
Südamenädala üritused aprill 2014 

Harjumaa 

  

Ürituse nimetus:  Tervisemõõtmine 

Toimumise koht:  Loo Kultuurikeskus 

Toimumise kuupäev:  24. aprill 
Alguse kellaaeg:  16.00 
Ürituse kirjeldus:  Osaleja saab kaasa oma näitudega tervisekaardi. Mõõdetakse 

vererõhku, veresuhkrut, kolesterooli, kehakaalu, 

kehamassiindeksit, rasvasisalduse %, lihasmassi % ja 

vööümbermõõtu. 

Kontaktisik:    Kadri Lepik 

Lisainfo: telefon 556 35021, kadrilepik@gmail.com 

 

 

Ürituse nimetus:  Hingamise õiged alused ja joogatund 

Toimumise koht:  Loo Kultuurikeskus  
Toimumise kuupäev:  24. aprill 
Alguse kellaaeg:  18.00 
Ürituse kirjeldus:  juhendaja Milda Marie Trinskyte 

 Õige hingamistehnika vabastab pingetest nii keha kui vaimu, 

annab uut energiat, loob tasakaalu ja sügava rahulolu. On 

tõestatud, et rohkem kui 80% toksiinidest ja jääkainetest viiakse 

kehast välja hingamise abil, kuid enamus inimesi kasutavad vaid 

30% oma kopsude mahust. Hingamine on ühenduslüli keha ja 

meele vahel. See on võti, mis aitab meele ja negatiivsete 

emotsioonidega hakkama saada ning väljendada oma tõelist 

potentsiaali nii tööl kodus kui ka puhkehetkel. Õpitakse jooga-, 

lõdvestus- ja hingamisharjutusi ning antakse praktilisi juhiseid 
igapäevaste ülesannetega toimetulekuks. Osalejatel võtta kaasa 

võimlemismatt, mugav spordiriietus, istumiseks padi, 

lõdvestumiseks suurem sall. Harjutame paljajalu või  sokkides. 

Kontaktisik:  Kadri Lepik 

Lisainfo:   telefon 5563 5021, kadrilepik@gmail.com 

 

 
Ürituse nimetus:  Rahvusvahelise tantsupäev 

Toimumise koht:  Kostivere kooli spordisaal  

Toimumise kuupäev:  27. aprill 
Alguse kellaaeg:  14.00 

Ürituse kirjeldus:  Esindatud on erinevad tantsustiilid alates rahvatantsust kuni 

hip-hopini. 
Kontaktisik:  Irina Pärila 

Lisainfo:   telefon 535 4980, Irina.parila@joelahtme.ee 

 
 

 



Keila vald 

Ürituse nimetus:   Jüriööjooks 

Toimumise koht:  Laulasmaa Kooli õueala 

Toimumise kuupäev:  23. aprill 

Alguse kellaaeg:  18.00 

Ürituse kirjeldus: Laulasmaal toimub traditsiooniline Jüriööjooks, kuhu ootame 

kogukonna liikmeid, Laulasmaa Kooli lapsevanemaid ja 

personali ning Keila valla inimesi teistest valla piirkondadest. 

Rajameistrite poolt märgitud rajal toimub võistkondlik 

teatejooks. Võistkonnas on 4 võistlejat. Osalejaid ootame 

sportlikus riietuses Laulasmaa Kooli õuealale. Ootame ka 

publikut raja äärde kaasa elama. Üritus toimub Lahepere 

Kultuuriseltsi, Laulasmaa Spordiklubi ja Laulasmaa Kooli 

koostöös. 

Kontaktisik:   Ülle Krabo 

Lisainfo:   telefon 5668 8006, ulle.krabo@gmail.com  

 

 

Kiili vald 

Ürituse nimetus:  Matkad koos instruktoritega 

Toimumise koht:  Saku vald, Metsanurme küla,  ja Kiili vald, Nabala, Nabala 

Palvemaja  

Toimumise kuupäev:  23. aprill ja 27. aprill  

Alguse kellaaeg:  19.00 ja 11.00 

Ürituse kirjeldus: Erinevate matkaradade tutvustus, kui võimalus tervisespordiks 

(jalgsimatk, jalgrattamatk koos instruktoritega. Jooga, kui 

igapäevane tegevus . Riietuda sportlikult ja ilmale vastavalt. 

Kontaktisik:   Kaire Nuut 

Lisainfo:   telefon 5669 4949, info@luigekandikeskus.ee,   

     www.luigekandikeskus.ee (kalender) 

 

 

Kose vald 

Ürituse nimetus:  Jüriööjooks 

Toimumise koht:  Palvere 

Toimumise kuupäev:  23. aprill 

Alguse kellaaeg:  20.00 

Ürituse kirjeldus: Jooks ja kepikõnd 7 km (Palvere - Ravila - Palvere), pärast 

jooksu tervislikud näksid ja joogid, viktoriin jüriöö teemadel, 

huvilistele mängud külakeskuses. Riietus sportlik ja ilmastikule 

vastav, soovi korral kaasa võtta kõndimiseks kepid. 



Kontaktisik:   Marika Tamm 

Lisainfo:   telefon 5813 2473, palvere@gmail.com 

 

 

Kuusalu vald 

Ürituse nimetus:  “Südamlikud treeningud südamest südamesse!” 

Toimumise koht:  Kuusalu Spordikeskus 

Ürituse kirjeldus: 

 4. aprill kell 18.30  HIP-HOP TANTS; Treener Heleri Prants 

8. aprill kell 19.00  SHINDO; Treener Jana Tikerpuu 

11. aprill kell 9.00  VESIAEROOBIKA; Treener Gerda Pello 

20. aprill kell 12.00  RULLUISUKOOLITUS; Treener Tiit Idarand 

26. aprill kell 11.00  ZUMBA; Treener Mariann Kilg 

Kontaktisik   Kadri Idavain 

Lisainfo: telefon 602 4386, kadri@kuusalu.edu.ee, 

www.kuusaluspordikeskus.ee 

 

 

Paldiski linn 

Ürituse nimetus:  Kepikõnnipäevad 

Toimumise koht:  Pakri poolsaar 

Toimumise kuupäev:  27. aprill 

Alguse kellaaeg:  13.00 – 15.00 

Ürituse kirjeldus:  27. aprill – kogunemine Ühisgümnaasiumi spordiväljakul, kõnd 

valitud marsruudil; täidetud passide tagastamine korraldajale, 

kokkuvõtete tegemine ning tublimate autasustamine 

Kontaktisik:   Aeri Salme 

Lisainfo:   telefon 5306 3658; 6741317, aeri.salme@paldiski.ee 

 

 

Rae vald 

Ürituse nimetus:  Rae valla liikumispäev 

Toimumise koht: Jüri Gümnaasium, Lagedi Põhikool, Vaida Põhikool, Peetri 

Lasteaed- Põhikool 

Toimumise kuupäev:  27. aprill 

Alguse kellaaeg:  12.00 

Ürituse kirjeldus: Ürituse avamine ja esinemised. Soojendusvõimlemine ja 

kepikõnni tutvustus. Võimalus liikumispäeva raames koos 

juhendajatega liikuda 3 ja 5 km kepikõnnirajal.  

Kontaktisik:   Mikk Sarik 



Lisainfo: telefon 5553 2551, mikk@raespordikeskus.ee, 

www.raespordikeskus.ee  

 

 

Saue vald 

Toimumise koht:   Ääsmäe küla  

Toimumise kuupäev:  26. aprill 

Alguse kellaaeg:  17.00 

Ürituse kirjeldus:  Saue valla suur jüriööjooks:  

17:00 - ürituse avamine, võistkondade registreerimine kuni 

20:00. 

17.15 - Annely-Thea Häggblom Kepikõnniliidust teeb väikse 

õppetunni õigetest kepikõnni võtetest ja kõik soovijaid saavad 

minna 5 km pikkusele  kepikõnnile  mööda  Ääsmäe küla. 

18:00-20:00 erinevate vanuseklasside laste jooksud (0-13 

aastased) 

20:30 laste jooksu autasustamine 

20.30  MTÜ Orienteerumisklubi Kooperaator  teeb 

näidisvõistluse öisest suundorienteerumisest osavõtjatele. 

21:00 Jüriöö jooks (Võistkonda kuulub 8 liiget, neist vähemalt 3 

on naised) 

22:30 autasustamine 

Lisaks spordile on võimalik alates 17:00 kontrollida oma tervist 

tervisebussis ning  vaadata Maanteeameti  demonstratsiooni 

ohutust liiklemisest, õhtut juhib õhtujuht ja pärast võistlust on 

võimalik lõõgastuda saunabussis ning lüüa tantsu ansambli 

muusika taustal. Osalejatele jagame sooja suppi. 

Kontaktisik:    Ave Kruus 

Lisainfo:   telefon 5566 0875,avekruus@gmail.com,    

    http://aasmae.weebly.com/   

FB: https://www.facebook.com/tonu.vahter#!/aasmaekyla 

 

 

Tallinn 

Ürituse nimetus: „Räägime südamest“ 

Toimumise koht: Haabersti Sotsiaalkeskus (Õismäe tee 24). 

Toimumise kuupäev:  23. aprill 
Ürituse kirjeldus:  kell 14.00 loeng-vestlusring ”Räägime südamest” (toitumine ja 

liikumine, kolesterool ja vererõhk, infarkti ennetamine) - 
Regionaalhaigla kardioloogiakeskuse õde Teele Vaga. 

Kontaktisik:  Lenne Loide 

Lisainfo:   telefon 657 9872, www.habsot.eu 


