
Südamenädala üritused aprill 2014 

Raplamaa 

 

Järvakandi vald 

Ürituse nimetus:  Südamepäev Järvakandi vallas 

Toimumise koht:   Järvakandi kultuurihall ja ümbrus 

Toimumise kuupäev:   27. aprill 

Alguse kellaaeg:   12.00 

Ürituse kirjeldus:  

1. Avatud  erineva pikkuse ja raskusastmega terviserännaku (ka 

kepikõndijad) rajad. Üks neist radadest suunitlusega titakärudega 

läbimiseks,  teine rabarada (kui ilmaolud lubavad) 

• Osadel radadel  on kehakinnituspunktid juur- ja puuviljadega. 

• Jalgrattaorienteerumine Järvakandi lähistel 

• Tervislik toitumine – külas toitumisnõustaja ja praktik (Erle Jõema ja 

Riina Männa) 

• Seltskonnatantsu näidistund 

• Päeva jooksul on võimalus mõõta erinevaid tervisenäitajaid (perearst) 

• Koos juhendajaga valmistatakse ja  degusteeritakse erinevaid 

toorsalateid (Tiina Kalde) 

• Organismi seisundi testimise variandid (perearst) 

• Tervisetoodete demonstratsioonid ja ostmisvõimalus  

• Ühe uue liikumistreeningu tutvustus  

• Rapla Moe- ja Tantsukooli lahtine tund 

• Lahtine zumbatund, eraldi ka lastele (Kristina Oss) 

• Pilatese näidistund (Aliis Sarapik) 

• Programmi ,,Mehed liikuma“ tutvustus 

• Erinevad massaaži võimalused 

• Päeva lõpus loositakse osalenute vahel loosiauhindu 

2. Nädala jooksul on avatud terviseteemaliste trükiste jagamispunktid 

aleviraamatukogus, teenindusmajas, gümnaasiumis, lasteaias, 

kultuurihallis, vallamajas, noortekeskuses  

3. Nädala jooksul terviseteemalise kirjanduse väljapanek aleviraamatukogus 

4. Soovijaile jagatakse tervisepäevikud kilomeetrite kogumiseks 4 nädala 

jooksul 

 

Kontaktisik:    Tiia Hansar 

Lisainfo:    telefon 5649 1433, tiia@jarvakandi.ee, www.jarvakandi.ee 

 

 

Juuru vald 

Ürituse nimetus:  Südamenädala perepäev 

Toimumise koht:  Järlepa 



Toimumise kuupäev:  27. aprill 

Alguse kellaaeg:   11.00 

Ürituse kirjeldus:  Kogunemine ja kepikõnd ~ 8 km Järlepa mõisa piirkonnas.  

Soojendusvõimlemine ja ühine loits.  

Kultuuri ja hariduskeskuses Hakuke toimub loeng ja näitus teemal 

tervislikud toortoidud.  

Toortoitude valmistamine juhendaja eestvedamisel ja degusteerimine.  

Võimlas aktiivsed mängud ja testid. ( tasakaalu ja täpsusmängud)  

Jõusaalis juhendaja saatel näidistreening ja õige toitumisplaani 

koostamine.  

Raamatukogus tervistedendavate raamatute tutvustus ja videofilmi 

esitlus.  

Tervisenäitajate mõõtmine: vererõhk, veresuhkur, kolesterool, 

luutihedus.  

Pereõe konsultatsioon/ ettekanne kevadväsimuse peletamisest.  

 

Kontaktisik:   Marina Runno 

Lisainfo:    marina.runno@gmail.com, www.juuru.ee 

 

 

Ürituse nimetus:   Jüriööjooks   

Toimumise koht:  Kohila alev, jõeäärne promenaad 

Toimumise kuupäev:  23. aprill 

Alguse kellaaeg:  21.00 

Ürituse kirjeldus: Teatejooks Kohila valla erinevatele asutustele, rühmitustele, 

seltsidele, kollektiividele. Jüriööjooks toimub teatevõistlusena, 

võimalusel tõrvikutega. 5-liikmelised võistkonnad panevad välja 

erinevad kollektiivid ja asutused. 

Kontaktisik:    Väino Maasalu 

Lisainfo:  telefon 489 4788 või 5556 0086, vaino.maasalu@kohila.ee, 

www.kohila.ee  

 

 

Ürituse nimetus:  Paka Mäe Jooks 2014 

Toimumise koht:  Paka mägi, Raikküla 

Toimumise kuupäev:  23. aprill 

Alguse kellaaeg:  lastejooks al 18.00, täiskasvanud 19.00 

Ürituse kirjeldus:  traditsiooniline Paka mäe jooks distantsidega: 

Võistlusklassid: 

tüdrukud, poisid 7 aastased ja nooremad; 

tüdrukud, poisid kuni 10 aastased; 



tüdrukud, poisid kuni 13aastased; 

tüdrukud, poisid kuni 16aastased; 

jooksu pikkus 1 ring ~ 1,7 km 

 

täiskasvanud: naised, mehed; 

veteranid: naised 35+, mehed 40+ 

jooksu pikkus 2 ringi ~ 3,4 km 

 

Ürituse nimetus:  Orienteerumine  

Toimumise koht:  Tamme küla, algus Kabala Spordimaja juures 

Toimumise kuupäev:  22. aprill 

Alguse kellaaeg:  18.00-20.00 start avatud 

Ürituse kirjeldus:  orienteerumise õhtu Ülo Viru eestvedamisel 

 

Ürituse nimetus:  sporditeemaline mälumäng külade vahel 

Toimumise koht:  Purku koolimaja 

Toimumise kuupäev:  24. aprill 

Alguse kellaaeg:  19.00 

Ürituse kirjeldus: traditsiooniline küladevaheline mälumäng, mis sel korral 

pühendatud sportimise teemale. 

 

Ürituse nimetus:  südamepäev Kabala Spordimajas   

Toimumise koht:  Tamme küla, Kabala Spordimaja 

Toimumise kuupäev:  26. aprill 

Alguse kellaaeg:  

Ürituse kirjeldus:   Erinevad terviseteenused:  massöör, meditsiinikontroll 

Iseseisva treenimise koolitus 

Infomaterjalid 

 

 

Ürituse nimetus:   Raikküla valla arenduspäev  

Toimumise koht:  Kabala Parvsaun 

Toimumise kuupäev:  27. aprill 

Alguse kellaaeg:  13.00 

Ürituse kirjeldus: Valla tervise- ja spordiaktiivile arendusseminar rahvaspordi 

edendamise teemal, kokkuvõte südamenädalast ja 

liikumisaasta edasine planeerimine. 

Kontaktisik:   Tarmo Rahuoja 

Lisainfo:   telefon 529 1725, info@kabalasm.ee , www.raikküla.ee 

 



 

Rapla vald 

Ürituse nimetus:  Jüriööjooks 

Toimumise koht:  Rapla linn, kogunemine Rapla Ühisgümnaasiumi staadion 

Toimumise kuupäev:  23. aprill 

Alguse kellaaeg:  18.30 

Ürituse kirjeldus: 19. korda toimuv Jüriööjooks Rapla linnas on traditsiooniline, 

siiani praktiliselt terve Rapla linna noorte spordiüritus. Tänavu 

haaratakse  esmakordselt kaasa ka täiskasvanute võistkonnad. 

Jüriööjooks on tõrvikutega teatejooks 10-liikmelistele 

võistkondadele (5 tüdrukut/naist ja 5 poissi/meest  ühest 

klassist), osalevad  1.-12.klassid ja Rapla valla asutuste ja 

ettevõtete võistkonnad. Eraldi arvestus 7 vanusegrupile (1., 2., 

3., 4-5., 6.-9., gümnaasium, täiskasvanud). Sel aastal ootame 

kuni 50 võistkonda. 

Kava võistluspäeval: 

18.30 Kogunemine RÜG staadionile, võistkondade paigutamine, 

korraldus 

18.45 Sõnavõtud, esinemised.       

18.50 Liikumine teatevahetuspaikadesse, kolm viimast vahetust 

viiakse bussiga 

19.30 Start 

20.00 Autasustamine Rapla VG kooli trepil. Lõkke süütamine 

20.15 Kooslaulmine. Esinevad erinevad bändid, lauldakse 

laulupeo laule ja teisi üldtuntud laule. (eestvedaja Kersti Saadlo) 

21.00 Peo lõpp 

 

Kontaktisik:   Ingrid Lenk (Jüriöö jooks), Anneli Pärna 

Lisainfo:   ingrid.lenk@rvg.edu.ee;  anneli.parna@rapla.ee, www.rapla.ee  


