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      Kuidas algas 

  seeme sai mulda -2004, oli see Rapla konverents?  

        ( M. Punab  ettekanne meeste tervisest) 

 

 Idee idanes - 2005 TN koosolekutel orbiidis mehed! 

 

Esmane teostus 2006 apr – Põlvamaa tervisekonverents        

  “Mees muutuvas ühiskonnas” 



Mees muutuvas ühiskonnas - 2006  

  Avasõnad- Urmas Klaas, Põlva maavanem  

 “Meeste tervis ning SVHS 2005-2015” dr. M. Dreyersdorff, 

 "Poiste ja tüdrukute erinevused õppeprotsessis„ T. Niiberg  

  "Meeste tervis 21. sajandil" K.Ausmees   

 "Traditsiooniline peremudel on jätkuvalt vajalik”  Martin 

Helme, Konservatiivide Klubi juhatuse liige    

 “Mittetraditsiooniline pere ehk partnerlus" Indrek Kokk, Gay ja 

Lesbi Infokeskus,  tegevjuht 

 



 Meeste tervise konverents-2006  

 

Kuulajateks saalis 72 inimest 

69 naist   ja  3 meest 

 

TN ees küsimus 

Nii ikka ei saa   -  kuidas saab? 



Sündis MMM 

Mehed Meestega Meestest 

Sihtgrupp: Põlvamaa mehed – 

(Päästeteenistusest, -Kaitseliidust,- Politseist,- Kiirabist jt töökollektiividest) 

Meie eesmärk: jõuda nö „tavaliste“ meesteni, 

reatöötajateni. kes oma töökäigus seminaridele ei satu 

Et avarduks mõte iseenese tervise väärtustamisest. 

M. Punabi poolt välja tooduna-  „ puudutada tervise 

teemasid vihjamisi“ 

Et meestega räägiks mehed 

Kindlasti peab olema FANN osa 

 



Sündis MMM 

Mehed Meestega Meestest – I, 

2007 

 “Ülevaade meeste tervisest.”  

 “Sagedasemad meestearsti poole pöördumise 

põhjused.” Kristo Ausmees, meestearst 

 “Mehelikkuse maailm ja mehelikkuse tehnikad.”-Tõnu 

Talimaa- enesearendamise koolitaja 

 

Fann osa- paintball ja saun 

 (osalejaid 32 meest) 

 



 MMM-II, 2008 

 Eesmärk: meenutada vanaaja teadmisi ja omandada oma 

isiklikud uued kogemused ning viia need igapäevaellu 

vastavalt oma veendumustele ja maitsele. 

  meeste soovil 

 Veesooned, maaenergiad- loengpraktikum Kalju Paldisega, 

geobioloog, vitsamees 

 

 Fann – elamusmatk süstade/kanuudega Võhandu  jõel 

 (osalejaid 32 meest) 



MMM-III, 2009 

 Eesmärk: Toetada alkokampaania”Palju sina jood” sõnumi 

jõudmist  meesteni  ja täiendada meeste teadmisi valdkondades 

mille kaudu on võimalik mõjutada enda heaolu.  

 Täiskasvanud elanikkonna alkoholi tarbimisega seotud 

tervisekäitumise trendid Eestis.- E.Mattus 

 Alkoholi tarbimise ja kuritegevuse seosed Põlvamaal.- P.Pau    

Lõuna PP 

 Kuidas  mängida riskantseid mänge nii, et ellu jääd.-V.Viil NLP  
Terapeut 

 Kas juua, kuidas juua, kus juua, miks juua ? R.Leesalu ,Sommelieer 

 FANN- veinide tegusteerimine.  

 Oska puhata ja vältida stressi ! (osales 27 meest) 

 



 

 

 

Põlvamaa meeste tervisefoorum 

Mehed liikuma 2010      ehk  MMM-IV 

 Avasõnad Priit Sibul – Põlvamaa “Mehed liikuma” patroon 

 Põlvamaa terviseprofiil-miks, kuidas ja kellele?- Katti Lainoja, 

 Meeste äkksurmad, riskid ja levimus – Andras Laugamets 

 Mehed Liikuma Tartumaal- Andres Agan, Mehed liikuma eestvedaja 

 Minu süda, minu tervis –Tarmo Leinatamm, dirigent ja saatejuht 

 Elu vs teater-Hannes Kaljujärv, Teater Vanemuine näitleja  

 Eesti mees aastal 2010 - dr Kristo Ausmees, meestearst 

 

 FANN 

 Aktiivne liikumistegevus Värska veekeskuses 

 loositakse  tervislikke üllatusi!!       (osalejaid 65 meest) 

  

 



M M M - 2011 

Põlvas, Pesas ja Tervisespordikeskuses (elekter läks ära) 

 Normaalne söömine ja normaalne  joomine - M.Zilmer, 
professor, 

 Tugi – ja liikumiselundkonna probleemid.                                           

  Süvalihaskonna treening abivahenditega, fitnesspallid, lindid 

      L. Kamja,füsioterapeut 

 

FANN 

 Aktiivne liikumistegevus ujulas, vesivõimlemine, saun (külm) 

(osales 31 meest) 



MMM- VI, 2012 

Värskas 

Alkohol minu kehas -U. Kokassaar 

  Uimastid- sotsiaalne mõju. Elar Sarik,PPA 

Aktiivne liikumine, matkamäng –R.Rahasepp,PPA 

Spordivigastuste enetamine (aktiivne juhendatud 

praktikum jõusaalis)- Argo Ader 

FANN : SPA- vesivõimlemine 

(osalejaid 40-50 meest) 



MMM-VII, 2013 

Põlgaste 

Mehe roll muutuvas ühiskonnas. Soorollide ja 

stereotüüpide mõju tervisele. Siim Värv- seksuaaltervise ekspert 

Harrastussportlase vigastuste ennetamine- meeste 

pilaates. Elin Suits-füsioterapeut 

Saunatraditsioonid ja turvalisuse ABC - Merje Miliste, TÜ  

FANN: saun 

 (osalejaid 23 meest) 



MMM-VIII, 2014 

Räpina Loomemajas 

Meeste tervis eile ja täna. Sven Tennisberg- TÜK meestearst 

 Terves kehas terve vaim, aktiivne likumistegevus- Kurmet Karsna 

juhendamisel 

 Töötoad:   

  Kokkamise töötuba- juhendab Raul Liebenau , Mooste viinavabriku kokk 

 Veinide tundmise töötuba- juhendab sommeljee Helen Strom, Ruug OÜ 

 Decopage tehnikas lillepoti dekoreerimise õpituba- juhendab Helemall 

Maask 

 



 



 



Mehed Rohelisel Rajal-2015, 

MMM-IX 
 Tegevuspunktid: 

 Köiega laskumine 

 Paintball 

 Vooliku taltsutamine 

 Vibulaskmine 

 Täpsussaagimine 

 Jõu katsumised 

 Nuputamisülesanded 

 Tervisenäitajate mõõtmine jpm 

 

 Päeva lõpus ootab osalejaid kosutav supp ja soe tee. 

 Raja läbinud meeste vahel loositakse auhinnad 



 



 



 



Mehed Rajale 2016 –MMM X 

15. september 2016 

Start Põlva linna staadionilt avatud kell 17.30 – 18.00 

Tasuta meelelahutuslik üritus, kus tuleb läbida erinevaid 

tegevuspunkte Intsikurmu radadel. 

Sihtgrupp: Mehed erinevas vanuses 

Eesmärk: Elanikkonna tervisekäitumise parendamine ja 

liikumisharrastuste propageerimine meeste seas. 

 



 





Mehed Rajale – MMM XI 

TOIMUB 14. sept 2017 



M M M - läbi aegade 
 2006 apr – konverents “Mees muutuvas ühiskonnas”, Pesas 

 2007 okt -  “MMM - I”, Mammastes 

 2008 apr-  “MMM - II”, Leevil 

 2009 nov-  “MMM - III”, Taevaskojas 

 2010 sept- “MMM - IV”, Värskas   (koos Mehed liikuma) 

 2011 nov-  “MMM - V”, Pesas  (elekter läks ära) 

 2012          „MMM- VI, Värska 

 2013          „MMM-VIi, Põlgaste 

 2014 okt  „MMM“ –VIII, Räpinas,loomemajas 

 2015 –     MMM-IX , Meeste Roheline Rada 

 2016 sept -      MMM –X, Mehed Rajal 

 2017- sept 

 



 


