-
si selles, millised on tudengite võimalused Eestis ja 
millised mõnes välisriigis. Seega, kui välispraktikal 
jääb mõni oluline õpiväljund sooritamata, siis tuleks 
ka sellega arvestada, et hiljem tuleb Eestis oma prak-
tikat täiendada. Loomulikult võimaldab Erasmus ka 
ise vabalt valida oma praktikaid ja õpinguid ning neid 
saab arvestada kas valik- või vabaainetena, kui nad 
ei kattu kohustuslike ainetega.

Rahaliselt aitab Erasmuse stipendium üsnagi olu-
lisel määral katta reisimis- ja elamiskulusid. Konk-
reetsed toetussummad on samuti olemas siseveebis 
Erasmuse failide seas. Toetuseta on üksnes virtuaalne 
õpperänne, kui selle käigus reaalselt välismaal sihtrii-
gis ei viibita. Arvestada tuleb sellega, et kui madalama 
elukallidusega riikides võib Erasmuse stipendiumiga 
ilusti toime tulla, siis kõrgema elukallidusega maa-
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des on vajalik omafinantseeringu olemasolu. Viima-
se suurus sõltub kindlasti ka sellest, milliseid kulu-
tusi tehakse, aga hea on teada, et kõike ei pea omast 
taskust maksma, vaid Erasmus toetab mobiilsust ka 
rahaliselt. 

Erasmusega välismaale ka pärast lõpetamist

Juhul, kui mingil põhjusel ei õnnestu õpingute väl-
tel välismaale minna, siis Erasmuse praktikavõima-
lusi on võimalik kasutada ka kuni 12 kuu jooksul pä-
rast lõpetamist. Selleks tuleb Erasmuse sooviavaldus 
esitada kindlasti enne lõpetamist. Pärast kooli lõpe-
tamist kohustuslikke praktikaid enam pole ja on va-
badus valida nende praktikavaldkondade vahel, mi-
da välismaal pakutakse. 

Kõige selle kohta on võimalik saada täpsemat in-

fot, kui kirjutad: kalmermarimaa@nooruse.ee. See 
tutvustav artikkel keskendus küll rohkem Erasmuse 
võimalustele kõrghariduses, aga kui omandad meie 
koolis kutseharidust, siis ka sinule kehtivad Erasmu-
se välismobiilsuse võimalused. Selle kohta saad täpse-
malt infot, kui kirjutad: aleksandravahi@nooruse.ee.

Seega, mõtle läbi oma järgmise õppeaasta plaanid. 
Kui neisse võiks sobituda Erasmuse välismobiilsus, 
siis täida siseveebis Erasmuse kaustas olev Erasmuse 
stipendiumi avaldus ja saada see oma õppeosakon-
na juhile hiljemalt 1. märtsiks. Valdav enamik neist, 

kes on Erasmuse võimalusi kasutanud, ei ole pidanud 
oma otsust kahetsema. See on olnud mitmekülgselt 
rikastav kogemus, mida ei saa üksnes Eestis õppides 
ja praktiseerides. 

Vaade Atlandi ookeanile Gijonist 
Põhja-Hispaanias, kus asub üks meie 
paljudest partnerkoolidest. 
Foto: Kalmer Marimaa

mailto:kalmermarimaa@nooruse.ee
mailto:aleksandravahi@nooruse.ee
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Pilguheit lapsehoidjate 
praktikapäevadesse

Kadi Kass,  
lapsehoidja  

õppekava õppur

Lapsehoidja eriala kutseõppuritel möödusid aasta 
viimased kuud praktika tähe all. 2.  novembril algas 
esimene kolmest praktikast ehk: terve laps lasteasu-
tuses, mille maht on 80 tundi. Mida põnevat kuul-
di-nähti-kogeti, mida erilist Tervishoiu Kõrgkooli 
praktikandid sooritama pidid ning milline oli ter-
visekriisi mõju praktikale, sellest allpool lähemalt.

Praktikaks ette nähtud 80 tundi sai mõnel tehtud 
esimese kahe nädalaga, mõnel kestis praktika aga ku-
ni jaanuari esimese nädalani, tulenevalt kas isiklikest 
eelistustest, lasteaia töökorraldusest, kokkulepetest 
asutusepoolse juhendajaga, aga ka valitsevast tervi-
sekriisist. Nimelt mõni lasteaed pandi näiteks keset 
praktika sooritamist karantiini või ei lastud võõraid 
rühmaruumi. Maskikandmisnõue puudutas prakti-
kante loomulikult samuti.

Waldorflasteaia praktikalugu

Minu praktikakohaks sai Tartu Luterliku Peetri Kooli 
lasteaed, mis lähtub kristlikust väärtuskasvatusest ja 
Waldorfi pedagoogikast. See võlus mind esmalt oma 
lapsekeskse, individuaalse lähenemisega. Põnev oli, 
et ka kõrgkoolis olime just õppinud lapsest lähtu-
vaid pedagoogikastiile, sh waldorfpedagoogikat ja 

nüüd sain praktikal näha, kuidas seda el-
lu viiakse. Kõigi meelte arendamine ning 
eriline tähelepanu muusikale ja liikumise-
le hommikuringides, on kindlasti esimene 
märksõna, mis meelde jäi. 

Looduslähedus oli teine, mis paelus. Las-
teaia kujundamisel on kasutatud naturaal-
seid materjale ja pastelseid toone. Mängi-
miseks olid lastel kas loodusest leitud (puit, 
käbid, tõrud) või käsitööna tehtud (koo-
tud-heegeldatud-õmmeldud või puidust 
meisterdatud) mänguasju.

Toitu valmistatakse seal hommikul ja 
õhtupoolikul ise, kasutades kodumaiseid 
või mahemärgistusega tooteid. Ka seda sain 
ise proovida ehk teisisõnu toitusin praktika 
ajal väga tervislikult :). Ka laste jutust tu-
li välja teadlikkus tervislikust toitumisest.

Üks oluline märksõna waldorflaste-
aias on kindlasti laste vaba eneseväljen-
dus. Mind üllatas, kui palju lastel oli võima-
lik loovalt mängida ning milline fantaasia 
avanes neis tänu mittevalmis mänguasja-
dele nii rühmaruumis kui õuealal. Loovuse 
rakendamist kogesin ka erinevate kunsti-
tegevuste – maalimise, mesilasvahast voo-
limise, kriidimaali ning näputööde juures. 
Usun, et muutusin ka ise praktika käigus 
loovamaks. Ühine küpsetamine loob magusa koduse hõngu.  Külliki Kook



TERVIST! / VEEBRUAR 2021 / nr 30 MEIL JA MUJAL 23

Küpsetuspäev

Reedeti oli minu praktikalasteaias küpsetuspäev. Lap-
sed on loomulikult sellesse tegevusse kaasatud. Ja mi-
na õnneliku praktikandina sain samuti käed jahu-
seks ja suu magusaks. Õpetaja Külliki usaldas mind 
piparkookide küpsetamise päeval iseseisvalt lastega 
tegelema. Minu rolliks oli näidata eeskuju, juhen-
dada, kui õhukeseks tainas rullida ning kuidas pa-
remini kujundeid teha saab ja vajadusel aitasin tor-
dilabidaga piparkooke pannile tõsta. Kui juhtus, et 
piparkook läks liigutades katki, pöörasin selle arsti-
mänguks - lubasin, et tulen appi ja ravin piparkoogi-
mehikese jälle terveks ja see meeldis lastele, ei olnud-
ki pettumust või kurbust katkiläinud piparkoogi üle. 

Tervisedenduslik projekt

Kuna oleme praktikal tervishoiukõrgkooli õppurite-
na, siis oli meil praktika käigus ka üks eriline lisaüles-
anne – viia läbi enda poolt valitud teemal terviseden-

duslik projekt. Mina valisin 
oma projektiteemaks turva-
lise ja ohutu keskkonna, ku-
na üheks sagedasemaks laste 
terviseprobleemide põhju-
seks on erinevad õnnetus-
juhtumid. Paljud neist on 
seotud ohutus- või turvali-
suse nõuete eiramisega. Seega 
on tegu terviseprobleemiga, 
mis on tegelikult ennetatav, 
kui lapsed ei tegutseks oht-
likult, vaid teaksid ning os-
kaksid märgata ohuolukor-
di ning loomulikult ka, kui 
lapsi hooldavad või valvavad 
täiskasvanud oleksid tähele-
panelikumad, kõrvaldaksid 
ohutegurid lapsi ümbritse-
vast keskkonnast ning juhen-
daksid lapsi käituma turva-
liselt.

Näitlikuks õppevahen-
diks oli mul kaasas kodu-
maja makett, nn ohutushoiu 
majake, kus on erinevad väikesed asjad valesti. Ma-
jakesega lasteaeda jõudes lasin lastel esmalt rahuli-
kult majakest uurida. See tekitas neis palju huvi ja 
nad hakkasid kohe ka kommenteerima, mida nägid. 
Küsimusteks, mida esitasin, olid: “Kas kõik on selle 
maja juures õigesti? Mida sina teeksid teisiti? Milli-
seid ohtlikke asju märkasite?” Kui majaümbrus oli 
uudistatud ja majalt ka katuse pealt ära tõstsin, sain 
edasi küsida: „Mis on toas valesti, mida võiks muu-
ta? Kas märkate midagi ohtlikku? Kuidas teie kodus 
on?” Lastel tekkis väga palju mõtteid, mida kõik soo-
visid jagada, nii et peamine keerukus läbiviimisel oli-
gi jutujärjekorra hoidmine. 

Teemad, mida lastega arutledes käsitleda jõudsin, 
olid elektriseadmed, küünalde kasutamine, tuleohu-

tus ja evakueerumine õnnetuse korral. Juttu oli ka sel-
lest, mida lapsed ilma täiskasvanute juuresolekuta ei 
tohi teha ja et ei tohi võõra inimesega kaasa minna. 
Ka hädaabinumbrit küsisin, aga kuna seda nii hästi 
teati, siis tegime kahe koolieelikuga läbi ka n-ö proo-
vikõne hädaabinumbrile. Õpitu-arutatu kinnistami-
seks tegin liikumist kaasava õige ja vale mängu ehk 
et ütlesin erinevaid väiteid ohutusteemade osas, mi-
da olime majakese juures arutanud ning lapsed pi-
did valima, kas öeldud käitumisviis on õige või vale 
ning vastavas suunas jooksma.

Kokkuvõttes olid mul väga õpetlikud ja põnevad 
praktikapäevad, mille käigus sain teha väga erine-
vaid tegevusi, märgata laste arengut ja olla koos las-
teaiaperega tähtpäevadel.

Näitlik õppevahend: ohutushoiu 
majake. Kadi Kass

Prügisorteeri-
mine on lastele 
jõukohane (loe 
kogemust järg-
miselt lehekül-
jelt). 
Riina Pärnamägi 
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Anneliis Kabral

Praktikat sooritasin Tartu lasteaed Krõll. Praktika 
kohaks oli liitrühm, üks erivajadusega laps oli samuti 
rühmas, seega ei ole ma päris kindel, kuidas juriidi-
liselt on korrektsem, kas liitrühm, kus segavanused 
või on see hoopis sobitusrühm. Praktika sujus hästi, 
kuid oli natukene ka tõrkeid, arvestades eriolukor-
da riigis. Lasteaia praktika on väga sobilik õppimi-
seks, kuna on võimalus kogeda ja näha palju erine-
vaid lapsehoidja eriala tahke ning näha töö keskkonda 
erinevate nurkade alt. 

Mind üllatas lasteaia keskkonna sõbralikkus, ku-
na olen varem kuulnud vastakaid arvamusi, kuid ise 
majas sees olles ja seda kõike kogedes sain sooja vas-
tuvõtu osaliseks. Lisaks sain isiklikul tasandil palju 
areneda, kuna puutusin kokku päris paljude erinevate 
inimestega – erinevad õpetajad, õpetaja abid ning ka 
erinevad lapsed. See oli niivõrd vahva ja silmi avav, et 
sain teadmise, et sattusin just õigel ajal õigesse kohta. 

Praktika käigus pidime läbi viima tervisedendu-
se projekti. Minu projektiks oli käte hügieeni oluli-
sus lasteasutuses. Sisuliselt tutvustasin lastele käte-
pesu olulisust nii lasteasutuses, kodus kui ka mujal. 
Arvestades tänast olukorda maailmas, on üsna pas-
lik seda pidevalt üle rääkida ja selgitada, et puhtad 
käed = parem tervis. 

Projekti eesmärk oli teada saada, mida ja kui palju 
lapsed teavad teema olulisusest, välja selgitada, mis-
moodi nad oskavad seda ellu viia ja kas teavad, mis 
haigusi annab ennetada ning kas nende tehnika ja 
teadmised on piisavad.  Käte hügieeni juures tuleb tä-
helepanu pöörata kolmele tegurile: käte pesemisele, 
antiseptikale ja nahahooldusele. Seda me ka püüdsi-
me lapselikult üle korrata – abiks oli tore Jänku Juss 
õpetliku videoga, kuid ka minu pipra-seebi-vee kat-

se, mis lastele väga meeldis.  Lastele tuleks kindlasti 
seda teemat järjepidevalt üle korrata, kuna kätepesu-
tehnika oli üsna kesine – nii seebi ja vee pealekand-
misel, kui ka kuivatamisel. Kuid eks kordamine on 
tarkuse ema.  

Lastele väga meeldis nii projekt ise, kui ka kat-
se, kus neil oli võimalus näha, kuidas pipratera-
kesed vees seebist eemale lähevad. Katsega saab 
lähemalt tutvuda siin: https://lastega.ee/index.
php/et/k2ev/item/9853-toestus-miks-kaesi-tu-
leb-pesta-seebiga. Nad said teadmisi, miks on 
seep oluline ning miks on vaja tähelepanu pöö-
rata nii käeseljale ja sõrmevahedele kui ka küü-
nealustele. 

 
Riina Pärnamägi
Praktika Poku lasteaia Tsirgude rühmas möödus 
väga tegusalt ja lastest said minu suured sõbrad.

Lõbus oli koos lastega õues lössis palliga (selleks, 
et kaugele ei lendaks, aga 2-aastasel mõnus lüüa) jal-

kat mängida, nii tüdrukud kui poisid tulid kaasa. Ot-
sisime ka päkapikku õues igalt poolt, kännu alt ja puu 
otsast, iga päev oli õues mõni märk, et varsti hakka-
vad päkatsid ringi hiilima. 

Projektiks oli mul taaskasutus. Sorteerisime prü-
gi, leidsime tühjad WC-paberi rullid, tegime neist 
karud, siis korjasime lehti ja kleepisime koopa katu-
sele, nii et karud said talveunne pugeda. See kokku 
oli megavahva ja kõikidel said nädala jooksul karud 
valmis.

KURSUSEKAASLASTE PRAKTIKAKOGEMUSI

Vee, pipra  
ja seebi katse. 
Anneliis Kabral

Taaskasutuslik 
meisterdamine. 
Riina Pärnamägi

https://lastega.ee/index.php/et/k2ev/item/9853-toestus-miks-kaesi-tuleb-pesta-seebiga
https://lastega.ee/index.php/et/k2ev/item/9853-toestus-miks-kaesi-tuleb-pesta-seebiga
https://lastega.ee/index.php/et/k2ev/item/9853-toestus-miks-kaesi-tuleb-pesta-seebiga
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Skisofreenia  
taga on inimene

Merily-Riin Ruus,  
bioanalüütiku õppekava  

1. kursuse üliõpilane

Kuigi elame ajas, kus tolerants erinevate 
inimgruppide ja haiguste suhtes on kasvanud, näi-
vad skisofreeniaga kaasas käivad stigmad ja vääraru-
saamad püsivat. Põhjuseks võivad olla nii minevi-
kuvarjud, tegemata jäänud teavitustöö kui ka teema 
negatiivses võtmes kajastamine. Kõik eelmainitu kah-
justab aga tõsiselt skisofreeniaga elavaid inimesi, nen-
de lähikondlasi ja ka ühiskonda tervikuna. 

Šveitsi psühhiaatri Eugen Bleuleri poolt 1908. aas-
tal nime saanud skisofreenia tähendab otsetõlkes hin-
ge lõhenemist: kreeka tüvi schizein (σχίζειν, “lõhene-
ma”) ja phrēn (φρήν, “hing”). Kuivõrd see nimetus 
on eksitav ja sildistav, on mõned riigid, sh Jaapan ja 
Lõuna-Korea asunud selle asemel kasutama mõistet 
“integratsioonihäire”. Ettepaneku selleks tegi Jaapani 
teadlane Mitsumoto Sato, kes pälvis selle eest kuul-
sa psühhiaatriaalase auhinna - Jean Delay preemia.

Meedia valab õli stigmade lõkkesse 

43-aastane kõrgharidusega Meelis (nimi muudetud), 
kellel on skisofreenia ja kellega intervjuu tegin, väl-
jendas oma muret seoses skisofreenia temaatika ka-
jastajamisega meedias: „Vaata mida psüühikahäire-
ga mees endale sisse sõi“ ning „Murdsin just sisse ja 

sõin pitsat. Olen Jeesus“ on vaid mõned näited ar-
tiklitest, mis skisofreeniat Eesti meediaväljaannetes 
naeruvääristavad. Meelelahutuseks mõeldud tõmbe-
artiklid on paraku üheks teguriks, miks raske psüü-
hikahäire ümber tiirleb palju valearusaamu, mis ini-
meste elu sügavalt rikuvad.

Kõige tuntum skisofreeniat 
puudutav stigma on vä-
givaldus. See on rahva 
seas niivõrd juurdunud 
arvamus, et kurjategi-
jaid sõimatakse sõnadega 
„skiso“ ja „skisofreenik“ 
vaatamata sellele, et neil 
antud diagnoos puudub. 
Vägivaldne käitumine ei ole 
skisofreeniahaigetele oma-
ne. Tallinna Vaimse Tervise 
Keskuse andmetel on küm-
nest kuritööst üheksal juhul 
selle toime pannud inimene, 
kellel ühtegi psüühikahäiret ei 
esine. Meedia kajastab aga just 
üksikuid võikaid lugusid, 
jättes viisakad ko-
danikud üldsuse 
pahameele ohv-
riteks.

Teadmatus võib lõppeda surmaga

Skisofreeniast kui haigusest räägitakse kahetsusväär-
selt vähe ning sellel on ka oma hind: paljud värskelt 
psüühikahäirega kokku puutuvad noored ei mõista, 
millisesse olukorda nad on sattunud ning kartuses, 

et neid võidakse hulluks pidada, ei julge 
abi otsida.

Ka lähedased ei pruu-
gi märgata, et inimene 
vajab kiiresti kaasabi – 
seda enam, et kõrvalt-
vaatajale võib haigus tun-

duda hoopis teistsugune: 
„Mina arvan, et päris al-
guses on skisofreenia sar-
nane depressiooni ja äre-
vusega, sest osad tunnused 
on samad ja lähedased kui-
gi hästi vahet ei tee. Iga olu-

kord, kus inimene ei tunne 
ennast hästi, väärib tegele-
mist,“ ütleb Meelis. 

Ameeriklanna Ceci-
lia McGough rää-

gib TEDx saates, 
kuidas hallutsi-
natsioonide ko-

gemine pani teda 

 Pixabay/Mohamed Hassan
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arvama, et tema keha ja mõistuse on üle võtnud dee-
monid. Kuna skisofreenia üheks tunnuseks on oma 
mõtete üle kontrolli kaotamine, võib see just nii tun-
duda. Mõistmatus, hirm hukkamõistu ees ning hai-
gusest tulenevad õudusunenäolised kogemused on 
põhjuseks miks 10-13% haigestunutest lõpetab oma 
elu enesetapuga. 

Mis üldse on skisofreenia?

Skisofreenia on tõsine psüühikahäire, mille tüü-
pilisteks sümptomiteks on meelepetted, luulumõt-
ted, hallutsinatsioonid, emotsioonide tuimenemine 
ning tahteaktiivsuse vähenemine. Aga on ka skiso-
freeniaga inimesi, kellel pole kunagi luulumõtteid 
ega meelepetteid olnud. Haigus saab enamasti al-
guse kahekümnendates eluaastates ning areneb väl-
ja järk-järgult.

Teine intervjueeritav, 47-aastane doktorikraadiga 
Maris (nimi muudetud) kirjeldab kujunevat skiso-
freeniat järgmiselt: „Skisofreenia diagnoos määrati 
mulle siis, kui ma olin 21-aastane. Väga võimalik, et 
alguse sai see keskkooli lõpus, kui ma hakkasin ko-
gema, et ümbrus, eriti just elutu ümbrus ehk esemed 
muutuvad järk-järgult kuidagi elusaks ja pahaende-
liseks.” Maris lisab: “Skisofreenia areneb tihti välja 
järk-järgult ja psühhoosile eelneb pikk eelpsühhooti-
line etapp. See tuleks ära tunda. Kindlasti ei ole nor-
maalne äärmuslik enesessesulgumine, eriti kui noor 
oli varem seltskondlik.”

Skisofreeniale on iseloomulikud veel näiteks seo-
setu või vaesunud kõne, sihitu käitumine, töö-ja suh-
teelu tõsine häiritus, inimene võib rääkida iseendaga 
või veidralt käituda. 

Heikkineni jt poolt koostatud „Psühhiaatria kä-
siraamatus“ on kirjeldatud üht ägedat skisofreenset 
psühhoosi, mille tulemusena sattus 21-aastane nai-
ne esmakordselt haiglasse. Mitme kuu jooksul enne 
ravile jõudmist oli naisterahval probleeme tööüles-
annete sooritamisega, ta oli mõtetesse vajunud ning 

hajameelne ja magas öösiti 3-4 tundi. Haiglasse sat-
tumise hetkeks esinesid tal kuulmishallutsinatsioonid 
ja grimassid ning ta oli end ehtinud värviliste paelte-
ga. Varajane abi ja lähedaste toetus on eelduseks, et 
selliseid juhtumeid ära hoida – et inimesed leiaksid 
abi ja toetust varem.

Skisofreenia kulg on indiviiditi erinev, mõnel on 
haigus pidev ja mõnel periooditi esinev. Meelisel esi-
neb haigus paarikuuliste perioodidena ning ta kirjel-
dab episoodi selliselt: “Kui minu haigus ägeneb, siis 
on mul ka pidev liikumisvajadus, ma ei suuda pai-
gal seista, pean kogu aeg kõndima. Peas on siis palju 
mõtteid, mis justkui lähevad omavahel sõlme ja ma 
ei saa neid lõpuni mõelda. Miski nagu pressiks uusi 
mõtteid juurde, aga kusagil on blokeering, mis ei la-
se neid ära mõelda.” 

Skisofreeniat tuntakse eelkõige hallutsinatsiooni-
de poolest, mis võivad olla väga ekstreemsed. Näge-
mishallutsinatsioonid on skisofreenia korral pigem 
erandlikud, mitmeid kordi enam on levinud kuul-
mishallutsinatsioonid, ent Cecilia McGough näeb 
muuhulgas filmi „IT“ klouni tegelasele sarnanevat 
hallutsinatsiooni, samuti suuri ämblikke ja filmist 
„The Ring“ tuntud hirmuäratavat tüdrukut.

Kõik skisofreeniaga inimesed hallutsinatsioone ei 
koge ning tänu ravimitele saab skisofreeniat ka pä-
ris efektiivselt kontrolli all hoida. Paljude patsientide 
sümptomid muutuvad elu jooksul ning on ka neid, 
kes haigusest paranevad.

Skisofreeniaga inimene on täisväärtuslik 

Cecilia McGough ütleb oma kuulsa TEDx kõne lõpe-
tades “My name is Cecilia McGough. I have schizophre-
nia and I am not a monster.” (Minu nimi Cecilia Mc-
Gough, mul on skisofreenia ja ma ei ole koletis). Noor 
naine vihjab sellega ebavajalikule hirmule, mis kaas-
neb sõnaga skisofreenia ning hallutsinatsioonidele, 
mida kogeb vaid inimene ise. 

Skisofreeniaga inimesed võivad küll mingitel 

etappidel viibida haiglas, kuid tänu tõhusatele ra-
vimitele saab enamik neist siiski elada normaalset 
elu – luua pere, teha tööd, õppida. Igapäevaelust 
skisofreeniaga räägib väga intrigeerivalt “Living 
Well with Schizophrenia”  Youtube’i kanalil Lau-
ren, kellel on pere, kõrgharidus ning kes töötab. 
Ka Maris soovitab info otsimisel keskenduda nen-
dele allikatele, kus oma kogemusest räägib skiso-
freeniaga inimene ise. 

• • •

Skisofreeniast teadlik olemine on oluline, et abi 
jõuaks lähedasteni, kolleegideni, klassi-või kursu-
sekaaslasteni ning mõnel juhul ka iseendani. Kuna 
skisofreenia võtab arenenud riikides 1-2% sisemajan-
duse koguproduktist (Lönnqvist, Heikkinen, Hen-
riksson jt 2006), Chong jt (2016) süstemaatilise üle-
vaate andmetel  0,02-1,65%, on tegemist palju laiema 
probleemiga. Haigete märkamine ja mõistmine ning 
häbimärgistamise kaotamine aitab luua ühiskonda, 
kus ka skisofreeniaga elavad inimesed saavad anda 
panuse, kasutada oma oskusi ja andeid ning kus nii 
haiged kui ka nende lähedased on üleüldiselt terve-
mad, nii vaimselt kui füüsiliselt. 

Allikad:

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophre-
nia

https://www.youtube.com/results?search_query=living+wel-
l+with+schizophrenia

https://www.youtube.com/watch?v=xbagFzcyNiM
Lönnqvist, J., Heikkinen, M., Henriksson, M. jt (2006). Psüh-

hiaatria. Medicina. 42-70
Chong, H. Y., Teoh, S. L., Wu, D. B., Kotirum, S., Chiou, C. 

F., & Chaiyakunapruk, N. (2016). Global economic burden 
of schizophrenia: a systematic review. Neuropsychiatric di-
sease and treatment, 12, 357–373. https://doi.org/10.2147/
NDT.S96649

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia
https://www.youtube.com/results?search_query=living+well+with+schizophrenia
https://www.youtube.com/results?search_query=living+well+with+schizophrenia
https://www.youtube.com/watch?v=xbagFzcyNiM
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Merily-Riin Ruus,  
bioanalüütiku õppekava 1. kursuse üliõpilane

Selleks et saada täpsemat teavet elust skisofreenia-
ga, intervjueerisin kahte inimest, kelle elu osaks see 
on. Küsimustele vastasid Maris (47) ja Meelis (43), 
kelle nimed on muudetud.

Mida saaks iga inimene teha, et skisofreeniat põ-
devate kodanike jaoks oleks ühiskonnas kergem ja 
muretum elada? 
Maris: Hea oleks lugeda uusi ja viimaseid materja-
le, sh neid, mille on avaldanud skisofreeniaga inime-
sed ise. Päris oluline oleks avaldadada väärtegude ja 
kuritegude statistika, kust tuleb välja, et skisofree-
niaga inimesed on oluliselt seaduskuulekamad kui 
elanikkonna keskmine. Mina tahaks ka suuremaid 
tööandjaid, nagu näiteks jaemüügi- ja toitlustusket-
tide juhtkonda ja personalijuhte koolitada kroonili-
se psüühikahäire teemadel, sest seal tundub olevat 
palju väärarvamusi. Minu arvates on palju segadust 
tekitanud ka mõned alternatiivsed toitumisteraapia 
suunad, mille kohaselt pole skisofreeniat sellisel ku-

jul olemas või see on Big Pharma müüt ning psüh-
hoose peaks ravima üksnes toitumisega, näiteks vä-
listama menüüst teatud toiduained. Tean mitmeid 
skisofreeniaga inimesi, kes on käinud mingi nõus-
taja juures, loobunud ravimitest ja peavad nüüd äär-
muslikult piiravaid dieete ja võtavad erinevaid kal-
leid toidulisandeid. 
Meelis: Ma arvan, et igasuguste haigustega inimesi 
on parem mõista siis, kui koolis bioloogia ja psühho-
loogia tunnis hoolega tähele panna ja püüda mõista, 
kuidas loodus on inimese üles ehitanud. 

Kindlasti on veel olulised meediakajastused. Kui 
ajalehes jälle kirjutatakse, et keegi  p i s t e t i  h u l -
l u m a j j a, siis see ju kinnistab inimeste stereotüü-
pe, et kuskil on mingi hullumaja, kuhu saab inimesi 
pista. Hiljuti oli uudisteportaalis pealkiri „Vaata, mi-
da skisofreeniaga mees endale sisse sõi“.

Kuidas mõista, et kellelgi on skisofreeniaepisood 
ning kuidas teda aidata? 
Maris: See on igal inimesel natuke erinev. Märksõ-
nadeks võiks olla eluvaldkonnad nagu suhted ja sot-
siaalsus, töö ja töövõime, huvialad ja energia, aga ka 

puhkus ja uni – kui mõni neist hakkab käest ära mi-
nema või mingid muutused sellesse tekivad, võiks 
küsida, kuidas inimene ennast tunneb. Kui lihtsalt 
küsida, kas sa abi vajad, ei pruugi saada täit selgust. 
Meelis: Kui ei tea, et inimesel on skisofreenia, võib 
see tunduda näiteks hoopis depressiooni või ärevus-
häirena. Mul on mitu sugulast, kes räägivad mulle, 
et mul ei ole mingit skisofreeniat, see on lihtsalt dep-
ressioon. Mina tean, et mul on skisofreenia, aga ma 
tean ka, et mul  v õ i b   esineda depressioon. 

Lähedased ei tohiks inimese seisundi osas käega 
lüüa ja kindlasti ei peaks teda üksindusse jätma, isegi 
kui temaga on  tülikas suhelda. Vaja oleks talle natuke 
pinda käia ja teda kasvõi lühidalt kodust välja kutsuda 
ja aidata tal fookust oma sisemaailmast välja saada. 

Skisofreeniaga inimene vajab palju tuge ka siis, kui 
kõige hullem on möödas. Siis on tihti selline norus-
olek ja kurvad mõtted peas.

Kui noorel on haigus algstaadiumis ning ta ei saa 
aru, mis temaga toimub, kuidas saaksid lähedased 
mõista, et tegemist võib olla skisofreeniaga? 
Maris: Ma arvan, et see on täitsa keeruline, sest iga-

ELUST SKISOFREENIAGA

Pixabay/Tumisu
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sugused noore ea muutused võivad viidata problee-
midele, aga kas just skisofreeniast tingitud psüh-
hoosile. Kindlasti ei tohiks kinni jääda seisukohta, 
et see on teismeliseea arengukriis või midagi sel-
list. Skisofreenia areneb tihti välja järk-järgult ja 
psühhoosile eelneb pikk eelpsühhootiline etapp. 
See tuleks ära tunda. Kindlasti ei ole normaalne 
äärmuslik enesessesulgumine, eriti kui noor oli va-
rem seltskondlik.
Meelis: Mina arvan, et päris alguses on skisofreenia 
sarnane depressiooni ja ärevusega, sest osad tunnu-
sed on samad ja lähedased kuigi hästi vahet ei tee. 
Iga olukord, kus inimene ei tunne ennast hästi, vää-
rib tegelemist. 

Häälte kuulmine ja iseendaga rääkimine peaks 
kindlasti alarmeerima, aga kõik skisofreeniaga ini-
mesed ei kuule hääli ega näe nägemusi ega räägi ise-
endaga. Minu puhul võttis diagnoosi saamine suh-
teliselt kaua, sest mina pole kunagi hääli kuulnud.

Kas teate mõnda head allikat, kust inimesed võik-
sid haiguse kohta infot leida? 
Maris: Mina arvan, et kõik kanalid, mida avaldavad 
skisofreeniaga inimesed ise, väärivad vaatamist. Ma 
ise olen käinud Ühendkuningriigi liikumise Hea-
ring Voices (hearingvoices.org) veebigruppides. Üks 
raamat, mis mulle meeldis, on Siddharta Mukherjee 
„The Gene: an Intimate History“. Selles on juttu gee-
nidest ja skisofreeniast. 

Meelis:  Paljud soovitavad Oliver Sacksi ja tema raa-
matut „Mees, kes pidas oma naist kübaraks“. See on 
tore raamat, kuid Sacks kirjutab hästi palju imedest 
ja erandlikest patsientidest. Keegi võiks kirjutada ka 
ühest statistiliselt keskmisest, mind täitsa huvitab, 
milline see oleks. 

Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing on 
teinud skisofreeniaga inimeste jaoks palju, ka praegu 
on neil käimas üks projekt, kus nad loovad üle Ees-
ti nn taastumiskoole.

Mida teie seoses haigusega olete kogenud? 
Maris: Skisofreenia diagnoos määrati mulle siis, 
kui ma olin 21-aastane. Väga võimalik, et algu-
se sai see keskkooli lõpus, kui ma hakkasin koge-
ma, et ümbrus, eriti just elutu ümbrus ehk esemed 
muutuvad järk-järgult kuidagi elusaks ja pahaen-
deliseks. Ülikooli ajal hakkasin ma kuulma hääli. 
Toakaaslased justkui ei pannud midagi tähele, vä-
hemalt mitte enne, kui ma häältega rääkima hak-
kasin. Õppetooli juht kutsus mu enda juurde rää-
kima ja pärast seda kutsuti mulle kiirabi. Haiglas 
olin ma tükk aega ja toonane arst rääkis mulle hai-
guse kohta halbu asju, näiteks, et ma pean ülikoo-
list ära tulema, eluaeg ravimeid võtma, juhiload ja 
laste saamise pean ära unustama, samamoodi välis-
maal reisimise. Kõik see osutus valeks ja mind pole 
haigus nendes asjades piiranud. Mida mulle toona 
haiglas ei räägitud, oli see, et töölesaamisega hak-

kab probleeme olema ja tuleb end kõvasti tõestada, 
et väljaõppele vastav töö leida. 

Ma arvan, et igapäevaselt kogen ma ümbrust ja 
inimesi samamoodi kui ilma skisofreeniata inime-
sed. Haiguse ägenemine algab mul tavaliselt nii, et 
ma tunnen, justkui muutuks mu sisemus ja keha 
kangeks ja tuimaks ning ei kuula enam sõna. Mõni-
kord võib seda segi ajada ka ravimite kõrvaltoimete-
ga. Ükskord oligi nii, et mina ja lähedased arvasime, 
et see on ägenemine, aga selgus hoopis, et uue an-
tipsühhootikumi kõrvaltoimed.
Meelis:  Ma ei nimetaks neid hoogudeks, sest need on 
paarikuised haigestumised. Iga kord algab see une-
häiretega – järjest vähem saan magada. Minu jaoks 
on see selge märk, et arsti poole pöörduda. Mida va-
rem, seda parem. 

Kui minu haigus ägeneb, siis on mul ka pidev lii-
kumisvajadus, ma ei suuda paigal seista, pean kogu 
aeg kõndima. 

Peas on siis palju mõtteid, mis justkui lähevad 
omavahel sõlme ja ma ei saa neid lõpuni mõelda. Mis-
ki nagu pressiks uusi mõtteid juurde, aga kusagil on 
blokeering, mis ei lase neid ära mõelda.

Kas soovite veel midagi lisada?
Maris: Skisofreenia võib eri inimestel kulgeda vä-
ga erinevalt. 
Meelis: Skisofreenia ei ole hinge lõhenemine. Skiso-
freeniaga inimese sees ei ole mitut isiksust.

https://hearingvoices.org
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Kuidas olla  
kehaliselt aktiivsem?

Ivi Vaher, õppejõud

Kehalise aktiivsuse tase määrab suuresti inimese ter-
vise ja heaolutunde. Hoolimata tõsiasjast, et regu-
laarne kehaline aktiivsus on peamine krooniliste 
haiguste ennetusvahend, suureneb inaktiivsete ini-
meste osakaal kogu maailmas, sest kaasaegses ühis-
konnas kasvavad võimalused olla järjest enam istuva 
eluviisiga. Oma pitseri istuva eluviisi veelgi kiiremale 
ja ulatuslikumale levikule on vajutanud koroonavii-
rus. Niinimetatud koroonaajastu piirangud, keelud 
ning kaugtöö oma veebikohtumiste ja -koosolekute-
ga on tõenäoliselt suurendanud inaktiivset olemist 
nii töö- kui kodukeskkonnas suuremal osal Eesti 
elanikkonnast. 

Uue aasta lubadused...

Tervise, ilu ja edu pandiks on regulaarne kehaline 
aktiivsus, ning vana aasta viimastel ja uue aasta esi-
mestel päevadel on lausa kohustuslikuks saanud an-
da enesele lubadus olla uuel aastal tervislikum, ilu-
sam ja edukam. Uue aasta esimene kuu on möödunud 
ning uueks antud lubadus, on kas unustusehõlma va-
junud või vasardab endiselt kuklas, sest ei oska mil-
lestki ega kuskilt alustada. 

Kehalise aktiivsuse seisukohalt võiks vaadelda kah-
te valdkonda: igapäevaelu tegevustega kaasnev keha-
line aktiivsus nii tööl kui kodus ja teadlik treening, 

et oma kehalisi võimeid eesmärgi-
päraselt arendada, ning seeläbi en-
nast terve ja tugevana hoida. Üha 
rohkem pööratakse tähelepanu ke-
halisele aktiivsusele just igapäevaelu 
tegevuste ja töökeskkonna konteks-
tis. Tänapäeva kiire elutempo juures 
jäävad treeningud tihti tahaplaanile 
ja alati, kui on kiired ajad, kiputak-
se aega just treeningute arvelt juurde 
näpistama. Kindlasti leidub ka neid 
inimesi, kes pole veel leidnud enda-
le meelepärast treeninguvõimalust 
või kelle mõttemaailma ja elustiili-
ga korrapärane treening ei sobi. See-
ga tuleks üle vaadata just igapäeva-
elu tegevustega kaasnevad kehalise 
aktiivsuse võimalused. 

Aktiivsem töökeskkond

Alustuseks tasuks mõelda, kuidas saaks olla kehali-
selt aktiivsem oma töökeskkonnas. Veedab ju inime-
ne suurema osa ajast tööl. Kaaluda tasuks: kas oleks 
võimalik tööle ja sealt koju tagasi jõuda jalgsi, ratta 
või ühistranspordiga, sest nende transpordiviiside ka-
sutamine sunnib meid olema aktiivsemad. Kui kasu-
tada siiski oma autot, tasuks see parkida sihtkohast 
natuke eemale, et anda endale võimalus veidikenegi 

jalutada. Kõne alla võiks tulla ka erinevate transpor-
diviiside ülepäevane, vastavalt ilmale või tujule ka-
sutamine. Hetkeolukorda arvestades tuleb see kee-
ruline dilemma, kuidas tööle jõuda, koroonaviiruse 
leviku vaibumise lõpuni edasi lükata. Olude sunnil 
võiks enne tööle asumist kodustes tingimustes teha 
ühe varajase jalutuskäigu värskes õhus.

Järgmiseks tuleks luua endale töökohal või ko-
dukontoris kehalist aktiivsust soodustav keskkond, 

Joonis 1. SitFlow with Desk Mount. 

https://sitflow.com/blogs/news/8-ways-to-increase-your-daily-physical-activity
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tasuks mõelda, kas tööprotsessis oleks võimalik ol-
la kehaliselt aktiivsem: istuda pallil, et istumisasend 
oleks aktiivsem, seisuasendis töölaud, aktiivsed puh-
kepausid iga 45 minutilise istumise järel, lifti asemel 
kasutada töökohal treppe. Laias maailmas on leiuta-
tud ka kontoritöötajaile abivahendeid, mis võimalda-
vad istuvas asendis laua taga jalad aktiivses tegevuses 
hoida (Joonis 1). Võimalik oleks kasutada ka tihti fü-
sioteraapias kasutatavat pedaalimisseadet vaid jalga-
dele töölaua all või väikest liikurrada. Tundub veider, 
aga eesmärk pühendab abinõu! Mõeldav on ka iga 45 
minuti järgselt töö hetkeks katkestada ning vaheldu-
seks paar poolkükki ja kätekõverdust teha või paar 
minutit plank-asendit hoida või külastada kõrvalka-
binetis või sootuks korrus kõrgemal töötavat kollee-
gi. Iseenesest mõistetavalt võib lasta loovusel lennata 
ning lisada uusi ja uusi võimalusi töölaua taga istu-
mise kehalise aktiivsuse vorme. Oluline on, et sobiv 
ja meeldiv kehaline aktiivsus töölaua taga soodus-
taks põhitöö edenemist ning juurduks igapäeva, vaid 
siis on sellest kasu nii tervisele kui tööviljakusele. Et 
miskit ei ununeks, siis vastavad viited töölaual, mis 
meenutaksid kehalise aktiivsuse erinevaid võimalu-
si, on igati omal kohal.

Koduses keskkonnas võib kasutada kõiki eelpool 
mainitud ideid, nagu juba eelnevalt välja toodud, eriti 
kodukontori tingimustes. Tööst vabal ajal võiks tõe-
näoliselt oluliselt vähendada ekraaniaega kas televiiso-
ri, arvuti või videomängu taga istudes. Kodutöid te-
hes ei peaks sammudega koonerdama ning alati, kui 
on võimalus seista, tuleks seda võimalust kasutada. 
Toidu valmistamise ajal, kui tuleb lihtsalt pliidil ole-
val toidul silm peal hoida, võib teha kükke või seina 
najal seismist kõverdatud põlvedega ning kätekõver-
dusi või tooli najal päkkadele tõusmist! Ära tee neid 
tegevusi siis, kui käes on terav kööginuga või käes 
kuum pott supiga! 

Kui kodus on tolmukorra all mattunud kehakul-
tuuriks vajalikke instrumente nagu hantlid, mõni 
trenažöör või veel midagi, võiks need puhtaks püh-

kida ning iga 30-minutilise istumise järgselt või rek-
laamipausi ajal neid kasutada. Muidugi võib ükskõik 
millisel trenažööril töötades telerit vaadata. Kerged 
koristustööd, nagu näiteks tolmuimejaga põrandate 
puhastamine, magamisriiete kokkulappimine, voo-
dite ülestegemine, võiksid olla igapäevased tegevu-
sed. Sõltuvalt aastaajast ja elukohast ka aia- ja põllu-
tööd! Nädalavahetusele võiks planeerida koos pere 
või sõpradega aktiivseid tegevusi: jalgsi-, suusa- või 
rattamatkad vastavalt aastaajale. 

Uuringud on näidanud, et tihti suudavad inime-
sed ennast distsiplineerida nädala sees, kuid näda-
lavahetusel ollakse ülemäära passiivsed. Külastades 
toidupoodi, kaubanduskeskust või sõpra, pargi auto 
alati kõige kaugemasse parkla nurka, saad ise liiku-
da ning ka võimalus, et keegi autot müksab või krii-
bib, on väiksem. 

Pane treening päevaplaani!

Kehalise aktiivsuse tõstmine igapäevaelu toimingute 
tegemise juures on igati tubli saavutus ja aitab vähen-
dada krooniliste haiguste tekke riski. Siiski peaks re-
gulaarne treening 3-4 korda nädalas kuuluma igaühe 
nädalarutiini. Võttes arvesse Maailma Terviseorga-
nisatsiooni soovitusi, võiks kahel korral nädalas teha 
pikema kestusega aeroobse iseloomuga tegevusi ning 
kahel korral lihaseid tugevdavat jõutreeningut — kas 
siis kodus oma keharaskusega või jõusaalis vastava-
tel jõumasinatel.

Planeeri treening oma päevaplaani: nii on treenin-
gu mõttega aega harjuda ning võimalus sellest kõrva-
le hoida väiksem. Kaalu võimalust ärgata hommikul  
tunnike varem (ühtlasi võimalust õhtul minna tun-
nike varem magama), et juba enne tööle minekut te-
ha väike treening. Kui võimalik, külasta jõusaali või 
tee naabruskonnas väike sörk või kiirkõnd, et nauti-
da hommiku ilu ja  ärkavat linna. Regulaarne tree-
ning on kui igapäevane hambapesu või ükskõik mil-
line oma tervise eest hoolitsemise protseduur.

Treeningute puhul tuleks järgida kestuse ja in-
tensiivsuse omavahelist suhet. Kui on aega laiemalt 
käes, võiks selle kasutada pikema kestuse ja mada-
lama intensiivsusega tegevuste tarbeks nagu kiir-
kõnd, sörkjooks, rulluisutamine, ujumine jne. Kui 
on käsil aga kiiremad ajad ning treeninguks aega 
vähem, võiks valida lühema kestuse, kuid kõrgema 
intensiivsusega treeningu. Üheks sellise treeningu 
näiteks on HIIT (High Intensity Interval Training), 
kus lühikesed, 30-60 sekundi kestusega submaksi-
maalsed (-80% maksimaalsest südame löögisage-
dusest) või maksimaalsed (100-105% maksimaal-
sest südame löögisagedusest) töölõigud vahelduvad 
kuni 60-sekundiliste puhkepausidega. Sellise tree-
ningu kogukestus koos soojenduse ja lõpetava osa-
ga on vaid 15-20 minutit, mille mahutamine ei to-
hiks raskusi valmistada ükskõik millisesse päeva. 
Enne HIIT treeningutega alustamist tasub hinnata 
oma tervislikku seisundit ja kindlam on seda lasta 
teha oma perearstil. 

Kui tunned, et motivatsioon hakkab kaduma ja 
igavus võtab võimust, siis katseta erinevaid treenin-
gu liike, muuda oma tavatreeningu intensiivsust, soe-
ta omale mõni uus treeningu riideese, jalanõud või 
tehnikavidin, mis aitab treeninguid monitoorida – 
see kõik tõstab motivatsiooni jätkata!  Teinekord on 
abi ka sõbra, sõbranna või perega koos treenimisest. 
Tuleb aga olla ettevaatlik, sest sõbrannad tavaliselt 
jagavad motivatsiooni nii treeningule minekuks kui 
mitteminekuks!

Vähenda istumise aega nii tööl, kodus kui puh-
kehetkel, tõuse igas tunnis vähemalt korraks ja si-
ruta ennast! Kui tundub, et vaba aega on treeningu 
jaoks liiga vähe, siis kaalu HIIT treeningut, milleks 
kulub vaid 15-20 minutit. Tasub olla uudishimulik 
ja proovida erinevaid kehalise aktiivsuse vorme vas-
tavalt aastaajale.

Elu on elamiseks, võtmata liigseid riske ja seda ka 
kehalise aktiivsuse osas. Regulaarsed treeningud va-
javad ka regulaarset puhkust! Seega – ära üle pinguta!
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Žestide               keel
Olga Jagintseva, õppejõud

Tänapäeval, koroonaviiruse pandeemia ajal, kui kõik me kanna-
me maske, tundub see teema eriti aktuaalne. Suhtlemisel ei näe 
me vestleja suud, vaid ainult ta silmi. Mõnel on raske aru saa-
da öeldud sõnast või fraasist, kuna ei näe rääkija miimikat. Just 
sel hetkel tulevadki abiks žestid ehk mitteverbaalsed signaalid.

Paljud žestid on tulnud meie juurde iidsest ajast ja nendel on 
oma lugu. Ülestõstetud või allakeeratud pöial nagu heakskiidu 
või hukkamõistmise märk oli tuntud veel vanakreeklastele. Sel 
viisil andis imperaator teada, kas ta jätab gladiaatorile elu või 
ei halasta tema peale. Mitme sajandi jooksul arvati, kui kee-
gi meie juuresolekul kratsib pead või näpib riideid, et sel-
lega väljendab ta oma halvakspanu meie suhtes. Ha-
ritud inimesed kunagi niimoodi ei tee.

On rahvusvahelisi žeste, mis on arusaada-
vad kõigile. Näiteks ülestõstetud käsi – see 
on inimese palve pöörata talle tähelepanu. 
Kuid ühe rahva mõned žestid võivad olla tei-
sele rahvale ebaselged. Teretamisel suruvad 
mehed käsi. See žest on nüüd tuntud kõigile, 
kuid näiteks hiinlased iidsel ajal teretades su-
rusid käsi hoopis endal. Tänapäeval tervitab 
sellise liigutusega kõnepidaja kuulajaid. Eski-
mod koputavad teretades sõbrale kergelt pä-
he ja õlgadele, laplased hõõruvad ninadega. 
Egiptlased teretasid teineteist pannes peope-
sa laubale (umbes samamoodi annavad täna-
päeval au sõjaväelased). Mõne Aafrika hõimu 
esindajad annavad teretamisel edasi kõrvitsa, 
hoiavad seda paremas käes ja vasaku käega toe-
tavad paremat küünarnukki. See on sügava lu-
gupidamise märk.

Vaimustamise väljendamiseks plaksutame, 

aga hispaanlane või mehhiklane paneb selleks kokku 
kolm sõrme ja taasesitab suudlemise heli. Brasiillane võ-
tab vaimustusse sattudes oma kõrvalestast kinni.

Kui hispaanlane või itaallane tõmbab vasaku käe ni-
metissõrmega alumise silmalau alla, tähendab see „ette-
vaatust!” Kui olete Tiibetis ja vastutulija näitab teile keelt, 
ärge heitke meelt. See žest tähendab „ma ei kavatse mi-
dagi halba su vastu, ole rahulik!” Kuid teistele rahvaste-
le on see žest solvav.

Järgmisi žeste tajutakse maailmas ühtemoodi: kui vest-
luse ajal vehite te kätega igas suunas, patsutate vestle-

ja õlga, keerutate tal nööpe - igale inimesele on 
selge, et olete väga kasvatamatu!

Sõrm huulte ees tähendab vaikust. Vii-
butades sõrme ähvardatakse või süüdista-

takse. Kallutades pead allapoole väljan-
datakse kurbust. Venelasel kõverdatud 

nimetissõrm tähendab palvet „aja sir-
geks!” ehk lõpeta fantaseerimine!

Vahel kasutame neid žeste lihtsalt 
meie esivanemate eeskujul, ilma eri-

lise vajaduseta. Kuid mõnikord pole 
ilma žestideta võimalik hakkama 

saada: näiteks jalgpallimatšis, 
kui meeskonnad on erine-

vatest riikidest ja rää-
givad erinevaid kee-
li või näiteks tuukrid, 

kes ei saa vee all suud 
lahti teha. Sel aastal aga 

vajame eriti žeste meie iga-
päevases elus seoses maskide 

kandmisega, ajal, mil suhtlemi-
ne on piiratud.Pixabay/robbin_higgins
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Raamatuarvustused
Raamatusõbrana lugesin jõuluvaheajal üsna palju ja 
juhtusin lugema ka meditsiiniga seotud raamatuid. Te-
gemist on eneseabiraamatutega, mis seletavad oma põ-
hiteemad väga detailselt lahti. 

Eneseabiraamatud pole igaühe jaoks, kuna neid 
tuleb kaua või mitu korda lugeda, sest need sisalda-
vad harjutusi ning mõtlemapanevaid kohti. Paljud 

inimesed soovivad oma elu ise parandada, kuid jäta-
vad tegemised tegemata. Inglise keeles on selle koh-
ta termin “action-faking”. 

Tähendabki see eelpoolmainitut, näiteks loeme 
raamatu läbi ning saame kasulikke teadmisi aga 
ei tee nendega midagi. Veename end, et raamatut 
lugedes juba ongi elu palju paranenud, kuigi mis-

ki pole muutunud. Veel võib eneseabiraamatutel 
olla negatiivne mõju, kuna me soovime muudkui 
midagi parandada ning elukvaliteet kannatab, sest 
me muutume tusatsevaks, leides enda juures pi-
devalt vigu. 

Arvan, et niisama lugemiseks on need head raa-
matud, kuna neil on tugev teoreetiline taust. 

Aine Turbidy, “Kui paanikahoog ründab: 
Tõhusad võtted surmahirmu võitmiseks” 2019 
Paanikahood võivad elus juhtuda 
kõigiga. Samas on ka inimesi, kes 
mitte kunagi neid ei koge. Enamik 
inimesi ei ole teadlikud, et neil võib 
esineda paanikahooge, sest ise on 
seda raske märgata ning sellest saa-
dakse teadlikuks alles pärast eriars-
ti vastuvõttu. Üksikuid hooge võib 
kogeda aga iga inimene, näiteks en-
ne esinemist, uutes olukordades, 
suure pinge all, tööd tehes või õp-
pides.  Raamat võtab kokku erine-
vad tegurid, mis soodustavad või pä-
rsivad surmahirmu teket. Teos on 
kirjutatud psühholoogi poolt, see-
ga on hästi lahti seletatud, mis toi-
mub meiega füsioloogiliselt 
ning mis võib toimuda meie 
peas. Paanika on seotud ti-
hedalt teadlike või alatead-
like hirmudega ning asja-
dega, mis vallandavad meis 
põgene-võitle reaktsiooni. 
Välja on toodud palju näi-
teolukordi inimestest, kes 
on kogenud paanikahoogu 

ning autor on suutnud luua hea et-
tekujutuse, mille tõttu paanika te-
kib. Paanikahäire tekib inimestel, 
kui nad tunnevad hirmu alusetu-
te asjade pärast. Näiteks võib kel-
lelgi tööl esitlust tehes halb hakata 
ning inimene arvab, et ta sureb. See-
ga, ta lahkub ruumist ning edaspi-
di hakkab sarnaseid olukordi kart-
ma, kuna arvab, et ei ela neid uuesti 
üle. Teised inimesed ei pruugi aru-
gi saada, et kellelgi esineb paanika, 
sest inimesed on väga osavad sellis-
te asjade varjamises. Kui teooria oli 
lahti seletatud, andis teos nippe, kui-
das paanikahoogudega toime tulla: 

tunda ära enda triggerid, ka-
sutada erinevad hingamis-, 
lõdvestus-, või rahustavaid 
harjutusi. Kuna raamat oli 
tugeva teoreetilise taustaga, 
siis jäi see pikemaks ajaks ka 
meelde. Hea lugemine, kuna 
aitab aru saada teistest ini-
mestest, kes paanikaga sil-
mitsi peavad seisma. 

Kene Vernik, “Hea Une Teejuht” 2019
Tavaliselt tähtsustatakse und ainult lastel, ku-
na kasvav organism vajab palju rohkem und 
kui täiskasvanud. Siiski peame me kõik piisa-
valt magama, et taastada oma energiat. Lisaks 
saab magamise ajal lahti toksiinidest, mis ke-
hasse on kuhjunud. Unetus võib tekkida liig-
sest stressist, magama minekuga viivitamisest 
või näiteks öövahetustes töötamisest. Autori 
sõnade kohaselt võrdub 24h magamatus 0.08 
promillise joobega.

Raamat käsitlebki unega seotud teema-
sid. Tuuakse välja uneajalugu, tänapäevane 
unemeditsiin, erinevad unega seotud haigu-
sed nagu näiteks bruksism, hüpersomnia, pa-
rasomniad, hingamishäired või narkolepsia 
ning erinevad näidisjuhtumid. Teos oli väga 
informatiivne, olulisi kohti toodi välja kor-
duvalt nagu näiteks unehügieen, erinevate 
mõjurite tõttu vale käitumine, erinevad te-
raapiad ning valguse ja keskkonna roll maga-
mistoas. Iga alapeatüki all oli lahti 
seletatud meie unekvaliteeti mõju-
tavad tegurid. 

Teos tundus liiga kerge lugemi-
ne ja raamat ei tundu olevat selli-
ne teos, mis  pikemaks ajaks meel-
de jääb. Raamatus oli unetsükleid 

ja nende muutumist kirjeldatud imikust va-
nemaealiseni välja. Tore pluss raamatu juures 
oli see, et lõpus oli koostatud kava, mille jär-
gi oma unetuseprobleeme lahendama hakata. 
See pole küll personaliseeritud, kuid see loob 
eeldused alustamiseks ning oma vajaduste jär-
gi kohandamiseks. Näitena võib eelpool mai-
nitud meetoditest tuua hingamisharjutused, 
unehügieeni jälgimine, nutiseadmest võõru-
tamine, muremõtetest eemaldumine ja lõd-
vestusharjutused. Lisaks ilmestasid raamatut 
joonised, illustratsioonid ning põnevad faktid. 
Kuna tegemist on eneseabiraamatuga, tuleks 
seda lugeda rohkem kui üks kord. Eneseabi 
algab tugevast tahtejõust ning tegutsemisest. 
Samuti oleks kasulik minna erialaspetsialisti 
vastuvõtule, kui esinevad väga tõsised prob-
leemid unetusega. Eestis saab unetuse korral 
abi psühholoogilt või perearstilt, kes suunavad 
edasi eriala spetsialistide juurde. Mõnes haiglas 

on eraldi uneosakond, kus kliente vastu 
võetakse: Tartu Ülikooli Psühhiaatriak-
liinik, Tartu Ülikooli Kõrvakliinik, Põh-
ja-Eesti Regionaalhaigla, erakliinikutest 
aga Tartu ja Tallinna 4 Kliiniku hea une 
keskuse osakond, Tallinnas ja Võrus Mae 
Pindmaa Unekliinik. Pi
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Jaana Ivanova, õe õppekava 1. kursuse üliõpilane
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Grete-Kai Saar,  
õe õppekava 1. kursuse üliõpilane

Tallinnas on minu jaoks üks eriline koht: raa-
matupood REaD. See on väike pood vanalinnas, kuhu 
võib-olla kõik ei oskakski sattuda. Teoste valik on sei-
nast seina, nii kunsti-, võõrkeelte- kui luulelembelised 
leidavad sealt midagi. Ma hindan palju rohkem kasu-
tatud raamatuid kui uusi trükke, mis tihti on ka kor-
dades kallimad. 

Kui ma esimest korda pikemalt Tartus olin, siis võt-
sin eesmärgiks leida samasuguseid poode. Minu õn-
neks leidsin ma kaks sama erakordset paika.

Fahrenheit 451

Esimene on Aparaaditehases asuv Fahrenheit 451. See 
tegutseb inimeste entusiasmist ja tänu vabatahtliku-
le tööle. See on rõdudega suur ja kõrge tuba, mis on 
maast laeni raamatuid täis. Tihti viiakse just neile ka-
sutatud raamatud, kui neid mujale viia pole. Teosed, 
mida ei ole enam võimalik lugeda, aga millel on ilu-
sad kaaned, muudetakse märkmikuteks või raama-
tukarpideks. Ühes kuus sorteeritakse läbi paar ton-
ni raamatuid. Selle toa külastamine on üks eriline 
kogemus, see on nii hubane, et sealt enam ära min-
na ei tahakski ja raamatuid, mida vaadata, on meele-
tult. Mugav on ka, et kõrval on hulk kohvikuid, res-
torane, kuhu oma uut raamatut lugema saab minna.

„Meie suur soov on olnud, et inimesed seda raama-

tut (451 Fahrenheiti) loeksid. Tegelikult on see raamat 
lugemisest. Lugemine on tegevus, mille osas me anna-
me väga kiiresti alla, kui meil on kiire. Aga ma arvan, 
et me ei teadvusta, mida me tegelikult sellega oma elu-
des kaotame.“ 

Raamatutoa vabatahtlik Mirjam Link

SÕNA

Teine on Riia mnt asuv raamatupood SÕNA. See pood 
on tegutsenud 21 aastat ja seal on suurim valik kasuta-
tud raamatuid Eestis, ligi 35 000 teost. Pikka aega aeti äri 
välimüügi lettide ja laatade abil. Suur osa müügisti toi-
mub täna ikkagi internetis ja kauplusest tuleb umbes 10% 
käibest. Poest leiab kasutatud raamatuid igast ajaperioo-
dist: tsaariajast, enne teise maailmasõja aegsest Eestist, 
nõukogude ajast ja samuti raamatuid nõukogude ajast 
kuni tänapäevani. Lisaks leiab sealt nõukogudeaegseid 
vinüülplaate, postkaarte igast ajaperioodist ja noote. Hil-
juti tuli poodi müügile ligi paarkümmend kokaraama-
tut, mis on välja antud enne teist maailmasõda. Hetkel 
pidid sellised raamatud neil väga kuum kaup olema, nii 
et soovitan kõikidel huvilistel sammud Sõna poole sea-
da. Kuna pood on väike ja raamatuid palju, siis on see 
oma moodi Narnia. Sisse astudes satud uude maailma, 
kuhu võidki jääda raamatuid lappama.

Me kõik teame poode Apollo ja Rahva Raamat, kust 
leiab samuti head ja paremat, aga loodan, et kõik, kes 
te siia kokkuvõtteni olete jõudnud, külastate ka neid 
väikseid erakordseid kohti. 

Päästa hukule  
määratud raamatud!
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Kurgi-avokaado-tomati salat lisanditega

Vaja läheb: 
¼ kurki
1 tomat / 7 kirsstomatit
1 avokaado (mõnusalt küps ja pehme, aga mitte ju-
ba pruuniks läinud)
Lisanditeks panna maisi, ube ja kikerherneid.
Maitsestada soola ja pipraga

Täpseid koguseid ei ole, sest kõike võib panna süda-
mega ja maitse järgi 

Sega kõik koostisosad kokku ja naudi!

Täidetud paprika

Vaja läheb:
Paprika (mitte roheline)
Hakkliha (50-100g ühe pooliku paprika kohta, ole-
neb paprika suurusest)
Küüslauk ja sibul 
Riivjuust
Soovi korral päevalilleseemned

Pruunista pannil tükeldatud sibul ja küüslauk, hiljem 
lisa hakkliha ja maitsesta meelepäraste maitseainetega. 
Lõika paprika pooleks ja täida see hakklihaga (soo-
vi korral hakklihasegus ka päevalilleseemned). Pane 
riivjuustu peale ning ahju umbes 180 kraadi juurde, 
nii kauaks kuni juust ilusti ära sulab. Naudi!

Lehtsalati tortilla

Vaja läheb:
Lehtsalat
Majonees
Sink
Juust

Lao 2-3 lehtsalati lehte lauale, pane peale natukene 
majoneesi, siis ihaldatud kogus sinki ja juustu, rulli 
kokku ja naudi! Muidugi võib lisada südameläheda-
seid toiduaineid juurde.

Kiired ja enam-vähem 
tervislikud retseptid 
hommikuks või lõunaks

Merilin Kalamis,  
õe õppekava  

1. kursuse üliõpilane
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Siret Läänelaid: 
vabatahtlikuna saadud kogemused 
on hindamatu väärtusega

Eelika Kapitan,  
õe õppekava 3. kursuse üliõpilane

Kõrgkoolis tegutseb palju töökaid ning eri-
alale pühendunud inimesi. Üheks neist, keda, kui mit-
te muudmoodi, siis meiliaadressi teel tunnevad kõik 
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppurid, on Siret Lääne-
laid, kes on kevadeks juba aasta aega tegelenud vaba-
tahtlike koordineerimisega. Lisaks sellele leiab Siret 
igapäevaselt aega pere, doktoritöö, erinevate projek-
tide ning ka hobide jaoks. 

Kust Te pärit olete ning milline oli Teie lapsepõlv?
Olen pärit Rakverest. Kasvasin koos kahe õega Rak-
vere äärelinnas. Meie päevad olid täis rõõmu sõpra-
dest, õuemängudest ja seiklustest looduses. 

Millised olid Teie lapsepõlveunistused?
Lapsepõlves unistasin lastearstiks saamisest ja loot-
sin abielluda ning lapsi saada. Põhimõtteliselt on mi-
nu unistused selles osas täitunud, arst ma küll ei ole, 
kuid laste tervise teemadega on mu põhitöö seotud, 
olen abielus ja mul on kaks last.

Nimetage kolm tegevust, mida Teile perega kõige 

enam meeldib teha.
Reisida ja matkata.
Süüa teha
Kinos, teatris ja kontsertidel käia.

Millega Te väljaspool tööd tegelete, millised on Teie 
hobid?
Minu hobideks on tantsimine, tennise mängimine 
ja lugemine.

Millise senise saavutuse üle tunnete elus kõige enam 
uhkust?
Olen uhke enda pere üle ning naudin tööd, mida teen.

LASTEÕENDUSEST VILJATUSE PÕHJUSENI

Kuidas Teil tekkis huvi tervishoiuvaldkonna vastu?
Tartu Meditsiinikooli õeks õppima sattusin täiesti 
juhuslikult ja selle käigus tekkis ka huvi tervishoiu-
valdkonna vastu. Usun, et huvi tekkis tänu väga hea-
dele õpetajatele ning juhendajatele.

Olete eelnevates teadustöödes suuresti keskendunud 
lasteõendusele, kas Te saaksite ka praegu valmivat 
doktoritööd veidi lähemalt tutvustada?

Fotod: Karin Kaigas
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Minu bakalaureuse- ja magistritöö on seotud en-
neaegsete laste õendusabiga, kuid doktoritöö teema 
kuulub pigem reproduktiivtervise valdkonda. Oma 
doktoritöös uurin viljatuid paare ning seda, kuidas 
erinevad elustiilifaktorid võivad seda mõjutada. Vil-
jatusravi nii meestel kui naistel on kallis ja keeruli-
ne ning selle õnnestumine sõltub paljudest teguri-
test. Üheks teguriks on erinevad elustiili faktorid 
nagu näiteks kehaline aktiivsus, toitumine, mis või-
vad parandada viljatusravi tulemuslikkust ja seda 
hinnatakse näiteks sündinud laste ja nende tervise 
järgi – seega puutun oma doktoritöös ikka kokku ka 
laste tervise teemaga. 

Ka Teie abikaasa, Siim Läänelaid läks 2020. aas-
ta sügisel majandusteaduse doktorantuuri - kas ja 
kuidas mõjutas tema otsust see, et ka Teie dokto-
rantuuris õpite?
Arvan, et Siim oleks doktoriõppesse astunud ka siis, 
kui mina seal ei õpiks. See soov ja valmidus kasvas te-
mas aastaid. Samas usun, et kui Siimuga tema plaani 
doktoriõppesse astumisest arutasime, siis olin mina 
see, kes teda selles ettevõtmises julgustas. Doktori-
õppes saadud teadmised ja kogemused on rikastavad 
ning olen õnnelik, et meil on võimalik seda kogeda. 

Tänapäeval on magistrikraadi omamine üsna tava-
line, kuid kellele võiks sobida tervishoiualane dok-
torantuur?
Doktoriõpe, ükskõik mis valdkonnas, sobib inimes-
tele, kes soovivad uurimistöö ja teadustööga tegele-
da. Ütleme piltlikult nii, et doktoriõpet läbides saan 
õnge, kuid kas hiljem „kala“ (avastused, uued tead-
mised) näkkab või ei, sõltub minu oskustest, tead-
mistest ja natuke ka õnnest. 

Lõpetasite Tartu Meditsiinikooli 2000. aastal - kui-
das leidsite aastaid hiljem tee samasse majja tagasi?
2001. aastal kutsuti mind Tartu Ülikooli õendustea-
duse osakonda erakorraliseks assistendiks ja minu 

põhitöö oli seotud üliõpilaste õpetamisega. Ülikoo-
lis töötamise ajal kutsuti mind mõnda teemat õpeta-
ma ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Samal ajal tööta-
sin SA Tartu Ülikooli Kliinikumi lasteintensiivravi 
osakonnas õena. Pärast esimese lapse sündi mõistsin, 
et pean töökoormust vähendama ning kuna abikaasa 
viibis sellel ajal tihti lähetuses ning tekkis võimalus 
kandideerida õppejõuks Tartu Tervishoiu Kõrgkoo-
li, siis seda tegingi. Õe töö meeldib mulle siiamaani 
ja otsus see õppejõu ameti vastu vahetada oli raske. 

Olete loonud rahvusvaheliselt tuntud mõttemän-
gule Decide vaktsineerimispõhise sisu - kuidas Te 
selle ellu viisite ning millist tagasisidet antud män-
guversioon saanud on?
See mäng sai loodud koostöös AHHAA Teaduskesku-
sega ning on saanud positiivset tagasisidet. Loodan, 
et tänu mängule on mõnest vaktsineerimise vastasest 
või selle vajalikkuses kahtlejast saanud inimene, kes 
on ennast ja oma lapsi vaktsineerinud. 

Ka olete eest vedanud kätepesuõpetust kaubandus-
keskustes - millised on tavainimeste tegelikud tead-
mised kätepesust?
Aasta tagasi teadsid inimesed, et käsi tuleb pesta, kuid 
oskuseid seda teha oli vähestel. On põlvkondi, kellele 
lihtsalt ei ole õpetatud õigeid käte pesemise liigutusi 
ning nii ei ole need harjumuseks muutunud. Viima-
sed kümme kuud on seda olukorda parandanud ning 
usun, et käte pesemise olulisust on tänu COVID-19 
pandeemiale mõistma hakatud.

VABATAHTLIK VABATAHTLIKE KOORDINEERIJA

Kuidas Teist vabatahtlike koordineerija sai? 
See oli täiesti juhuslik. Kui Eestis hakati rääkima, 
et tervishoiusüsteem võib  tänu suurele hulgale CO-
VID-19 viirusesse haigestunud inimestele kokku 
kukkuda, olin vist üks esimesi, kes kõrgkoolis kõva 
häälega rääkis, et kui vajadus tekib, siis olen valmis 

appi minema. Ju seda kuuldi 
ning saingi esialgu vabataht-
likuna kõrgkoolis vaba-
tahtlike tööd koordinee-
rima hakata. Hiljem 
muutus see ametli-
kuks ning oli ja on 
ka praegu kõrg-
kooli poolt vä-
ga toetatud te-
gevus.  

M i l l i s t e l 
põhjustel 
tasub üld-
se vaba-
tahtliku-
na appi 
minna?
V a b a -
t a h t l i -
k u n a 
appi mi-
nemiseks 
peaks ini-
mesel en-
dal see 
soov tek-
kima. Kui 
soov tekib, 
siis on va-
batahtlik töö 
heaks võimalu-
seks olla aktiivne 
ning anda oma pa-
nus ühiskonna ja ko-
gukonna arengusse või 
näiteks COVID-19 viiru-
sega seotud olukorra lahe-
damisse. 
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Kuidas erineb praegune vabatahtlike värbamine ke-
vadisest, mil pandeemia alles algfaasis oli?
Kevadel sai rääkida vabatahtlikest selle klassikali-
ses tähenduses. Kui abi paluti, siis käidigi vabataht-
likult, ilma töötasu saamata abis. Näiteks käidi kiir-
abis kiirabiautosid desinfitseerimas, käidi erinevates 
asutustes (k.a meie kõrgkool) ustel inimeste keha-
temperatuuri mõõtmas jne. 

Samas teadmatus COVID-19 viirusest tegi ini-
mesed ettevaatlikuks ja appi minemist kaaluti vä-
ga tõsiselt. Kevadega võrreldes on hetkel vabataht-
likest saanud pigem abitöölised, kes lähevad näiteks 
hooldekodudesse või haiglatesse tööle appi. Tegeli-
kult on see arusaadav, sest tööandja, sõlmides töö-
lepingu vabatahtlikuga, saab tema panusega kokku 
lepitud mahus arvestada ja nii on osutatav teenus 
järjepidev ning tagatud. Samuti on selgemad vas-
tutuse piirid, mis elu ja tervist ohustavas keskkon-
nas on olulised. 

Kas seni on olnud vabatahtlikke piisavalt või on 
neist siiski pigem puudus?
Minu hinnangul on meie kõrgkooli tudengid aktiiv-
sed ja kui võimalik, siis ka appi minnakse. Eile (jaa-
nuari lõpp  - toim.) saatsin kõrgkooli tudengitele ühe 
hooldekodu abipalve ning sellele reageeriti kiiresti 
ning appi minevate soovijate hulk oli nii suur, et pi-
din saatma uue teate, tänama kõiki ning teavitama, 
et abitööjõu kohad on selleks korraks täidetud. Kui 
abipalvete hulk peaks oluliselt suurenema, on meie 
kõrgkooli vabatahtlikud suuremalt jaolt juba kaasa-
tud ning neist võib puudus tekkida. 

Milline oleks Teie sõnum tulevastele vabatahtlikele?
Kui teil on soov ja võimalus vabatahtlikuna appi min-
na, siis tehke seda esimesel võimalusel. Kui abi kü-
sitakse, siis sellel hetkel on seda kõige rohkem vaja.  
Ärge jääge ootama, et äkki tuleb mõni parem pak-
kumine.  Vabatahtlikuna saadud elamus ja kogemu-
sed on hilisemas elus hindamatu väärtusega.

SIRET LÄÄNELAID
• Sünniaeg: 7. august 1978
• Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud 2005. aastast.
• Töötanud aastatel 2002-2005 Tartu Ülikooli arstiteaduskonna õendus-teaduste assistendina ja SA Tartu Ülikooli Kliinikumi õena aastatel 2000-2009.

• On lõpetanud Rakvere Gümnaa-siumi, Tartu Meditsiinikooli õe eriala cum laude, Tartu Ülikooli arstitea-duskonna õendusteaduse osakon-na bakalaureuseõppe ja magistran-tuuri ning õpib 2017. aastast Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvater-vishoiu instituudi doktoriõppes.• On olnud 2019. aastal avaldatud ravijuhendi „Lapse tervise jälgimise juhend” sekretariaadi liige ja 2020. aastal avaldatud Eesti õenduse ja ämmaemanduse arengustrateegia 2021-2030 „Ühised sammud tervi-seni” töörühma liige. 
• On Eesti Õdede Liidu esinda-ja PNAE-s (Paediatric Nursing Associations of Europe) ja sellel kevadel, 21.-22.05.21 ka PNAE kongressi üks korraldajatest  (https://pnae2020.org).

• Abielus, peres kasvab kaks teisme-list poega.

https://pnae2020.org
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Kõikide vahel,  
kes saadavad 
ristsõna õige 
vastuse enne 
30. aprilli 
meiliaadressile 
konkurss@
nooruse.ee, 
loosime välja 
auhinna kõrg-
kooli meene-
tega.
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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  
7. juunil 2021.
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KUTSUME TEID 
TÄIENDUS-

KOOLITUSTELE!
MÄRTS

1.03.-9.04.2021 Küüne 
korrigeerimise meetodid, 
diabeetilise jala hooldus

1.-2.03.2021  
Esmaabi väljaõppe  
koolitus

11.03.2021 Lapse  
esmaabi koolitus

16.03.2021  
Meemassaaž

8.-11.03.2021 Hool-
duse põhiteadmised 
COVID-19 haigega tööta-
miseks hoolekandeasu-
tuses – tasuta koolitus!

APRILL

13.04.2021 Diabeetili-
ne jalg ja küüneproblee-
mid

13.04.2021 Enesekeh-
testamine siin ja praegu 
(veebikoolitus)

20.-27.04.2021 Jalala-
ba massaaž 

23.04.2021 Lamatise 
kontseptsioon füsiote-
raapias

19.-22.04.2021 Hool-
duse põhiteadmised 
COVID-19 haigega tööta-
miseks hoolekandeasu-
tuses – tasuta koolitus!

MAI

6.05.2021 Haigusõpe-
tuse koolitus iluteenin-
dajatele

18.-19.05.2021  
Diabeetiline jalg

12.-13.05.2021 Immu-
niseerimisalane baas-
koolitus

25.05.2021 Harjutus-
vara labajalgadele

25.05.2021 Kinesiotei-
pimine labajala kaebus-
te korral

25.-26.05.2021 Es-
maabi väljaõppe kooli-
tus

JUUNI

1.-18.06. 2021 Vene keel tervishoiutöö-
tajatele algkursus (veebikoolitus)

8.06.2021 Jalahooldusinstrumentide 
hügieenikoolitus

1.06.2021 Aparaadipediküür/jalahool-
dus

15.06.2021 Esmaabi täienduskoolitus

15.06.2021 Labajala hindamine podos-
koobiga

15.06.2021 Konnasilm ja soolatüügas

15.06.2021 Ühepoolse halvatusega pat-
siendi asendravi ja aktiveerimine

14.-17.06.2021 Hoolduse põhiteadmi-
sed COVID-19 haigega töötamiseks hoo-
lekandeasutuses – tasuta koolitus!
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