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Rääkisime toitumisnõustaja ja Tervise Arengu Instituudi projektijuhi Kristin Salupuuga,
mis

on

tervise seisukohalt meie põhilised toitumisvead ja millele toiduvalikuid tehes

tähelepanu pöörata.

Räägi palun natuke, mida

teeb toitu-

erineva kaaluga

misnõustaja?
Selleks,

vähendamine

et meie

füüsiline

vorm

tervis,

enesetunne

oleks hea,

on

vaja

näiteks magusa söömise
ühele inimesele palju

raskem kui teisele. Siis

ja

on

vajadusel abiks

toitumisnõustaja, kellega koos

tasa-

kaalustatult toituda. Mõnikord meie
toiduvalik seda aga ei toeta. Toitumine

–

on

paika realistlik ja
on

plaan,

liiga ühekülgne, energiarikas või toitaine-

on

tevaene, millest pikas perspektiivis võib

peab

sest

saavutatav

panna

tegutsemis-

harjumuste muutmise juures

määravaks muutuse püsivus
suutma

ja tahtma

–

inimene

uutest toitumis-

kujuneda ülekaal ja terviseprobleemid.

harjumustest kinni pidada elu aeg, lühi-

Üks peamiseid toitumisnõustaja ülesan-

ajalised dieedid ei toimi.

deid

on

vajadusel aidata kliendil

elustiiliharjumusi ja

vist toetavaid valikuid.
Täiskasvanud
võimelised

on

enamjaolt

ise ratsionaalselt mõeldes

nimetama n.ö need põhilised kurjajuured,
miks kehakaal

on

normist

suurem

või

valmistamiseks motivatsiooni leida.

millestki saab harjumus, hakkab

on eestlaste

kõige tähtsam

see

harjumused ja

maitseeelistused.

põhilised toitumis-

tuua, mis on laste puhul

on

samad,

varases

hene köögiviljade ja puuviljade tarbimine,

asjaolu. Suure tõenäosusega

liialdamine lihatoodete ja soolaga,

väike

vast suurimat

takse liigse kehakaaluga,

dete söömisest. Ja muidugi liigne magusa

vähem, aga sellegi poolest

söömine. Söögiga, mis ei vaja ettevalmis-

juba täna olemas.

on

eriline ja vajab mõnevõrra

tamist, kiputakse liialdama ja sellest, mis
vajab natukene pingutamist

individuaalset lähenemist. Meie elu koos-

koorimist, keetmist

neb erinevatest otsustest ja valikutest ja

leitakse,

erinevatele inimestele

on
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on

samad otsused

–

et hommikul

–

pesemist,

jääb vajaka. Näiteks
pudrukeetmine

liiga ajamahukas, paljudele

see

ju ka

mure

on

tekitav

lapse ja

noorukieas olevad inimesed ülekaalulised

gitud vähesest köögiviljade ja täisteratoo-

on

omakorda tin-

eas on

harjumuste muutmine ning mugavus-

inimene

välja

Et liigne kehakaal kujuneb välja juba väga

mis paljudes teistes arenenud riikides: vä-

tsoonist väljumine ei ole nii kerge.

ühesugune lähenemine. Iga

ehk

peamised

probleemid?

Põhilised vead eesti toidulaual

kiudainete osakaal, mis

Harjumuste muutmisel ei sobi kõigile

ka

muutus, mis toimub

peas, siis muutuvad ka

püksivöö pigistab, kuid väljakujunenud

kindlasti

see

maitsema. Toitumise muutmisel ongi

toitumisnõustajana, oskad
Mis

vead?

inimesed

ru

Aga maitset kujundab ka harjumus. Kui

Oled töötanud ka ülekaaluliste laste

muuta

suunata tegema ter-

ei maitse ja nii ongi raske hommikupud-

ka täiskasvanuna. Haigusi, mida seostaon

laste

on

seas

küll

probleem

Põhilised harjumuslikud ülekaalu

põh-

justajad olid ebaregulaarsed söögiajad,
köögiviljade mittesöömine ja maiustustelembus. Raskusi tekitas näiteks igal hommikul hommikusöögi söömine. Koolilõunat

Intervjuu

tihti ei söödud, meelsamini asendati

soe

toit maiustustega ning söömata jäänud
toidukord kompenseeriti hilisõhtuse
gusaga. Toitumise kõrval ei

saa

seks kujunenud, ei suuda
selleta

enam

ette

me

peatselt elu

rääkimata

on

Cvita-

miini sisaldus suurem, teine sisaldab roh-

ma-

jätta ka vähesest liikumisest ja laste kom-

toitudel omad plussid ja miinused, seda
näiteks nii, et ühes toiduaines

kujutada.

Toitumisalast

teavet on

nikord jääb mulje,

et

palju ja mõ-

tervislik toi-

best vabaaega ekraani taga veeta, millega

dulaud on kallis

pahatihti kaasneb omakorda teleka

soovitatakse süüa lõhet, avokaadot,

mega3rasvhapete allikatest, siis kasvan-

brokolit, mandleid jms.

duse lõhe asemel soovitan eelistada hoo-

ees

näksimine.

ja välismaine

kem kaaliumit, aga eks loomulikult meie
toidulaua kujundamisel mängib toidu

tihti

–

Kas neile on ka

hind suurt rolli. Rääkides aga näiteks

eestimaised ja taskukohasemaid alter-

pis

tada ka teistlaadi probleeme. Konflikte

natiive?

(skumbriat),

eakaaslaste ja vanematega, tekitada las-

Tegelikult

Liigne kehakaal võib muidugi põhjus-

tes

tunde,

et nad ei täida

oma

vanemate

ootusi ja neid ei aktsepteerita sellisena
nagu nad

on.

Siinkohal

on

väga hea, kui

keegi kõrvalt hea kuulamisoskuse ja

on

meil väga vedanud, et

saame

süüa meie põllumeeste kasvatud köögivil-

merest

oo-

püütud heeringat või makrelli
ka hind

on

neil tunduvalt

taskukohasem.
Eesti poodides

on

ka hea valik hapen-

ju: porgandeid, kapsaid, peete ja kartulit.

datud piimatooteid, nagu keefir ja jogurt,

Kartul

mida võiks tarbida. Hapendamisel vä-

muide teenimatult saanud

on

vähetervisliku toiduaine nimetuse. See

heneb laktoosisisaldus, nii et neile, kellel

paatiavõimega oskab vajadusel lohutada

müüt

tavaline piim tekitab kõhuprobleeme,

ja innustada last harjumusi

teistsugune, kui meil. Pigem tuleks kartuli

muutma

em-

ning

anda nõu, kuidas pere saab selles protsessis ühise meeskonnana toimida.

ületamatutena tunduda ja

see on

on

veidi

valmistatud

keedetud kartul, eriti suvine keedetud

kartul,

on

väga toitaineterikas ning hea

on

hapendatud tooted sobilikumad. Ja

hapnemisel muutuvad piimavalgud vähem allergeenseks, nii et ka piimallergiaga
inimestele võivad need tooted sobida.

C vitamiini ja kaaliumi allikas. Toidulaua

Keefiri ja jogurtit peetakse ka probiooti-

kergema vastupanu teed ning loobuda,

rikastamiseks võib muidugi mõnikord ka

kumide allikaks, ehkki siinkohal ei ole eks-

kuid siis tasuks meeles pidada, et iga kord

välismaised köögivilju ja puuvilju osta.

kui tunneme, et meil
areng ning

me

ära. Kui kord

on

on soov

minna

pärit USAst, kus kartul

puhul vaadata, kuidas
–

Mõnikord võivad küll katsumused meile

on

raske, toimub

harjume selle katsumusega

on

mõni tegevus harjumu-

Tegelikult päris nii ei

saa

hinnata,

et

perdid ühel nõul kas ja kui palju baktereid
organism pastöriseeritud piimatoodetest

kumba süüa, kas välismaist brokolit või

omastada suudab. See võib olla ka indivi-

kodumaist kapsast. Mõlemal juhul

duaalne, nii

on

et kes

tunneb,

et

hapendatud
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Intervjuu
Mis

on

siis toitumise rusikareeglid,

mida menüüd plaanides silmas pidada?
Kui

räägime sellest, mida organism

me

heaks toimimiseks

vajab, siis

seda ei

olegi

väga palju. Söömise planeerimisel lähtu
toidupüramiidist ja taldrikureeglist. Süüa
võib kõike, kuid maiustused ja soolased
snäkid ei tohiks anda rohkem kui 10%

päevasest energiasaamisest. Igapäevaselt
peaks sööma toitusid viiest

põhitoidugru-

pist
Süüa tuleks aeglaselt. Seda ei peeta
tihti tähtsaks, aga

põhjusel: esiteks
millal kõht
on

on

kasulik mitmel

see on

saad siis

paremini aru,

täis ja ei söö üle, teiseks

toidust saadav nauding ja rahulolu

suurem.

Alustuseks

on hea teha

plaani tegemine

nädalamenüü,

on suureks

abiks nii

de kontrolli all hoidmisel kui ka

kulu-

jälgimisel,

et toiduvalik oleks mitmekesine

ja söögi-

laual oleks piisavalt köögivilju.
Usaldusväärset infot toitumise kohta
leiab ka veebilehelt toitumine.ee. Samuti
Tervise Arengu Instituudi poolt loodud
Nädala

näitlikud

toidukogused

2000 kcal

NutriData toitumisprogramm

korral

energiavajaduse

on hea

abimees menüü analüüsimiseks ja riiklike

toitumissoovitustega võrdlemiseks.
piimatooted mõjuvad seedimisele hästi,

liiga palju süüa.

võiks nende tarbimist jätkata.

Teise müüdina võiks kindlasti välja tuua

gluteeni ohtlikkuse.
Millised

millega

on

levinud toitumismüüdid,

oma

Tihtipeale

töös kokku puutud?

saavad müüdid

alguse

teadu-

suuringute kergekäeliselt endale sobivas
suunas

või lausa väärast tõlgendamisest.

Teadusuuringute puhul tuleb silmas
dada, et mida väiksem
seda suurema

pi-

tõenäosusega kalduvad

näiteks siiani

terviseportaalides levinud

palju-

avamus, et

kaalu alandamiseks tuleb vältida

süsivesi-

kuid. Tõsi, süsivesikute söömisel koguneb

mõningal määral

kehasse

kui süsivesikud

oma

rohkem vett

ja

menüüst välja jätta,

siis kaal selle arvelt langeb. Seega jääb

mulje,

see

ini-

tooted

aga pole: terve

inimene, kel gluteenitalumatust pole, ei
pea

gluteeni sugugi vältima. Rafineeritud
on

muidugi

tervitatav, kuid näiteks täisteraleib,

kae-

kama on siiski väga head

Levinud müüt
on

patuoinas ja

gluteenivabad

tervislikumad. Nii

mingil

energia ja toitainete allikad.

müüdid sünnivad.

des

on

suur

et

rahelbepuder ja

tulemused äärmustesse ja sealt need

Üks valearusaam

arvasid,

jahu ja saiakeste vältimine

uuritavate arv,

on

hetkel gluteenist
mesed

Ka Eestis sai

on ka keha

puhastamise,

paastumise ja smuutikuuride vajalikkus.

igapäe-

Tegelikult peaks inimesed lihtsalt

25gja mehed 35g päevas) kiudaineid,
seedimine töötaks. Kui menüüst

on

jäetud teraviljad (sest süsivesikud

et

välja

on

näha), siis seedimine ei töötagi

kaalu langetada. Aga ülekaalu puhul ei

korralikult. Aga siis ei aita ka paastukuur

ole ju kaalulangetamise eesmärk kaotada

vaid ikka menüüsse piisaval hulgal

vedelikku, vaid rasvamassi ja vedeliku

ratoodete,

arvelt kehakaal lõputult ei lange. Pigem

jade, pähklite ja

tuleks tähelepanu pöörata sellele,

milli-

inimesed mõtlevad, et

ma

ei söö neid

aga

see

võib viia selleni, et olulised

mi-

ning

kuna maiustuste

puhul

on

tegu väga energiatihedate toitudega, siis
on
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kerge juba väikese toidukoguse juures

köögiviljade

seemnete

täistening mar-

integreerimine,

piisav vedeliku tarbimine, liikumine ja uni.
Üks visalt püsiv valearvamus

suhkur

on, et

parem kui tavaline

ja seetõttu süüakse pigem magusa

asendajaid kui

neraalained ja kiudained jäävad toidust
saamata

puuja

suhkruasendaja on

üldse, või kui söön, siis vaid maiustustena,

Toored

köögiviljalõigud (näiteks porgand,

kapsas, lillkapsas ja kõrvits)

vahe-

on hea

pala põhitoidukordade vahele. Kui
laual valmis

on

need

lõigatud, siis söövad lapsed

neid heameelega. Ka laste võrdsetena

kohtlemine,

nende arvamusega

arves-

tamine ja koos kokkamine soodustab

söömisharjumuste kujunemist. Ja

heade

siis kompromissina võib talle pakkuda

porgandit toorel kujul ja näiteks kaalikat
ja kõrvitsat töödelduna.

vaselt tarbima piisavalt (naised keskmisel

vaeva

seid süsivesikute allikaid süüa. Tihtipeale

nippe, kuidas lapsi ahvatle-

da tervislikumalt toituma?

kui lapsele ei meeldi küpsetatud porgand,

halvad) ja köögiviljad (sest nendega tuleb

et süsivesikute vältimine aitab

On sul häid

suhkrut. Magusaga ei tohi

Oled korduvalt maininud, et armastad
oma

tööd. Mis Sulle nõustamise juures

kõige

enam

meeldib?

Näha seda, kuidas aastatepikkune
töö

aidanud erinevate inimeste

on

koosmõt-

temaailma ja harjumusi tundmatuseni
muuta.

Isegi nii,

et inimesed ise ei suuda

uskuda, et kunagi oli külmutatud

pelmee-

nide või pitsade õhtusöögiks söömine

pigem

norm

kui erand. Samuti

on

hea-

meel kogeda seda, et toitumisharjumuste
muutmine pole mitte ainult aidanud neil
inimestel saada kontrolli alla kehakaal,
vaid ka tervisenäitajad: kolesteroolitase,

loomulikult liialdada, aga selle asendamine

vererõhk ja unekvaliteet

kunstlike magusainetega tervise seisuko-

Nagu ütleb vanasõna jagatud rõõm

hast kindlasti

kahekordne rõõm!

väga

head tulemust ei anna.

on

paranenud.
on

Retseptid

Kristin

Salupuu

Retseptiraamat
Tervisliku toitumise alustala
tatud

on

mitmekesine ja

toitumine, mis sisuliselt täh

tasakaalus-

ndab seda, et süüaks

mitmekesiselt viiest põhitoidugrupist: teraviljatooted ja

kartul,

puuja

kala, linnuliha,

köögiviljad, marjad,
muna

piimja

piimatooted,

ja liha, lisatavad toidurasvad, pähklid,

seemned, õliviljad ning ei liialdata maiustuste ja soolaste

snäkkidega.

Paraku

külgseks, toiduga

kipub inimeste toidulaud jääma

saadakse

suhkruid, küllastunud rasvhappeid ja
dakse

soola. Liiga vähe saamineraalaineid.

menüüga kiudaineid, vitamiine ja

Antud retseptid
taskukohaste

on head

näited sellest, kuidas lihtsate ja

toiduainetega

on

sakaalustatuid eineid, mis tänu
võrdlemisi kaalusõbralikud,

vad.

ühe-

liigsetes kogustes lisatavaid

võimalik kombineerida
oma

samas

ta-

köögiviljarohkusele

kõhtutäitvad ning

on

maits-

Muffinid ja pudrud sobivad hästi nii hommikusöögiks,

aga tegelikult ka ideaalselt magustoiduks ja

tänu

oma

lisatavate suhkrute vähesusele tervislikku toitumist

toe-

on

tavad. Köögiviljamäärded on hea alternatiiv vähendamaks
juustuvorsti võileibadest tulevat võrdlemisi suurt küllastunud rasvhapete ja soola saamist.
Retseptide toitainete ja energiasisaldus

on arvutatud

NutriData toitumisprogrammi abil, mis muuhulgas

on

väga

hea abimees hindamaks toitumise vastavust riiklikele

toitumissoovitustele.
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Retseptid
Odrakruubisalat

ahjupeediga
(1 portsjonis 573kcal,
V 2,8g,
1 S

SV 64,
1g, R 26,9g,

7g)
11,

Pese kruubid
•

mitu korda külma

Peet 80g

•

Varsseller 60g

veega läbi ja
et kiirendada

kruupide

Odrakruubid 85g

•

•

Petersell 20g

•

Rukola 20g

soovitatav neid

•

Küüslauk 7g

eelnevalt külmas

•

keemisaega

vees

on

leotada



Sidrunimahl 20g

•

Kõrvitsaseemned

•

Vesi

pool tundi kuni

üleöö.

Rapsiõli 20g

•

Keeda

kuni need

10g

on

pehmed (umbes

kruupide

keetmiseks

1525 minutit),
kuid osutavad
hamba all siiski veel

vastupanu.

Pese peet

hoolikalt ning küpseta ahjus 180kraadi

juures

Ahjuköögiviljad

•

•
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portsjonit

(1 portsjonis 113kcal, SV 11,5g, R 5,3g, V 2,1g, S
Puhastatud ja kooritud köögiviljad

5,2g)

Peet 200g

Porgand 200g

•

Kaalikas 200g

•

Kõrvits 200g

lõika kangideks. Soovi korral
•

Rapsiõli 20g

võid neid enne ahju panekut ka pisut vees keeta. Haki küüslauk
•

Küüsaluk 10g

•

Sool, köömned,

ja sega õli hulka, lisa sool ja köömned, soovi korral ka rosmariin.
Vala maitsestatud õli köögiviljadele ja küpseta ahjus 200 kraadi

umbes 40

minutit.

küpsetada mitu peeti,
külmikus vähemalt 5
koorega ja koori

enne

Korraga võid

need säilivad

päeva. Küpseta
kasutamist. Sega

omavahel odrakruubid, kuubikuteks

lõigatud peet, hakitud petersell ja

rukola.

jaoks haki varsseller, küüslauk

Kastme

sega sidrunimahla ja

õliga. Serveeri

kõrvitsaseemnetega.

soovi korral

juures

3060

minutit, olenevalt kui krõmpsusid köögivilju soovid.

rosmariin

Köögivilju serveeri liha, kana või kalaga, keedetud riisi või tatraga.

Herne pasteet
umbes 10

Magus-hapu kanariisihautis
2

portsjonit (1 portsjonis 498kcal,

soola (S)

süsivesikuid (SV) 54,8g,

rasva

•

ettevalmistamine võib tunduda

siis tasub neid

korraga

Seega

see

töö ette võtta,

kohe mitmetes toitudes ära

näiteks

hernepasteeti

või

suppi

tasuks veidi rohkem herneid likku panna, et

osa

tehes

hoopis

•

Riis 100g

•

Sibul 60g

•

tšilli

kergelt

leotatud herned

peale

vesi

ning

kuumutada õlis, lisada riis

ning

kuumutada.

paprika, šampinjonid ja
Kui vesi

on

ja

ajal

hakkida

konserveeritud virsikud.

võib keevat vett

hernestel

pehmeneda)

komponendid potti ning
haududa, nii

et

lasta veel

paprika jääks

juurde valada

lisada

Haki sibul

•

Paprika 170g

oliiviõliga.
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kuumuta

umbes 5

Šampinjonid 60g

Sibul 100g

•

Rapsiõli 30g

•

Till 2g

•

Maitsestamiseks

soola
•

Vesi herneste

leotamiseks ja hiljem
keetmiseks

grammis
ning

Konserveeritud virsik 50g

•

Kuivatatud herned 30g

ülejäänud

veidikese

Vett umbes 300ml

ja

sidrunimahla

krõmps. Lõpuks
ning

ja

•

•

mõnusalt

porganditega

pehmeks.

510 minutit

maitse rohelise sibula, soola

seejärel

Rapsiõli 10g

•

viimistleda

12tl,

ka

võib ka ära

keeda

•

•

peaaegu imendunud ja riis ning herned

pehmed (vajadusel
lasta riisil

Seejärel

lasta haududa. Samal

valada

Porgand 300g

•

herneste

jätta)

ja

•

oluliselt

keemisaega),

Tšillipipar 7g (sobib

tšillipulber

kanahautisele lisada.

ja

Kanalihakonserv 250g

Kuivatatud herned

500g

lühendab

alguses
•

kasutada.

Leota herneid

üleöö (see

küll natukene tüütu, kuid kui

Sibul

(R) 19,8g, valke (V) 22g,

5,9g)

Kaunviljade

portsjonit (1 portsjonis

189kcal, SV 26,6g, R 3,6g, V 9,3g, S 6,5g)

Roheline sibul, sool ja
oliiviõli.

õlis. Seejärel aja

herned, porgand ja

sibul läbi hakklihamasina või kasuta

püreestamiseks

saumiksrit. Lisa sool,
sega. Sobib

ülejäänud õli ning till ja

serveerimiseks nii leival, sepikul kui ka

karaskil.

Retseptid
Brokoli-kartuli

püreesupp
4

portsjonit (1 portsjonis 151kcal,

SV

17,2g, R5,5g,V5,7g, S5,2g)
Haki sibul,

Brokoli 300g

•

varsseller ja

küüslauk.

•

Kartul 300g

•

Porgand 200g

Kuumuta

poti põhjas
õli ning sibul,
küüslauk ja

seller.
ning

Lisa vesi

Varsseller 70g

•

•

Sibul 60g

•

Küüsaluk 5g

Rapsiõli 20g

•

kuumuta

keemiseni.

•

Petersell 2g

•

Till 2g

Tükelda
•

Vesi 1l

•

Maitsestamiseks sool

porgand,

kartul,

brokoli.

ja pipar

Lisa veele

kõigepealt
porgand, keeda umbes 5 minutit, seejärel

kartul,

keeda veel 5 minutit

ning lõpuks

brokoli. Keeda kuni köögiviljad on
pehmed. Püreesta saumiksriga, maitsesta
soolaja pipraga. Lisa maitseroheline ja
naudi. Serveeri suppi rukkileivaga. Supp
sobib serveerimiseks nii liha kui kanaga,
aga ka eraldiseisva kergema

einena.

Tatra-läätsesalat

kurkumiga
(1 portsjonis 428kcal,

SV 57,5g, R 12,3g,

11,2g)

V 16,3g, S

Rösti tatar

kurkumiga

•

Tatar 50g

kergelt pannil,

•

Läätsed

30g

•

Kurkum

ca

vala peale keev
vesi ning lisa

Soe läätsesalat kapsa

0.5g

•

Tomat 100g

•

Keedetud

2

läätsed. Hauta
tasasel tulel
kuni vesi

küpsetatud)

Salat

14g, S 10,2g)

Maitsestamiseks tilli,

peterselli ja soola

keeda

•

Oliiviõli

pakil

lisa vett juurde.
•

Vesi

10g

tatra

ja

keetmiseks

portsjonit (1 portsjonis

Haki küüslauk ja roheline sibul. Läätsed

soolaga maitsestatud

antud

vees arvestades

ca

200

250g

keedetud

on

valmis sega need

köögiviljadega, maitsesta värske tilli ja
natukese

Paprika 170g

•

kuumuta

Küüslauk 7g

•

Roheline sibul 1g

pannil õli, lisa kapsas ja küüslauk
•

ning

kuumuta paar minutit. Kui läätsed on

valmis, sega

need kapsa

juurde, lisa roheline

soolaga ning lisa

Kastme

jaoks sega

kokku

sidrunimahl, sinep ja
kaste

oliiviõli,

salatile, puista peale röstitud

Kõrvitsaseemned 10g
Vesi läätsede keetmiseks

Kaste
•

suhkur. Lisa

Porgand 100g

•

keetmisaega. Samal ajal

sibul, paprika ja porgand.

peet. Viiluta sibul, haki till ja petersell.
Kui tatar ja läätsed

Peakapsas 300g

•

•

läätsede

Kuivatatud läätsed 80g

•

0,2g)

Kapsas, porgand ja paprika lõika piklikuks.

Punane sibul 30g

liiga kõvad, siis

peterselli,

V

Kaste salatile 2

•

tunduvad veel

Tükelda tomat,

8,5g,

•

ja läätsed

varsseller ja

portsjonit (1 portsjonis 295kcal, SV 35,4g,

105kcal, SV 2,86g, R 10,3g, S

Varsseller 50g

•

maitse, kui
tatar

R

•

80g (sobib ka ahjus

on

imendunud,

peet

ja porgandiga

Oliiviõli 20g

•

Sidrunimahl

•

Sinep 5g

•

40g

Suhkur 4g

kõrvitsaseemned ning naudi.

oliiviõli.
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Retseptid

Suvikõrvitsapannkoogid
3

portsjonit (1 portsjonis: 225kcal,

SV

2

Suvikõrvits 600g

•

11,5g, R 13,3g, V 13,3g, S 2,9g)

Muna 220g

•

Suvikõrvits ja sibul riivida ning üleliigne

•

pigistada. Haki petersell ja till,
lisa muna ja jahu. Sega ühtlaseks taignaks ja maitsesta soolaga. Prae kooke
väikeste taignakuhjadena mõlemalt

õli

nii

palju korraga,

et ei peaks

korduvkuumutama.

Petersell 2g

•

Maitsestamiseks sool

Üleöö neljaviljapuder
(1 portsjonis 530kcal,

14g)

Üleöö neljaviljapuder
on

hea vaheldus

pud-

rusõpradele ja

sobib

hästi kiireteks

hom-

mikuteks,

kui

isegi

1015 minutit

pudru

keetmist tundub

palju.

liiga

kraadini.

•

Neljaviljahelbed 80g

2

portsjonit (1 portsjonis 516kcal,

haki

küüslauk

Pruunista

•

Kakaopulber 5g

paar korda läbi

•

Külmutatud vaarikad 50g

potti.

loorber

tulel,

neljaviljahelbed ja kahvliga peenestatud
kakaopulbri ja näputäie soolaga,

Vala

segada piima,

lisada külmutatud

marjad

Pese riis

ning

lisa

lisa

•

hauta tasasel

kuni vesi

peaaegu

on

Seejärel

•

•

lisa

peale vesi,

imendunud.

•

lisa õlile.

kergelt.

ning

paprika,

•

üleööks külmikusse seisma. Hommikul

valmis. Loomulikult võib
ka

kaeravõi

endale

neljaviljahelveste

kaheksaviljahelbeid,

meelepäraseid puuvilju

seemneid või

pähkleid.

või

banaani

marju.

ongi puder

asemel kasutada

ja

vaarikate asemel

Soovi korral lisada ka

tomatid. Hauta veel veidi.

tomatid 200g

Riis 140g
Porgand 100g

Paprika 70g
Sibul 60g

Rapsiõli 10g
Küüslauk 7g

•

Loorber, petersell, till, sool ja pipar
Vesi umbes 400ml

pipra,

värske maitserohelise

ja

soovi korral ka

soolaga,

kuid arvesta, et nii

veise konserv kui purusatud tomatite konserv võivad anda

tegelikult piisava
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Purustatud

•

hautisele,

maitsesta

Veisekonserv 250g

•

ühtlasi lisa ka purustatud

Lõpuks

6,4g)

haki

•

ning jätta

SV 64,5g, R 18g, V 20,9g, S

paksu poti põhjas

sibul,

ning porgand ja

banaan

jõhvikad 20g

Kaneel 0,5g

veiselihakonserviga

Banaan100g

Selleks tuleks

Kuivatatud

•

umbes 20

•

Näputäis soola

Banaan 200g

•

minutit, kuni küpsised on kuldpruunid.
piimaga. Sobib nii kergemaks hommikueineks, vahepalaks kui ka maiustuseks.

Küpseta

õli,

Piim 2dl

suru

Kaerahelbed 80g

•

Serveeri keefiri või

•

•

Koori banaanid,

pudruks. Lisa kaerahelbed, jõhvikad ja kaneel. Sega ühtlaseks.

Kuumuta
•

küpsetus-

kuumuta ahi 170

kahvli või pudrunuiaga

Plov

SV 89,9g, R 8,4g, V 16,6g, S

kcal, SV 46,4g, R 3,3g, V 7,1g,

•

Rapsiõli 15g

•

ahjuplaat

paberiga,

Till 2g

•

Kuumuta väikeste koguste kaupa

õli, täpselt

Kata

tavaline) 30g
•

256

(23)

Täisteranisujahu (sobib ka

•

portsjonit (1 portsjonis

S6,1g)

Sibul 50g

vesi välja

poolt.

Kaerahelbeküpsised

soolasuse.

juba

Retseptid

Bataadimuffinid
6

portsjonit (1 portsjonis 375kcal,

SV 52,4g, R

10,7g, V 14,8g, S 5,1g)
Eelkuumuta ahi

180kraadini.

•

Riivi

bataat, haki sibul,

klopi

munad.

•

Sega

•

kõik komponendid

•

kokku, maitsesta

soolaga, soovi

kor-

Maguskartul 600g
Muna 360g

Nisujahu 250g
Sibul 60g

•

Päevalilleseemned 20g

•

Kõrvitsaseemned

•

Maitsestamiseks soola

20g

ral võid lisada ka
teisi maitseaineid,

ja pipart

näiteks tšillipulbrit.
Jaga taigen mufifnivormide vahel (6tk) ära ja

küpseta ahjus

umbes 30 minutit kuni muna on

tardunud.

Peedikotletid
2

portsjonit (1 portsjonis 259kcal,

SV 27,3g, R

11g, V 10,2g, S 5,2g)
Keeda peedid ning
•

riivi, vajadusel nõruta

üleliigne vede-

•

Keedetud peet 400g

Manna 50g

lik. Haki petersell ja

•

Muna 2tk

tüümian ning sibul.

•

Värske petersell ja

•

Oliiviõli 10g

•

Sibul

Pruunista sibul

tüümian

rapsiõlis. Sega kõik
komponendid kokku ning lase taignal

•

Rapsiõli 5g

veidikene seista.
•

Eelkuumuta ahi

Pisut soola ja pipart

180 kraadini. Vormi

taignast lapikud kotletid ja küpseta küpsetuspaberiga ahjuplaadil umbes

20 minutit.

Sproti-kurgi-avokaado
määre
10

portsjonit (1 portsjonis 113kcal,

10,2g,

V

Avokaado

ja sprotid
•

kurk, sibul ja petersell

kõik

komponendid

sepikul

•

Kurk 200g
Avokaado 200g

•

•

nikoor ja pigista poole sidrunimahl

(lähtu

maitsest, kui armastad magusamat,

Punane sibul 30g

Petersell 5g

Ricotta

kahvli või saumiksriga virsikud, riivi sidru-

siis lisa sidrunimahla

või

SV 9,9g, R 9,5g, V 13g, S

0,9g)

Eelkuumuta ahi 175 kraadini. Püreesta

oma
•

omavahel kokku.
Serveerida

Sprotikonserv 190g

portsjonit (1 portsjonis 179kcal,

•

•

ning segada

Küpsetatud ricotta kohupiim
4

kahvliga peenestada,

hakkida

SV 0,9g, R

3,9g, S 1,2g)

vähem).

hupiimaga, lisa lahti klopitud

Sega komuna

kohupiim 400g

Konserveeritud virsikud 100g

•

Poole sidruni mahl ja koor

•

Muna

1 tk (võib

ka ära

jätta)

ning

tõsta taigen muffini vormidesse. Küpseta ahjus

1520

minutit, kuni

täisterarukkileival.

kohupiim muutub kergelt pruunikaks.
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Info

Uued toetusmeetmed
Ivan

Lavrentjev

2018

.

Sotsiaalministeerium

aastast hakkavad kehtima mitmed muudatused toetuste

Allpool lühiülevaade muudatustest,
küsimustega võib pöörduda

lapsele

esimese

pere esimesele

ja

teisele

tõuseb 55 euroni.

2018. aastal

ja

Kolmanda

on

teise

suurus

pere

kohta 55 eurot.
kohta

ja iga järgmise lapse

lapsetoetuse suurus

vähendataks. Kui inimene teenib samal
suuremas

summas

töist tulu, kui

sissetulekupiiri (ehk

ületav tuluosa, mis

on

1544

vähendatud vanemahüvitis

on

enamaar-

rot),

määra

1. märtsist 2018 makstakse kolmikute

märtsist.

ja

suuruses.

Muudatus

väiksem

1000 eurot kuus ühele vanemale kuni

laste 18kuuseks saamiseni.

jõustub

1.

ajal

on

või-

tulu

(alates

1. märts

2018)

Vanemahüvitise maksmise

Retseptiravimid

muutuvad suurte

inimeste

jaoks tasku-

malik teenida töist tulu kuni
nemahüvitise
1544 eurot

10

pool

ülempiirist (2018.

kalendrikuus),

on

võiva-

aastal

ilma et hüvitist

apteegis

ravimite ostmisel

Täiskasvanute hambaravihüvitis tõuseb 40 euroni

Täiendava ravimihüvitise eesmärk

parandada

kuludega

vad suuremat, 85eurost hüvitist
ka keerukate
on

on

saama

haigustega inimesed,

hambaravi

vajadus

suurem

kellele

(diabeet ja

autoimmuunhaigus Sjögreni sündroom).

ravimite kättesaadavust kõr-

gendatud ravimivajaduse ja

ajal

automaatselt

Täiskasvanute hambaravihüvitis tõuseb

kohasemaks
Vanemahüvitise maksmise

puhul 90%

ulatuses. Hüvitist hakatakse arvestama

seniselt 30 eurolt 40 euroni. Lisaks hakka-

ravimikuludega

malik teenida senisest suuremat töist

100300

50% ulatuses ning

eu-

enamaarvuliste mitmike toetust, mis

on

100 eurot. Kulutustelt vahemikus

300 eurot ületavate kulutuste

Kui

makstakse vanemahüvitist hüvitise

vuliste mitmike toetus

ravimihüvitist kulutustest, mis ületavad

eurot saab hüvitist

eurot)

jagatud kahega.

kui hüvitise määr (2018. aastal 470

ja

1544

eurot, lahutatakse tema vanemahüvitisest

on

100 eurot.

Kehtestatakse kolmikute

kodulehelt,

ka kohalikku omavalitsusse.

ajal

lapsetoetuse
lapse

rohkem infot leiab Sotsiaalministeeriumi

ja hüvitised

Uued toetused
Lapsetoetus

ja teenuste vallas.

inimeste

jaoks,

suurte ravimi-

hüvitades nende

Proteesihüvitist saab uuest aastast
kasutada

haigekassa partnerite juures

ravimitele tehtud kulutusi senisest oluli-

Uuest aastast saab 260eurost ham-

selt rohkem. Uue ravimihüvitise süsteemi

baproteesihüvitist

loomisega

hakatakse maksma täiendavat

kasutada

lepingupartnerite juures.

haigekassa

See tähendab,

Info
et hüvitis arvestatakse arsti

juures koha-

peal ning hüvitist tagantjärele taotlema ei
pea. Hambaarst lähtub hüvitise

sel

oma

ehk 6,3

muu-

paindlikumaks ja toimetulekupiir

Toimetulekutoetuse

maksmine muutub

erivajadusega inimest

saab

kodu kohandada

üm-

Kohandamine tähendab eluruumi

berehitamist sellisel viisil, et inimesele

Riik toetab matuste korraldamist 250

loodud nii tema erivajadustest tulenevad

euro

ulatuses ning eraldab vastavad

va-

hendid kohalikele omavalitsustele.

Raske puudega laste vanemad saavad

õiguse õppelaenu riigipoolsele

kustu-

– näiteks kaldtee, platvorm– kui ka puudest tulenevad
tavapärased ümberehitused nagu pesemisruumis vanni asendamine dušiga. Kotõstuk jne

handamise käigus võib rajada ka näiteks

erivajaduse tõttu

toimetulekupiir täiskasvanutel seniselt

1 .jaanuarist saavad õiguse õppelaenu

aiavärava automaatika või tuua köögi

130 eurolt 140 euroni

riigipoolsele kustutamisele

ja lastel

168 euroni

samaks

Pensionide kasvuks

on

prognoositud

ja kiiremaks

puuliht-

ka raske

dega laste vanemad ning senisest

kuus.

muutub

õppelaenu

kustutamise menetlus. Praegu

on

õigus

õppelaenu kustutamisele sügava puudega

6,3%
Näiteks keskmine pension (44 aastase

laste vanematel ja puuduva töövõimega

staažiga vanaduspension)

inimestel.

Uued

kasvab 2018.

ja paremad

on

spetsiifilised

tamisele

tuse

saajate tööle asumist. Lisaks tõuseb

2000

Riik toetab matuste korraldamist

tõuseb

paindlikumaks, toetades toimetulekutoe-

Ligi

riigi toel

protsenti.

pakkumi-

hinnakirjast.

Toimetulekutoetuse regulatsioon
tub

aastal eelduslikult 416 eurolt 442 eurole

ohutust tagava

tööpinnad ja tehnika madalamale
pinnale. Taotlusi
hakkavad

piirde,

tasa-

kodu kohandamiseks

märtsis inimestelt vastu võtma

elukohajärgsed omavalitsused,

kes

abista-

vad inimesi ka kohanduste elluviimisel.

teenused

Tasuta kursused täiskasvanutele

(17+)

arv

ning vaktsineerimist alustatakse alles

3 kuu vanuselt. Lisaks hakatakse alates

Kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides üle Eesti pakutakse Euroopa

2018. aastast

Sotsiaalfondi toel täiskasvanutele tasuta

tütarlastele tasuta HPV ehk inimese pa-

1214 aastastele

pakkuma

kursusi. 2018. aastal on 12000 inime-

pilloomiviiruse

sel võimalik õppida üle 900 kursusel

ennetada emakakaelavähki.

vastast

vaktsiini, mis aitab

kolmekümne kolmes valdkonnas. Kursused on suunatud eelkõige töötavatele

Töötavad inimesed saavad riigi toel

täiskasvanunutele, kellel pole erialast

oskusi täiendada

ettevalmistust või kelle oskused vajavad

Tuleval aastal

kaasajastamist. Rohkem infot ja kursuste

võimalik suuremas mahus saada Eesti

on töötavatel inimestel

loetelu leiab Haridusja Teadusministee-

Töötukassa toel täiendja ümberõpet, sh

riumi kodulehelt

astuda tasemeõppesse.

www.hm.ee rubriigis

„Tasuta kursused 2018“.

Õppimisvõima-

lust pakutakse inimestele, kelle oskused
on

aegunud või muutunud puudulikuks,

Rinnavähi sõeluuringu sihtrühm

et aidata neil tööl

laieneb

vahetada. Lisainfo töötukassast

püsida või töökohta

Alates 2018. aastast kutsutakse rinnavähi

lapsehoiukohtade

varaseks avastamiseks sõeluuringule ka

Abivahendite süsteem muutub

Toetatakse uute

68ja 69aastased naised sünniaastate-

lihtsamaks

loomist kuni 7-aastastele lastele

ga 1949 ja 1950.

Kokku kuulub 2018 a.

alguses avanevaks teiseks

2018. aastast muutuvad mitmete abiva-

2018. aasta

rinnavähi sõeluuringusse üheksa gruppi:

hendite piirhinnad

taotlusvooruks on Euroopa Sotsiaal-

1949, 1950, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964,

terapeudid saavad õiguse hinnata inimese

1966

ja

Raske

1968 aastatel sündinud naised.

ja sügava puudega lapsed

saa-

ning füsio– ja tegevus-

fondist ette nähtud 2,5 miljonit eurot

vajadust abivahendi järele. Lisaks laien-

lapsehoiukohtade loomiseks. Muuhulgas

datakse nende abivahendite loetelu, mille

toetakse ka eriilmeliste lapsehoiukohtade

puhul ei ole edaspidi vaja kordustõendit.

vad vanemate tööl käimist toetavaid

loomist, mis vastavad piirkonna perede
tööajakorraldusele ja spetsiifilisematele

tugiteenuseid

Riik hakkab pakkuma mitut olulist

Suure hooldusvajadusega raske ja sügava

vaktsiini

dustega lastele, ebastandardsetel aegadel

puudega 0–17aastastele lastele paku-

Kasutusele võetakse uus väikelaste

töötavad hoiukohad ning tööandja juures

liitvaktsiin, millega saab samaaegselt

asuvad või võõrkeelsed hoiukohad.

takse lapsehoiuja tugiisikuteenust ning
toetava teenusena

transporditeenuste

Euroopa Sotsiaalfondi toel. Tugiteenused
on kättesaadavad

kõigile raske ja sügava

vajadustele, näiteks hoiukohad erivaja-

vaktsineerida kuue erineva haiguse vastu
–

difteeria, teetanus, läkaköha, lastehal-

vatustõbi,

btüübi hemofiilusnakkus ja

2018. aastal on

alampalk

500 eurot

Valitsus kinnitas 21. detsembri istungil

puudega lastele, kelle teenusevajadus

Bviirushepatiit. Seni vaktsineeriti Bvii-

on hinnatud kohaliku omavalitsusüksuse

rushepatiidi vastu kolme erineva vaktsii-

tuleva aasta alampalgaks 500 eurot ja
minimaalseks tunnipalgaks 2,97 eurot.

lastekaitse/sotsiaaltöö spetsialisti poolt

niannusega. Uue liitvaktsiiniga väheneb

Alampalk

juhtumiplaani tegevuskavas.

väikelapseeas tehtavate vaktsiinisüstete

on 2018. aastal esmakordselt

terves ulatuses maksuvaba.
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Uued võimalused alkoholi

liigtarvitamise raviks
Jane Alop Tervise Arengu Instituut

Eestis

on

juba

paar aastat kestnud

programm „Kainem ja tervem Eesti“, mis pakub

raviteenuseid alkoholi liigtarvitamise häirega inimestele
Alkohol

loetakse Eestis toiduainete hulka

oma

elu muutmiseks.
pöörduda?

õpib ära tundma enda alkoholitarvitamise

Kuhu

ja sageli võib poes jääda mulje, justkui

seisukohalt suure riskiga olukordi ja õpib

Alkoholitarvitamise häire korral, nagu iga

oleks tegemist esmatarbekaubaga

nendega toimetulekut.

nagu

leib, piim, sokid või seep. Paljude inimes-

Lisaks on tänapäeval olemas ravimid,

muu tervisehäda

puhul,

on

kõige mõistli-

kum rääkida oma perearsti või pereõega,

te jaoks pole see probleem. Ometi teab

mis leevendavad sõltuvuses olevatel ini-

kes oskavad hinnata ka kehalisele tervi-

meist igaüks sõpra või perekonda, kus

mestel erinevaid kehalisi sümptomeid ja

sele tekkinud kahju. Kui tundub, ükskõik

alkoholi liigtarbimine on toonud kaasa

aitavad sellega hoida alkoholitarvitamist

mis põhjusel,

kontrolli all.

võib pöörduda otse ilma saatekirjata ka

suure mure.

Tagajärgedega tegelemine ja

probleemist rääkimine

on

ravikeskusesse. Alkoholitarvitamise häire

sageli keeruline,

sest tuntakse süüd ja häbi. Enamasti ei

Kuidas programmis osaleda?

teata ka, kuhu abi saamiseks pöörduda.

Programmi „Kainem ja tervem Eesti“

Vabanemiseks vaja tahet

järgmistel tingimustel:

raames

Programm „Kainem ja tervem Eesti“

on al-

•

koholitarvitamise häirega inimestele, kes
soovivad muuta oma elu ja ka lähedaste-

on

•

seisukohal,

•

•

alkoholitarvitamise häire ravi saamiseks

ravi saavad ka ravikindlustuseta

•

muuta.

LõunaEesti Haigla psühhiaatriakliinik


tel 786 8569

(E–R 8.00–17.00),

epostregistratuur@leh.ee;
•

Pärnu Haigla psühhiaatriakliinik
447 3296

ravimite eest tasub patsient ise
vastavalt soodusravimite loeteluga

Soovitud ra-

vitulemuse saavutamise peamine eeldus
on inimese motivatsioon oma elu

Vastuvõtule saab registreeruda:

inimesed;

et liigjoomine on ravitav ja inimene saab
elada täisväärtuslikku elu.

on võimalik saada raviteenuseid

ravikeskused asuvad viie haigla juures.

peab olema vähemalt 18aastane;

le, kes soovivad neid selles aidata.
Tänapäeva meditsiin

et perearst pole parim valik,

helen.saluri@ph.ee;
•

PõhjaEesti Regionaalhaigla

kehtestatud reeglitele;

psühhiaatriakliinik

kui alkoholitarvitamise häire ravi ajal

(E–R 8.30–17.00), epost kte@

tuleb ravida teisi kehalisi haigusi, on

ravi eest ise maksta;

psühhiaatriakliinik

alkoholitarvitamise häire ravi ei osutata

7.30–18.00);

joobes isikutele, kuna joobeseisundis

tel 617 2582

Tartu Ülikooli Kliinikumi

sundravi.

on kasu



regionaalhaigla.ee;

vajalik ravikindlustus või tuleb nende

Juba koguse vähendamisest

tel

(E–R 8.00–16.00), epost

Sellepärast ei kasutata tänapäeval ka

•



•

•



tel 731 9100

(E–R

Viljandi Haigla psühhiaatriakliinik



tel

(E–R 8.00–16.00), epost

Mõnikord kardetakse, et ei tulda toime

ei suuda inimene teha koostööd

5866 5160

absoluutse kainuse hoidmisega. Täna-

tervishoiuteenuse osutajatega.

alko@vmh.ee.

päevane patsiendi käsitlus lubab valida
absoluutse kainuse asemel ka joodavate

Programmi

alkoholikoguste vähendamise, mis

teenuseid ka alkoholi liigtarvitajate lähe-

on

raames

pakutakse nõustamis-

Rohkem teavet ja nõuandeid alkoholi

liigtarvitamisest vabanemiseks leiab

esimene tugev samm tervise ja toimetu-

dastele, et aidata mõista haiguse olemust

veebilehelt www.alkoinfo.ee. Program-

leku poole. Raviks kasutatakse enamasti

ja leida olukorraga toimetuleku võimalusi.

mi „Kainem ja tervem Eesti“ kohta saab

www.tai.ee/kte.

vestlusi vaimse tervise õe, psühholoogi

lisainfot

või psühhiaatriga, mille käigus patsient

ettepanekud
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Info
pöörduda

Kuhu

toimetulekuraskuste korral?
Kertu Põial Sotsiaalministeerium,

Eestis pakuvad abi

ja

peaspetsialist

toetust

sattunud inimestele iseseisva

majandusraskustesse

toimetuleku poole liikumisel ning tuge tööle asumisel kohalikud omavalitsused,

Töötukassa, Euroopa struktuurifondid ning mitmed

lõikes erinevad, seepärast küsige täpsemat infot

Otsid tööd?
Tööotsija esimene peatuspunkt
kes

muud

Eesti Töötukassa,

on

oskusi. Töötukassas

töötuna arvele võtmiseks

Kõikide riiklikult pakutavate

toetuste

ja hüvitiste

inimeste toetused

poole,
saab

edasisel tööotsimisel

kes ka

või pöördu-

kaudu

konsultandi

osakonnas

juhendab. Samuti

on

lisandunud

uusi teenuseid:

ka

Noortel aitab tööle minna algatus „Minu esimene

töökoht“. Teenuse

sihtrühmaks

on

ülerii-

giliste projektide kohta:
•

võtab

vastava noore;
saada ka vanadus-

ei tööta, kuid soovivad uuesti

•

Uuendusena

sh ka

on

telefon Eluliin
õhtul kuni
keeles

vene

8088,

7.00

toeks inimestele, kes

on

tugiteenuste arendamine ja pakkumine“, mille

tavad vägivalla all, kogevad mitmesuguseid suhte ja

pakutakse puudega lastele

hoiu, tugiisiku-

perekonnaprobleeme või sotsiaalseid raskusi.

www.sotsiaalkindlustusamet.ee/puudegalastetugiteenustearendaminejapakkumine8/;

Naiste tugitelefon

1492

Tugitelefon

üleriigiline 24h lühinumber

Sotsiaalkindlustusameti projekt „Integreeritud

füüsilist, vaimset, majanduslikku ja/või seksuaalset

osutamine toimetulekuraskustes ini-

mitmeid erinevaid takistusi tööle minemisel või

1492 on

vägivalda kogenud naistele, kes tahavad
leemist rääkida, vajavad tuge

oma

hoolduspuhkusel viibijatele, hoolduskoormusega

võlanõustamist, psühholoogilist nõustamist, pe-

das korraldada

inimestele jne;

renõustamist ja tugiisikuteenust. Küsige projektis

Tugitelefonile helistamine

Kui olete olnud töötuna arvel järjest vähemalt

osalemise kohta infot

tasuta.

soovib ametit

6 kuud

või

kodust

kaugemal kui

kond),

saab kodust

kauem

vahetada

, lapse-

ning leiate töökoha, mis
30 km

asub

•

oma

sotsiaaltöötajalt;

vane-

erivajadusega inimesele, erivajadusega lapse

kaugemale tööle asumiseks

enda ja

oma

on

on

kõigist sidevõrkudest

Eesti Toidupank

www.toidupank.ee

Nõustamissooviga saab pöörduda ka

ganisatsioonide juurde eesmärgiga päästa ja

Astangul

kohta saab

•

on

Euroopa Sotsiaal-

fondi (ESF) toel üle Eesti käimas ja tulemas mitmeid

projekte, mis aitavad inimestel tööle
aastal

ootavad

tegevustes

on

asuda. 2017.

osalejaid järgmised projektid, kõikides
osalemine

Abivahttp://www.abivahendi-

on

tasuta

ümber jagada kohalikus kaubandusvõrgus ülejääv hea

toidukaup. Esmaseks sihtgrupiks

on vaesuses

elavad

keskus.astangu.ee/kontakt.

lastega pered. Toidupangast toiduabi saamiseks

Tervise arengu instituudi programm „Kainem ja

tuleb pöörduda kohaliku sotsiaaltöötaja poole, kes

tervem

Eesti“ pakub tuge alkoholiprobleemidega

inimestele, kes soovivad

muuta oma

elu ja ka

võimalusel lisab leibkonna abipaki saajate nimekirja.

Toidupankade võrgustikku kuuluvad Tallinna, Tartu,

lähedastele, kes soovivad neid selles aidata. Ravi

Pärnu, Rakvere, Jõhvi, Narva, Jõgeva, Põlva, Võru,

ja nõustamist pakuvad haiglate juures töötavad

Valga, Viljandi, Haapsalu, Kuressaare ja Järvamaa

ravikeskused, kuhu võib pöörduda

tasuta:

Tallinnas

Keskkonna Kohanduste ja

hendite Teabekeskusesse

töötukassa kodulehelt

www.tootukassa.ee või telefonil 15501.
Lisaks töötukassa pakutavale

asuvasse

otse

loodud erinevate

heategevusor-

Toidupangad

hüvitamist.
maluste

kui-

laste elu pärast lahutust.

male ja erivajadusega eakat hooldavale pereliikmele.

infot töötukassa pakutavate või-

tea

valikute ees,

taotleda mobiilsustoetust ehk sõidukulude osalist

Rohkem

prob-

Abivahendite-alane nõustamine. Keskkonna
kohandamise ja abivahendite valiku nõustamine

(va Tallinna linnapiir-

oma

murele lahenduste

otsimisel, otsivad kaitset vägivalla eest, kuid ei
kuhu ja kelle poole pöörduda või

kes

emotsionaalse kriisi
muret

töö säilitamisel. Olenevalt olukorrast pakutakse

inimesele,

hommikul, eesti

655 5688

kanna-

on

töötavale

Eluliin

655

toe

19.00

kaotuse ja leina tõttu, tunnevad üksindust,

mestele“. Projektis pakutakse abi inimestele, kellel

pakutakse karjäärinõustamist nüüd

kõigile tööealistele inimestele,

Emotsionaalse

Sotsiaalkindlustusameti projekt „Puudega laste

teenuste

tööle asuda;

kindlas-

sotsiaaltöötajalt.

oma

seisundis, depressioonis, tunnevad sügavat

ja transporditeenust. Täpsem info kodulehel: http://

kes

ti tasub lisainfot küsida

keeles

koolituskulude hüvitamine tööandjale,

Tööturuteenuseid võivad nüüd

toodud

abi saamiseks pöörduda. Nimekiri ei ole lõplik,

Avatud alates

raames

pensioniealised,

•

Sotsiaalkind, www.sotsiaalkindlustu-

samet.ee.

17–29 aastased

kes

on

kohta saab infot
1360

noored ning sisuks palgatoetuse maksmine ning

tööle tingimustele

•

jne)

612

Kohalikust omavalitsusest saab infot küsida ka

Viimastel aastatel

•

lustusametist, tel

sealt infot võimalike töötutoetuste ja hüvitiste

kohta.

laste olukorra parandamisele,

nimekiri organisatsioonidest, kelle poole info, nõu või

(www.tootukassa.ee/tkauth/login)
endale sobivas töötukassa

inimeste toetamisele,

materiaalse abi jagamisele jne. Järgnevalt

(näiteks lastetoetus, elatisabi, pension, puudega

•

oma

linna või valla sotsiaaltöötajalt.

tuleb esitada avaldus töötukassa iseteenindusportaali

da

organisatsioonid.

aitab leida sobivat tööd ja täiendada tööks vaja-

likke

Eesti

otse

ilma

saa-

Toidupank.

tekirjata:
Soovid nõustamist

ning

ja

infot toetuste

•

abistavate teenuste kohta?
•

Kõigil inimestel

on

õigus toimetulekuraskuste korral

abi saamiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse
•

sotsiaaltöötaja poole,

kes

hindab inimese ja

vajadusi ning pakub sellest lähtuvalt

pere

abi.

naalhaigla.ee;

Toimetulekuraskustes inimestele pakutakse näiteks:
•

LõunaEesti Haigla psühhiaatriakliinik  tel 786
8569 (E–R 8.00–17.00), epostregistratuur@leh.ee;
Pärnu Haigla psühhiaatriakliinik  tel 447 3296
(E–R 8.00–16.00), epost helen.saluri@ph.ee;
PõhjaEesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliinik 
tel 617 2582 (E–R 8.30–17.00), epost kte@regio-

•

731 9100

mine, lapsehoiuteenus, tugiisikuteenus, hooldus•

teenused
•

jpm

•

(E–R 7.30–18.00);

vältimatut sotsiaalabi inimestele,

kes

on

sattunud

sotsiaalselt abitusse olukorda (nt eluaseme hävimine

või sissetulekute täielik

kaotus).

Viljandi Haigla psühhiaatriakliinik  tel 5866 5160
(E–R 8.00–16.00), epost alko@vmh.ee.

sisu ja osutamise

kord

on

omavalitsuste

Heategevusfond Dharma toetab lapsi ja lastega
on

pe-

võimalik pöörduda Dharma

tihedat koostööd omavalitsustega ja
et

Aarete Laegas,
51 001

85,

PõhjaTallinna,

Epost:

www.aaretelaegas.ee
Aarete Laegas

ka mitmeid mittetulundusühinguid ja
on

pühendunud

toimetuleon

keskendunud töötute aitamisele, teised puuetega

oma

tugiisikute-

tagada lastele või perele parim võimalik abi.

Eestis

organisatsioone, mis

310,

poole tugiisiku saamiseks, kes saab peret toetada.

Abiorganisatsioonid
on

6 998

dharma@dharma.ee

resid. Abi vajaval perel

tel:

kuraskustes inimeste toetamisele. Osad neist
Teenuste

Epost:

ga,

sotsiaaltoetusi: toimetulekutoetus, vajaduspõhine
peretoetus, vajadusel ühekordsed sotsiaaltoetused

maakond

Materiaalse abi jagamisel peredele teeb Dharma

 tel

Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinik

sotsiaalteenuseid: sotsiaalnõustamine, võlanõusta-

Harju

Sihtasutus DHARMA, Türi 10d, Tallinn, tel:

missiooniks

on

on

Madala 3, II korrus,

info@aaretelaegas.ee

heategevusorganisatsioon, mille

aidata raskustesse sattunud inimesi.

Põhiliselt tegeletakse riiete, jalanõude jm materiaalse
abi kogumise ja jagamisega.
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KoostöökodaAnija mõis, Anija vald, Harju53 345 454, Epost: info@koostyykoda.ee,

MTÜ

tel:

maa.

vabahariduslinoortele ja täiskas-

ja karjäärinõustamine noortele;

kud koolitused,

vahele jäänuid: kodutuid, raskustes olevad peresid,

üksikuid inimesi ja sõltuvustes olevaid inimesi.

www.koostyykoda.ee

Info

hammasratas-

kasvanud organisatsioon, mis aitab elu
te

õpija

töötoad

satsioon tegutseb

–

oma

Organi-

654,

Epost: tatjanalindeberg@

hot.ee

Epost:

252,

JärvaJaani,

: +372 38

tel

jaanivalgus@saaguvalgus.ee http://

MTÜ toetab toimetulekuraskustes elavaid peresid

Epost:

671

6198,

56 633

Lootuse küla eesmärk

nõustamist

on

alkoholi

ja narkosõltlaste

tava-

ühiskonda naasmisel.

MTÜ
5374

Süda-Eesti Sotsiaalkeskus, Vee 4, Paide, tel:
Epost: sesok@sesok.ee http://www.

5340,

vusnõustamist,

psühholoogilist, võla ja sõltutugiisikuteenust, koolitusi. Organi-

satsioon tegutseb

MTÜ Samaaria Eesti Misjon Hiiumaa turvakodu
11, Käina vald, tel: 4636147,

–

oma

maakonnas ka toidupangana

56155487

Paides

uuskasutus.ee/

Uuskasutuskeskus, Rüütli 21, Paide, http://

aidata

on

müük.

alkohoolikud, vanglast

vabanenud ja kodutud. Neile pakutakse eluaset,

toitlustamist, riideid ja muud esmavajalikku ning

0314,

Epost:

tegutseb

tn

4, Jõgeva, tel:

Lääne-Viru maakond:

maakonnas toidupangana

MTÜ Jõgevamaa Tugikeskus, Ristiku,

11, Kunda linn.

tel:

php?page=343

–

Jõgeva

toimetulekuraskusvõimalda-

MTÜ Johanna, Lepiku küla, Vinni vald, tel:
+3725269408

(Ülle Allika),

epost: johanna@mtujo-

hanna.ee, http://www.mtujohanna.ee/johanna/
MTÜ Johanna
3

Jõgeva ,

MTÜ Virumaa

Epost:

Kaare 7,

tugikeskus.com/et Toimetulekuraskustega inimeste

jogeva.tugikeskus@gmail.com, http://www.

on

abiks erivajadustega ja eakatele

inimestele ning nende peredele, pakkudes

ransporditeenust, igapäeva elu toetamise
hoiuteenust erivajadustega inimestele ja

invatteenust

ja

dementse-

tele eakatele.

nõustamine, juhendamine ja toetamine.

nõustab ja koolitab töötuid (sh. erivajadusega

inimesi), töötud ja erivajadustega inimesed saavad

MTÜ Pajusi valla abikeskus, Pajusi vald, Vägari küla,

käia päevakeskuses.

tel:

53431179,

Epost:

karijuh@gmail.com, http://

www.hot.ee/abipaik/ Ühing pakub peavarju, toitu ja
MTÜ Virumaa Heategevuskeskus, Võidu prospekt

riideid sõltuvusprobleemidega inimestele,

17E, Narva, tel 3572910,

le töötutele, kodututele jt.

Heategevuskeskus keskendub eelkõige

Epost

Päästearmee

16a, tel:

372 5770

narva@toidupank.ee
on

Metodisti kiriku liikumisest välja

Ubja Päevakeskus, Ubja küla, Sõmeru vald, tel:
1105,

Epost:

ubjapkeskus@someru.ee,

325

http://some-

ru.kovtp.ee/paevakeskused

lasperekon-

Ubja Päevakeskus pakub huvitegevust vanuritele,
tele, noortele, puuetega isikutele ja nende

dadele ning aktiivsest sotsiaalsest elust kõrvalejäänud
isikutele. Päevakeskuses saab

Lääne maakond:
tn 97 90502
Epost info@sots.ee, http://

MTÜ Sotsiaalhoole Ühing, Linda
Narva Päästearmee, Kreenholmi

pikaajaliste-

vaesuse

elavate laste ja perede toetamisele
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tn

http://kundaee.sn5.zone.eu/index.

3221324,

517

jogeva@toidupank.ee, Organisatsioon

oma

Ida-Virumaa

3565,

enesetäiendamisel isikliku või

perekondliku toimetuleku tõstmiseks.

nõustamise pakkumine.

MTÜ Vooremaa Tugi, Piiri

Toidupank.

miskeskus.ee/?sid=1

abistada majanduslikesse

mine, sotsiaalteenuste korraldamine ning hingeabi ja

Jõgeva maakond

vaimset tuge iseseisvaks toimetulekuks.

Nõustamis-ja Aktiviseerimiskeskus,
Jõhvi, tel: 6667027, http://www.aktiviseeri-

on

tega isikutele võimalikult iseseisvama elu

ühiskon-

tõrjutud inimesi tagasi tavapärase elu juurde.

Abikassa eesmärk

Peamiste tegevuste hulka kuulub

Kasutatud rõivaste ja tarbeesemete

on

Merike.Nuudi@lmv.ee, http://www.

raskustesse sattunud üksikisikuid ja perekondi,

+372

Epost: ingrid.purge.001@mail.ee, http://www.samaa-

Peamisteks abi saajateks

Epost:

MTÜ Kunda Elulõng, Mäe

Järvamaa Toidupank.

ria.ee/turvakodud?id=3

MTÜ Samaaria põhitegevuseks

8226,

samuti toetada neid

sesok.ee/et.

MTÜ pakub eelkõige

Hiiu maakond:

Putkaste
Samaaria
MTÜ
on
põhitegevuseks
ühiskonaidata

MTÜ Läänemaa Abikassa, Lehise 19, Haapsalu, tel:

laanemaa.ee/?id=5433

võõrutamine, rehabiliteerimine ja abistamine

Ühing

http://

Kriisiabikeskus pakub psühholoogilist ja juriidilist

517

ja lapsi.

info@lootusekula.ee,

http://www.lootusekula.ee/index.php?page=61

nast

Epost kriisiabikeskus@hot.ee ,

57555,

jarvamaa.saaguvalgus.ee/

Lootuse küla, Laitse, Harjumaa, tel:
804,

47

www.hot.ee/kriisiabikeskus/

MTÜ Saagu Valgus, Pikk 29,
38

oma-

elukohata

jäänud isikutele ja korraldab tööhõive programme.

tel:

53 300

teenust

MTÜ Läänemaa Kriisiabikeskus, Kastani 7, Haapsalu,

Narva Toidupank.

Järva maakond
31, Paldiski, tel:

koostöös kohaliku

valitsusega varjupaiga ja öömaja

maakonnas ka toidupangana

vanutele.

MTÜ Paldiski Laste Tugikeskus ”Päikesekiir”, Peetri

Ühing pakub

Sotsiaalhoole

Haapsalu, tel:

5553

1700,

www.toootsijad.ee/

veeta

aega, kontrollida

tervist, lõigata juukseid, lugeda ajalehti ja ajakirju ning
kasutada internetti

Info

Põlva maakond

Rapla

MTÜ TeemeKoos, Jaama 53A13, Põlva,

MTÜ pakub

erinevaid

nõustamisi ja tugiisikuteenust

korraldab tööklubisid

kuuluvate
duda

5177872;

virgo@kaar.ee, http://www.teemekoos.com/

Epost:

lastele,

tel:

kõik

ning

abistamist.

perede

riskirühmadesse

Samuti

sõltuvusprobleemidega

võivad pöör-

inimesed

ja

nende

lähedased

710

Eakale,

Tilsi

küla,

tel:

5690

marika.dorbek@mail.ee, http://sotsiaalkeskus.laheda.ee/index.php?id=10194

10, Rapla,

7300541,

tel: 53

info@saaguvalgus.ee, http://www.

708, Epost:

MTÜ

eesmärk

andmine ja

puudust

Valgus
Laheda Valla

Mahlamäe

saaguvalgus.ee/

maluste

MTÜ Abiks

1323, Tartu, tel:
Epost jmk@jmk.ee, http://www.jmk.ee/
JMK on koolitusja arenduskeskus, mis pakub tööotsingukoolitust, sotsiaalseid ja toimetulekuoskusi
Johannes Mihkelsoni keskus, Riia

maakond

MTÜ Saagu Valgus,

on

on

peredele ja inimestele

esemelise abi

sotsiaalnõustamise pakkumine,

kannatavate

perede

toetamine. MTÜ

on

huviharidusklasse

üle

laste

huviharidusvõi-

loonud mitmeid

Raplamaa,

Valga maakond
MTÜ Domus Petri Kogu , Lai 5A, Valga, tel: 56615797;

Saagu
osavõtt

neist

tasuta.

lastele

eakate vaba

ga, nõustamisega,

seabiliikumisega.

aja sisustamisega, juhendamise-

eakate vabatahtliku töö

võimalust

Pakub

triikimiseks, dušši

all

käimiseks,

ja

ene-

pesu pesemiseks,

korraldab

infopäevi ja

Rapla lasterikaste perede ühendus, Vastja küla,
Kehtna

vald,

tel: 5555

tel:

44

26400,

Epost

SuurPosti

18b,

mirjam@tulevik.info

/ MTÜ pakub varjupaigateenust täiskasvanutele,
toimetulekule suunatud
on

olemas

rehabilitatsiooniteenuseid.

nõustamiskeskus,

kus

pakutakse

psühholoogilist nõustamist, võlanõustamist ning

Ühenduse

missiooniks

on

suurperedele igasuguse

abi

soodustamine.

pakkumine ja laste arengu

Randvere

Koidu

Kaarma

küla,

randverepost@gmail.com,
http://www.randvere.ee/wordpress/

vald,

tel: 53 013

Peamisteks

399, Epost

tegevusteks

on

erihoolekandeteenuste

tööturuteenuste osutamine

damine. Tegevuse
puuetega

SuurPosti

16,

eesmärk

ning

on

ja

vähekindlustatud inimestele

pikaajaliste

inimeste toetamine tööle

Kaevu

27a9, Pärnu,

supiköögiteenust, majutust ja

tel. 443
samaaria.ee/
Abistavad

Misjon

0068,

töötute

ja

saamisel.

koolitus ja nõustamine,

näituste ja teatrietenduste külastamist. Abivajajatele

jagatakse

tasuta

riideid ja majapidamisesemeid.

MTÜ Teeme, Edela

Epost:

teiste

peresid riietega, toiduainetega ja mööbliga

tel:

4430366,

eha.tamm@vandra.ee,http://naisselts.vandra.
Vändra Naisseltsil

on

Vändra alevi kesksel

riiete, majapidamistarvete jms kogumispunkt,
saavad endale

kaupa

valida.

abivajajate

MTÜ Iseseisev Elu,

tn

12, Viljandi,

tel:

5567

8516,

eppjohani@gmail.com

MTÜ tegevuste hulka kuulub tugiisiku pakkumine

kannatavate

lastega

toetuseks.

abis-

tamine; töötute ja vähehõivatute aktiveerimine;
nõustamisteenused jpm.

MTÜ Vanakesed, Edela

Peetri

26, Tartu,

tel: 7 403

403,

kus

5

Viljandi, tel: 53498814;

Epost: vanakesed@gmail.com,
MTÜ pakub nõu ja mittemateriaalset abi rahaasjade

info@iseseisevelu.ee, http://www.iseseisevelu.ee
MTÜ Iseseisev Elu
sotsiaalteenuste keskus. Psüü-

korraldamisel.

hilise

Võru Maakond

on

erivajadusega

linnades

17, Vändra,

Epost heategu@

Epost

Pärnu osakond, Jõekalda 1,

Uus

53320004,

Tartu maakond
toimetulekule

samaaria@hot.ee, http://www.

MTÜ Vändra Naisselts,

abivajajad

on

samuti korraldatakse pereüritusi ja suvelaagreid ning

peredele ja lastele; erivajadustega inimeste

toetamine,

satsioon
–

Tartu

inimestele

on

tegevuskeskused

ja maakonnas (toetatud elamine,
kaitstud

nus). Sõltlastele

ee/MTÜ

Peamised tegevusalad

tel. 5596

suunatud rehabilitatsiooniteenuseid

Sauga,

tel:

Heategevusprojektid puudust

parnuhorisont@gmail.com

Samaaria Eesti

MänniEpost tiinakink@hot.

koolituste korral-

saarlane.ee

Pärnu

perede ja

epost

maakond:

http://mtuteeme.com/

MTÜ Pärnu Horisont,
8218,

Viljandi

ee, http://lasterikkad.ee/viljandimaa/,

Tööõppekeskus,

MTÜ Meelespea,

Pakuvad

semina-

rid ja koolitused

Viljandimaa Lasterikaste Perede Ühendus,

karjäärinõustamist
MTÜ Ärkamine,

ja

kad@gmail.com, www.rlpy.eu.

MTÜ

MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik,

laste

ja tugirühmad,

kriisiabi ja ning tööalased ja vabahariduslikud

0562, Epost: raplamaa.lasterik-

Saare maakond

Supiköök

eneseabi

mäe tee, Viljandi, tel: 4345937,

Pärnu maakond

Samuti

dpk@eelk.ee; http://domuspetri.weebly.com/

noortetöö, terviseedendus,

väljasõite.

Pärnu,

Epost:

Tegevuste hulka kuuluvad sotsiaalteenused,

4042; Epost:

Tegeleb

arendav koolitusi, samuti tugiisikuteenust.

samuti

töötamine,

pakutakse

tegutseb

oma

Toidupank.

töötamise

rehabilitatsioonitee-

tugiisikuteenust. Organi-

maakonnas ka

toidupangana

Saagu Valgus Heategevuslik keskus, MTÜ Hoiame
Valgust, Võru, Jüri 19a, III korrus, tel: 5052802,

Epost

piretph@hot.ee
Saagu Valgus heategevusliku keskuse eesmärk

on

toimetulekuraskustesse sattunud perede ja inimeste
aitamine. Samuti

puudust kannatavate perede laste

huviharidusvõimaluste toetamine. Lastele Saagu

Valgus ringitöödest osavõtt

on tasuta.
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Abiline

Rohkem infot Euroopa

Liidu toiduabi kohta:

www.sm.ee

www.toidupank.ee/euroabi

Euroopa
Euroopa

Liit

abifond enim

puudustkannatavate
isikute jaoks

Eesti
tuleviku heaks

