Organisatsiooni nimi

Backoffice Services Estonia OÜ

Südamekuu ürituse nimetus Kontaktisku nimi
Ettevõttel on plaanis 7 erinevat
üritust läbi terve aprilli ja oleme
nimetanud aprilli enda jaoks
Tervisekuuks.
Krista Lukner

E-posti aadress

krista.lukner@finnair.com

Paide Lasteaed

"Ohutult tänaval ja südamele
pai"

Karit Koller

tervis@pailasteaed.ee

Ravimiamet

Terviseretk

Reet Rander

Reet.Rander@ravimiamet.ee

Ürituse toimumise aeg

Südamekuu ürituse lühikirjeldus

Terve aprill

Üritused hõlmavad nii füüsilsi kui vaimseid tegevusi, nii
liikumise kui toitumise teemasid. Loenguid kui praktilisi
tegevusi ja võistlusi.

20.04.2016

Loeng lapsevanematele ohutust liiklemisest lapsega
tänaval. Loengu läbiviijaks on noorsoopolitseinik.
Pärast loengut algab matk Lembitu parki koos lasteaia
töötajatega. Igale osalejale on vitamiiniamps.
Kolleegidega ühine vabaõhuüritus, kus jalutatakse paar
kilomeetrit loodus/matkarajal, võetakse koos väike
tervislik eine. Võimalusel lisandub sportlik tegevus ka
(nt diskgolf, tõukerattasõit).
Koostööpartneriga koostöös saavad kõik töötajad lasta
mõõta olulisi südame tervisenäitajaid - kolesterooli,
veresuhkrut, vererõhku.
Sööklas südamesõbralik menüü - koostööpartnerilt
Tervisespordiüritused: sammuvõistlus. Kõik kes
soovivad, saavad osaleda ja koguda samme. Kõigile
osalejatele on lõpus üllatus ja parimaid premeeritakse.
Stamina jooksu ja kepikõnnisarjas osalemine

Ericsson Eesti

Südamenädal = südamekuu

Made Sügis

made.sugis@ericsson.com

alates 11.04.2016

18.-22.04.2016

prof M. Viigimaa loeng "Liikumine on elu ja
südametervise alus!"
Linnavalitsuse töötajatel südamehaiguste riskitegurite
määramine
Ühe nädala jooksul jagame liikumise ja tervisliku
toitumise brožüüre ja infovoldikuid; puhkeruumi ja
kohviku telekatesse liikumisharjutuste video koos
muusikaga ning liikumisega seotud materjale; jagame
puhkepauside ajal puu- ja juurvilju, maitsestatud
(jõhvikate, kurkide, apelsinidega) vett; korraldame
ühel päeval kehakoostise määramise võimaluse nii
Loengud ja tegevused terviseedenduse teemadel:
tervislik toitumine, hammaste tervis, liikumise tähtsus,
tervisetestimised (verenäitajad), harjutused tööl,
vaimne ja füüsiline tervis.

6.04.2016

Viljandi auliikmest kunagise linnapea,
matemaatikaõpetaja ja Riigikogu liikme A. Maramaa
135.sünniaastapäeva tähistamine kahasse Tanja
Tantsukooli õpetaja ja laste esinemise ja tantsimise
töötoaga + vererõhu testimise võimalus

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Südamepäev Tallinna
Linnavalitsuses

Ene Tomberg

ene.tomberg@tallinnlv.ee

AS Santa Maria ja Saue Production OÜ

Südamenädal

Marili Jaansoo

marili.jaansoo@santamaria.ee 11-15.04.2016

Kaubamaja AS

Tervisenädal

Jana Haugas

jana.haugas@kaubamaja.ee

Maramaa Kliinik

"Siiras rõõm liigutab südant"

Marija Tapfer

marijamarja82@gmail.com

12.04 algusega kell 11.00 Tallinna
Linnavalitsuses

