


OSALEJAD  

Südamekuu organiseeritud üritustel osales  

 

20.aprillil kiropraktiku loengul- 19 täisealist  inimest, neist N 
13 ja M 6.  

 

24. aprillil Südamepäeval – kokku 52 osalejat, neist lapsi 17, 
täisealisi 35,  N 36 ja M 16 

  

Kokku: 71, sh lapsi 17 ja täisealisi 35, N 49 ja M 22 



EESMÄRK 

Edendada Juuru valla elanike tervisliku eluviisi harjumust,  

motiveerida aktiivsele liikumisele, 

õpetada õige toitumise reegleid ja selgitada juurvilja ning  
kiudainete kasutegurit.  

 

 

Aktiivse liikumise taustal hoida ära   Juuru valla elanikel 
südamehaiguste süvenemist ja/või  teket ning praktiliste 
teadmiste abil hoida tasakaalus kolesterooli tase ja 
kehakaal.  

 



TULEMUS 

Eesmärgid said täidetud praktiliste tegevuste ja elanikkonna 

teavitamise abil. 

 Iga südamepäeva järgselt on liikumisharrastusega tegelejate arv 

suurenenud, inimesed harrastavad aktiivsemalt kepikõndi ja 

läbitava vahemaa pikkus suureneb 2-4 km võrra.  

 

Tagasisidena oleme saanud infot, et rohkem tarbitakse köögivilja 

ning tehakse kodustes tingimustes tervislikke smuutisid, seda 

just mõrkjamaitselisi, et puhastada organismi ning saada 

vajalikku energiat.  

 

 

Konkreetselt südamehaiguste vähenemist ei ole võimalik kohe 

hinnata, kuid perearsti konsultatsioonidel pööratakse rohkem 

tähelepanu liikumise ja südamehaigusi taastavale seosele.  



TEGEVUSED 

Juuru raamatukogus ja apteegis ülespanekud südame ja 
veresoonkonna tugevdavatest vahenditest, kirjandusest.  

Juuru koolis toimus pedagoogide vahel liikumispäevikute 
täitmisel liikumiskilomeetrite kogumine. 

 Järlepa ja Juuru lasteaias olid liikumispäevad- 
südamepäevad. 

 

Hooldekodus pöörati suuremat tähelepanu juurvilja 
menüüle.  

 

 

20.aprillil toimus dr Martin Heinmetsa loeng: Liikumise 
vajalikkus ja südame/ veresoonkonna haiguste 
ennetamine/ säästmine.  Skeleti ja liikumise seosed ja 
säästlik painutamine.  

 
 

 

 

 



ÜHISÜRITUS 24.04.2016  MAHTRA  SELTSIMAJAS 

Alustasime kell 11 erinevatest keskustest ( Juuru, Järlepa)  kepikõndi, kõndi, 
kerget sörki ja jalgrattasõitu Mahtra suunas  (keskmiselt  7-8 km) , kogunesime 
kell 12 Mahtra seltsimajas.  Õues  ja majas toimusid erinevad tegevused. 
Kiiremad osalejad käisid saunas.  

Tervisenäitajate mõõtmised, suhtlus perearstiga või pereõega. Kehakinnituseks 
soe jook ja värskendav kehakinnitus.  

Perearsti ja pereõe juhendamisel smuutide valmistamine ja maitsmine. Väga 
suure valikuga!    

Saalis reaktsiooni mõõtmiseks elektroonilised mängud, lastele näomaalingud, 
käeline tegevus teemal süda ja vereringe.  

Apteegi tooted ja konsultatsioon.  

Ilutuba toodete tutvustus.   

Õuealal vibu laskmine.  

Loosisime välja Juuru valla aktiivsemad liikujad.  Auhinnaks meened  südamekuu 
logodega.  

Ürituse lõppedes viis transport koju tagasi, samas oli ka kepikõndijaid ja rattaga 
sõitjaid, kes läksid ise koju tagasi omal jõul.   

 



TAGASISIDE OSAVÕTJATELT  

 
Osalejad olid üritustega rahul, olid enda üle 

uhked, et suutsid 7 km liikudes läbida. 

 

 Meeldis väga smuutide esitlus/ maitsmine. 

  

Uue tegevusena oli vibu laskmine, mis pakkus 

huvi meesosalejatele.  

 

Väga jäädi rahule kiropraktik Martin Heinmetsa 

loenguga.  

 



RAHASTAMINE 

Rapla maavalitsus 

Juuru Vallavalitsus 

 

Mitterahaline panus:  

Korraldajate ajaressurss, mis väljendub soovis  

Juuru südamekuu tegevusi  korraldada! 







SMUUTI ETTEVALMISTUS 


