
Animeeritud tervisekoolitus “Toidus ja liikumises peitub vitaalsus” 

Toimumise koht: Tõstamaa , Pärnu linn, Pärnumaa 

Toimumise aeg: 17.oktoober kell 18.00 

Osalustasu: 4 eurot  

Sisukirjeldus:  Tervisekoolitus koos animeeritud  loenguga “ Suhkur – sõber või vaenlane“ ja 

praktiline töötuba. Terviseloengu kandev idee on tähelepanu juhtimine suhkru ja magustate 

jookide-söökide liigsele tarbimisele ning magusasõltuvuse kasvule elanikkonna hulgas.  

 

Loengu aluseks on  lektor Merle Einola isiklik kogemus, kes juba 20 aastat on huvitunud 

tervislikust toitumisest rakutasandil ja toidu mõjust tervisele.  Kolme lapse emana räägib ta, 

kuidas ta Kunksmoori elustiiliga ja ilma ülemääraste arstiravimiteta on ta oma kolm last puhta 

tervisliku toidu abil üles kasvatanud. Kuidas meeleolu, tööalane edu, mõtte kiirus ja üldine 

füüsiline tervis on otseses seoses toiduvalikust. Lektor jagab soovitusi oma kogemuste baasil 

kõigile, kuidas  elada selliselt, et keha oleks terve ja meel rõõmus. Kuidas läbi teadliku 

toiduvaliku  vältida tänapäeva moodsa ühiskonna haigused - allergiaid, diabeeti ja ülekaalulisust.  

 

Loengu tarbeks on toodetud animeeritud lühifilm, mis keerulisi teemasid aitab lihtsamini mõista.  

Kesksel kohal on kõrge glükeemilise indeksiga toiduained, sh suhkur ja nende seos tänapäeva 

TOP 3 haigustega: diabeet, rasvumine, südame-veresoonkonnahaigused. Loengu eesmärk on 

panna inimesi mõtlema, et läbi toiduvaliku tõuseb elukvaliteet ja nad saavad olla õnnelikumad. 

 

Loengu teemad: 

• Pea peale pööratud toidupüramiid igapäevaelus st milliseid toiduaineid me peaksime 

sööma, et tervis korras oleks ja mida me tegelikult sööme. 

• Toiduained ostukorvis ja rakkudele vajalikud toitained. 

• Toitumine rakutasandil. 

• Kiired ja aeglased süsivesikud kehakaalu mõjutajana. 

• Glükeemiline indeks (GI), mis see on? GI seos tänapäeva TOP 3 haigustega: diabeet, 

südame-veresoonkonna haigused, ülekaalulisus. 

• Head bakterid meie kõhus versus suhkrumaias pärmseen soolestikus. 

• Suhkur – sõber või vaenlane. 

 

Mida veel teeme? 

• Vaatame Tervise Arengu Instituudi (TAI) filmi „Väike suhkrufilm“   ja imestame, kui 

suure koguse suhkrut söövad lapsed päeva jooksul, tarbides lemmikuks saanud toite. 

• Räägime TAI 2018.a.aprillis avaldatud Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) laste 

rasvumise seire uuringust, millest selgus, et iga neljas 1. klassi laps  Eestis on ülekaalus 

või rasvunud. Antud uuring viitab sellele, et lapsevanemate teadlikkust tervislikust 

toitumisest ja liikumise olulisusest on puudulik.  

• Jagame osalejatele infot Pärnu linna kergliiklusteede ja välispordisaalide kohta, 

innustamaks inimesi rohkem liikuma värskes õhus. 

 

Animeeritud loeng 2 x 45 min. Suhkruvabade tervislike toitude valmistamise töötuba 45 

min. Valmistatud toitudest katame kohvilaua, degusteerime ja vestleme 45 min. 

 


