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Sissejuhatus

Milleks tervislikud ja keskkonnasäästlikud 
kohtumised?

Kohtumised ja üritused on WHO töös ja töökultuuris kesksel 
kohal niisamuti nagu paljudes töökohtades üle maailma. 
Need annavad inimestele aja kokku saada, mõtteid 
vahetada, plaane teha ja tulemuslikult probleeme lahendada.

Kohtumised ja üritused võtavad tavaliselt suure osa 
töönädalast. Need võivad kesta tunde või isegi mitu päeva, 
mistõttu võib neil olla otsene mõju nii osalejate tervisele kui 
ka keskkonnale.

Kohtumistel tervislike toitude ja jookide pakkumine, 
tubakavaba keskkonna tagamine ning kehalise aktiivsuse ja 
säästva mõtteviisi edendamine aitavad juurutada tervise- ja 
heaolukultuuri, kaitsta keskkonda ja vähendada 
keskkonnamõju.

Juhendi eesmärk

Juhendi eesmärk on anda juhtnööre ja tuua kergesti 
kasutatavaid näiteid, kuidas korraldada WHOs ja teistes 
töökohtades tervislikumaid kohtumisi ja üritusi. Juhend 
keskendub neljale valdkonnale: toit (suupisted, eined ja 
joogid), kehaline aktiivsus, tubakavaba keskkond ja 
keskkonnasääst.

Sihtrühm

Juhend on mõeldud WHO töötajatele ja kõigile teistele, kes 
soovivaid korraldada tervislikke ja keskkonnasäästlikke 
kohtumisi, olenemata sellest, kas tegu on töökohal toimuva 
lühikese nõupidamise või mõne sündmuse tähistamise või 
hoopis osalejaterohke ühe- või mitmepäevase üritusega. 
Juhendi tõenduspõhised näited aitavad kohtumisi ja üritusi 
muuta tervislikumaks.

Teadlikkuse suurendamine

Iga kohtumine on hea võimalus parandada osalejate, 
töötajate ja teenusepakkujate teadlikkust tervisliku toitumise, 
regulaarse liikumise ning keskkonnahoidlike teguviiside 
kasulikkusest.

On tähtis anda osalejatele aegsasti teada, et kohtumisel 
juhindutakse tervislikust ja keskkonnasäästlikust mõtteviisist 
ning koosoleku- ja majutuskoha, toitude ja jookide valikul 
ning isegi ürituse päevakava koostamisel on lähtutud just 
neist põhimõtetest.

WHO Euroopa Regionaalbürool on hea võimalus olla 
eeskujuks ja motiveerida sidusrühmi juurutama kohtumiste 
korraldamisel tervist hoidvat ja keskkonnasäästlikku 
maailmavaadet.
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Suupisted, eined ja
joogid

Toidud

Pidage meeles, et kõigil kohtumistel ei pea olema toitlustust. 
Kohtumist planeerides ja toitlustuse üle otsustades mõelge 
sellele, kui kaua üritus kestab, mis kellaajal see toimub ja kui 
palju on osalejaid.

Kui jõuate järeldusele, et toitlustamisest loobumine pole 
võimalik, siis veenduge, et kogu ürituse jooksul pakutakse 
mitmekesist tervislikku toiduvalikut.

Puu- ja köögiviljad

• Värsked puu- ja köögiviljad peaksid olema nii suupistete 
kui ka eelroogade, lisandite ja magustoitude põhiosa.

• Eelistage värskeid ja hooajalisi puu- ja köögivilju ning 
vältige konserveeritud või kuivatatud puuvilju ja 
kontsentraadist valmistatud mahlajooke, sest need 
sisaldavad sageli rohkesti suhkrut ja vähe kiudaineid.

Rasvade ja õlide kasutamine

• Toiduvalmistamisel eelistage meetodeid, mis ei nõua 
rasva (või õli) või nõuavad seda vähe (praadimise asemel 
nt aurutamine, grillimine või passeerimine).

• Eelistage toiduaineid, mis sisaldavad tervislikke 
küllastumata rasvhappeid, näiteks oliiviõli, päevalilleõli 
(aga mõõdukalt, sest need on energiarikkad), kala, 
avokaadosid ja pähkleid ning seemneid. Piirake 
küllastunud rasvhapete kasutamist: neid sisaldavad 
rohkesti rasvane liha, või, palmiõli, rõõsk koor, juust, 
selitatud või ja searasv. Eemaldage (linnu)lihalt nahk ja 
üleliigne rasv.

• Ehkki paljud riigid on kehtestanud piirangud 
transrasvhapete sisaldusele toidus, on turul sellegipoolest 
saada tooteid, mille koostises on palju transrasvhappeid. 
Selleks et vältida kohtumiste toitlustuses 
transrasvhappeid, hoiduge pakkumast töödeldud või 
praetud toitu, kiirtoitu, küpsetisi ja teatud tüüpi margariine. 
Tutvuge tootemärgistusega ja veenduge, et koostisainete 
nimekirjas ei ole transrasvhappeid ega osaliselt 
hüdrogeenitud õlisid.

 
Täisteraviljatooted

• Eelistage rafineeritud toiduainetele, nagu valge riis ja sai, 
täisteratooteid, näiteks purustatud kaeratang, kinoa, 
pruun riis ning täisteranisujahust leivad ja vrapid.

Valgurikkad toiduained

• Täiskasvanute valguvajadus on suhteliselt vähene, 
seepärast vähendage lihakoguseid ja eelistage punasele 
või töödeldud lihale väiksema rasvasisaldusega liha, 
näiteks nahata linnuliha.

• Lisage menüüsse sagedamini toite, mis sisaldavad 
taimseid valke, näiteks ube ja läätsi, tofut, pähkleid ja 
pähklivõisid.

• Head valguallikad on ka mereannid, magustamata jogurt 
ja munad.

Magustoidud ja suhkur

• Magustoidu asemel võiks eelistada puuviljalõikude 
pakkumist. Puuvilju saab tükeldada ning pakkuda 
vardasse torgatult või magustoidukaussides. Hea valik 
on ka puuviljakorvid tervete puuviljadega.

• Kui soovite pakkuda muud magustoitu, peaks see olema 
väikse rasva- ja suhkrusisaldusega.

• Vältige lisatud suhkruid ning kunstlike magusainete 
kasutamist magustoitude valmistamisel ning andke oma 
eelistustest toitlustajale teada.

Soolased toidud

• Piirake töödeldud toidu kasutamist, sest sageli sisaldab 
see palju soola.

• Eelistage väiksema soolasisaldusega tooteid.

• Paluge toitlustajal mitte lisada toidule valmistamise ajal 
soola või soja- või kalakastet, et vähendada toidu 
soolasisaldust. Soovitage neil selle asemel kasutada 
maitsetaimi, vürtse ja happelisi lisandeid (äädikat, sidruni- 
või laimimahla).

• Ärge pange lauale soola ega pakkuge rohke soolaga 
suupisteid.

Portsjonite suurus

• Vähendage portsjonite suurust. Pakkuge näiteks pooleks 
lõigatud küpsetisi või võileibu. See aitab ennetada 
ülesöömist ja toidu raiskamist.

• Ka söögiriistad (nt söögipulgad) ja -nõud võivad panna 
inimesi sööma aeglasemalt ja vähem.

• Portsjonite suurust aitab vähendada näiteks see, kui 
kasutatakse suurte taldrikute asemel väiksemaid või 
hoopis pabersalvrätte.

Toitumisalane teave
Kui võimalik, pange toidu juurde toitumisalane teave, milles 
on näidatud energiasisaldus ja portsjoni suurus, et sööjad 
saaksid teha teadlikumaid toiduvalikuid.
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Joogid

Vesi

• Joogivesi peab olema kättesaadav kogu kohtumise 
jooksul. Ideaaljuhul tuleks vett serveerida kannude ja 
klaasidega või joogiveekraanist, et vähendada raiskamist.

• Võib pakkuda tavalist vett või maitsestada seda värske 
puu- või köögivilja lõikude või aromaatsete ürtidega.

• Joogiveele võib lisada näiteks tsitruseliste viile, värskeid 
piparmündilehti ja kurgilõike, kooritud ingverit ja sidrunit 
või tükeldatud marju.

Suhkruga magustatud joogid

• Vältige suhkruga magustatud jooke, näiteks limonaadi, 
mahlajooke, maitsestatud piima ja kohvi, magustatud 
teed ning spordi- ja energiajooke.

• Selle asemel pakkuge magustamata kuumi jooke nagu 
tee ja kohv, mille lisandiks võite pakkuda rasvavaba või 
väherasvast piima.

• Mõõdukas koguses pakkudes on hea valik ka mahl.

Alkohol

• Üldjuhul ei pakuta WHO kohtumistel alkoholi, sest aine, 
mis võib tekitada sedavõrd suurt kahju, pole sobilik ühegi 
rahvatervise edendamisega tegeleva organisatsiooni 
üritustele.

• Kui erandjuhul on siiski otsustatud alkoholi pakkuda, 
peaksid kindlasti olema saadaval ka alkoholivabad joogid 
ning tuleb tähele panna järgmist:

- alkoholikogus ei tohiks olla suurem kui üks 
joogiportsjon inimese kohta ning seda ei või serveerida 
ilma piisava koguse toiduta;

- serveerige alkoholi väiksemates anumates, nt õlle 
puhul 330 ml pudelites 500 ml asemel ning veini puhul 
100 ml klaasides 150 ml asemel ning

- ärge kunagi pakkuge kangeid alkohoolseid jooke, 
nende asemel valige lahjemad joogid, nt 3,5% õlu 5% 
asemel ning vein, mille alkoholisisaldus jääb alla 10%.

Hea teada
Uuringud näitavad, et inimesed ei 
suuda sageli joogi väiksemat 
alkoholisisaldust märgata ning 
kogevad subjektiivselt sama mõju 
kui kangema joogi joomisel. Väiksem 
alkoholisisaldus veres võib aga 
objektiivselt vähendada raskete 
tagajärgede, näiteks vigastuste ja 
õnnetuste ohtu.
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Valikuvõimalused: milliseid toite ja jooke eelistada?

Hommikusöök

Eelista seda valikut ... selle asemel ...

Väike portsjon värsket puu- või köögiviljamahla Mahlajook

Värsked puuviljad ning soolata seemned ja pähklid Siirupis puuviljad

Väikse rasvasisaldusega või rasvavaba piim ja jogurt Täispiim ja täispiimast tehtud jogurt

Täisteraleiva ja -saiatooted Rafineeritud jahust leiva- ja saiatooted

Väikse rasva- ja suhkrusisaldusega toor- või röstitud müsli 
e granola või veega või väherasvase piima või jogurtiga 
kaerahelbed

Küpsetised (sarvesaiad, sõõrikud, pirukad, suure 
suhkrusisaldusega röstitud müsli e granola)

Väikse soolasisaldusega pähklivõi, hummus ja vähendatud 
rasvasisaldusega toorjuust

Või, margariin, täisrasvane toorjuust

Väikse suhkrusisaldusega täisterahelbed
Rafineeritud teraviljatooted ja/või suure suhkrusisaldusega 
hommikuhelbed

Lõuna- ja õhtusöök

Salat eraldi kastmega Salat juurde segatud kastmega

Oliiviõli ja äädikaga salatikaste Koorene salatikaste

Supid, mis on valmistatud väikse rasvasisaldusega 
piimast, piimavabadest toodetest või isetehtud puljongist 
(mis ei sisalda piima)

Rõõsa koorega supid 

Täisterapastast salat kerge vinegretiga Makaronisalat majoneesiga

Täisteraleivaga võileivad või täisteranisujahust tortiljaga 
vrapid

Sarvesaia, saia või rõngassaiaga võileivad

Taine liha, nahata linnuliha, kala, tofu
Suure rasvasisaldusega liha, lihatooted (vorsti- ja 
singilõigud), nahaga linnuliha, praetud kala, frititud tofu

Köögiviljavaagen hummuse või avokaadodipiga Kuklid võiga

Värsked puuviljad Jäätis, tordid, koogid, pirukad, saiakesed, küpsised

Suupisted

Köögiviljad hummuse, salsa, oa- või avokaadodipiga Juustuvaagen

Värske puuvilja lõigud Puuviljakook või -koogikesed

Grillitud või küpsetatud kanavardad Praetud kanafileetükid

Kalkuni- või kanahakklihapallikesed Suured punasest lihast hakklihapallid praekastmes

Toor-kevadrullid Praetud munarullid

Täistera-minipitsad tomatikastme, vähendatud 
rasvasisaldusega mozzarella ja köögiviljadega

Tavaline pitsa rohke juustu ja lihatoodetega (vorsti- või 
singilõikudega)

Kuuma õhu abil tehtud plaksumais vähese oliiviõliga Kartuli- ja tortiljakrõpsud

Näksid

Värske puuvilja lõigud Küpsised

Köögiviljavaagen Krõpsud

Täisterakreekerid (kuni 5 g rasva portsjoni kohta) Rafineeritud jahust kreekerid

Toored või röstitud soolata pähklid Soolased röstpähklid
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Joogid

Eelista seda valikut ... selle asemel ...

Vesi (gaseeritud või tavaline), mis on maitsestatud värske 
puu- või köögivilja lõikude või aromaatsete ürtidega

Limonaad või suhkrurikkad joogid

Värskelt pressitud puu- või köögivilja mahl
Kontsentraadist mahlajook, millele on lisatud suhkrut ja 
maitseaineid

Väikse rasvasisaldusega või rasvavaba piim
Täispiim, magustatud piim või rõõsk koor tee ja kohvi 
juurde

Magustamata tee ja kohv Tee ja kohv suhkruga

Kohandatud NANA (National Alliance for Nutrition and Activity) tervislike kohtumiste juhendist.

Tervisliku toiduvaliku pakkumine üritustel

Töökohal sündmuste ja tähtpäevade tähistamine aitab 
tugevdada ühtekuuluvustunnet ja tõsta töömoraali. Samuti 
on see hea võimalus juurutada tervislikke toitumisharjumusi. 
Allpool on mõned soovitused tervislikuks peokorralduseks.

• Hommikusöök, kus pakutakse täisteraleiba, 
köögiviljalõike, magustamata jogurtit, värskeid puuvilju, 
müslit, kaerahelbeid ja pähkleid. Vältige kontsentraadist 
tehtud jooke, nektareid ja mahlajooke, kuhu on lisatud 
suhkruid, rafineeritud teraviljatooteid ning magustatud 
hommikuhelbeid ja müslisid.

• Iseteenindusega salatilett: igaüks toob kaasa mõne 
koostisaine ja nii saab kogunenud valikust segada endale 
kokku meelepärase salati.

• Rootsi laud: koostage täpne nimekiri, mida keegi kaasa 
toob, et tulemuseks oleks mitmekesine ja värvikirev valik 
toitu, sh puu- ja köögivilju.

• Köögiviljavaagen isetehtud määrete ja tervislike 
dippidega, nt hummus, oa- või avokaadodipp.

• Pakkuge küpsiste või koogi asemel värske puuvilja 
seadeid või vardaid.
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Tubakavaba keskkond

Tervislik ja keskkonnasäästlik kohtumine on tubakavaba.

• Kohtumiskohas peaks suitsetamine olema keelatud.

• Veenduge, et on üles pandud sildid selle kohta, et üritusel ei suitsetata.
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COVID-19 pandeemia on viinud enamiku kohtumistest 
veebiplatvormidele. Videokonverentsitehnoloogia loob 
mitmeid võimalusi inimestel kokku tulla, kuna kolleegid 
saavad koosolekuga liituda kõikjalt üle maailma. Samal ajal 
on oluline meeles pidada, et videokonverentsid võivad meie 
psühholoogilistele võimetele seada rohkem nõudmisi kui 
tavalised kohtumised ja põhjustada ekraaniväsimust. 
Vaimset väsimust võib põhjustada halb internetiühendus, 
ekraanil oma näopildi nägemine, teiste programmide 
teavitused, mitteverbaalsete signaalide vähesus ja sund 
inimeste näoilmeid jälgida kahemõõtmelistel piltidel. Lisaks 
võib oma tööarvutist kohtumistel osalemine paljudel 
puhkudel survestada töötajaid täitma korraga mitmeid 
ülesandeid. Samuti tekitab või süvendab kaamera ees 
viibimine mõnel inimesel ebamugavustunnet ja ärevust.

Järgmised näpunäited aitavad teil veebikohtumisi korraldada 
minimaalse psühholoogilise pingega nii teie enda kui ka 
kolleegide jaoks.

• Mõelge läbi, kes peavad kohtumisel osalema.

• Ärge planeerige pikemaid kui tunniajaseid kohtumisi. 
Hoidke veebikohtumised võimalikult lühikesed.

• Ärge planeerige järjestikuseid kohtumisi. Veenduge, et 
kohtumiste vahel oleks piisavalt pikk paus, et saaksite 
end mõne minuti koguda ja vaimselt järgmiseks 
kohtumiseks valmistuda. Vaimu värskendamiseks 
eemalduge ekraanist: jalutage, sööge vahepala, jooge 
vett või tehke mõnda võimlemisharjutust, näiteks venitusi.

• Teistes riikides asuvate kontoritega kohtumisi planeerides 
arvestage ajavahet.

• Lubage pikema veebikohtumise ajal ka osalejatel 
kaamera välja lülitada.

• Iga 20 minuti järel eemaldage pilk ekraanilt ja vaadake 
kaugeid objekte, et anda silmadele puhkust.

• Ekraani asetamine küljele, mitte otse enda ette võib 
aidata parandada keskendumisvõimet. Mõned 
videokonverentsiäpid võimaldavad teil oma seadme 
reguleerida nii, et teie enda pilti ekraanil ei kuvata.

• Mitme ülesande korraga täitmine on vaimselt väsitav. 
Vältige nn rööprähklemist, lülitage teiste programmide (nt 
e-posti) ja telefoni teavitused välja, et need ei häiriks 
keskendumist.

• Sarnaselt WHO nn reisikeelu nädalaga jätke oma 
kalendrisse kohtumiskeelu ajad, nii et töönädalas oleks 
aega, mil keskenduda täielikku süvenemist nõudvatele 
ülesannetele.

Veebikohtumised

Kas on mõni parem lahendus?
Nagu iga muu kohtumise puhul, peaks ka enne 
veebikohtumise kokkukutsumist mõtlema …

• kas kohtumine on tõesti vajalik või oleks 
probleemi lahendamiseks parem mõni muu 
viis? Näiteks telefonikõne, veebivestlus, e-kiri 
või ühiskausta kaudu jagatud dokument?
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Pakkuge osalejatele võimalusi olla kehaliselt aktiivsed, et 
nad saavutaksid soovituslikult vähemalt 150–300 kehaliselt 
aktiivset minutit nädalas. Looge selleks kehalist aktiivsust 
toetav töökeskkond. Selleks pakkuge või soodustage 
võimalust liikuda enne või pärast kohtumist või kohtumise 
ajal. Võite korraldada ka liikuva koosoleku.

Liikumisvõimalused

Enne kohtumist

• Planeerige ja soodustage liikumisvõimalusi enne 
kohtumist, nt sörkjooks või värskendav jalutuskäik, 
jooga, aeroobika, tai chi, tants, venitused, ärksuse- või 
reflektsiooniharjutused.

• Kui võimalik, julgustage kohtumisele tulemist jala või 
jalgrattaga, tutvustage selleks turvalisi liikumisteid.

• Ärge korraldage kohtumisi liiga vara (enne kl 9), et 
osalistel oleks enne kohtumist aega liikuda.

Kohtumise ajal

• Tehke kohtumisel vahepause, et soodustada kehalist 
liikumist. Need peaksid olema kohtumise päevakavas 
soovitavalt enne kohvipause või pikemate esitluste vahel.

• Päevapikkuse kohtumise jooksul peaks olema planeeritud 
kaks-kolm füüsilist liikumist võimaldavat vahepausi ja kui 
päevakava lubab, siis rohkemgi. Kui aega napib, on 
osalejatel kasu ka 3–5-minutistest liikumispausidest.

Näpunäide: planeerige päevakavasse pooletunnine 
tervisepaus. Juhendage tervisepausi tegevusi ja alles selle 
järel paluge osalised ülejäänud ajaks kohvilauda või 
jalutuskäigule. Nii on pausist kõige rohkem kasu.

• Kaaluge nii pikka lõunapausi, et kohtumisel osalejad 
jõuaksid selle ajal olla ka kehaliselt aktiivsed ning oma 
meeli kosutada näiteks lühikese sörkjooksu või 
jalutuskäiguga. Lisage kohtumise materjalide hulka 
soovitusi jalutuskäikudeks või muuks kehaliseks 
liikumiseks, näiteks andes infot selle kohta, kui palju 
kilokaloreid kulub mõne jalutusraja läbimisel.

Pärast kohtumist

• Mitmepäevaste kohtumiste puhul, mille juurde kuulub ka 
õhtusöök, julgustage osalejaid minema õhusöögipaika ja 
sealt tagasi jalutades.

• Korraldage aktiivseid ühistegevusi, nagu jalutuskäik või 
rattaring linnas, tants, rulluisutamine vms turvaline 
tegevus.

Liikumispauside liigid
Seisupaus
Seisupausi on kohtumisel lihtne korraldada, sest see ei nõua 
erivahendeid ega ettevalmistusi.

Soovitused

• Pakkuge osalejatele võimalus tõusta ja liikuda ruumis 
paar minutit ringi või vahetada teistega istekohti.

• Paluge osalejatel kohapeal reipalt kõndida ja tõsta käed 
30–60 sekundiks üles.

• Selgitage, et need harjutused ergutavad vereringet ning 
teravdavad tähelepanu- ja keskendumisvõimet.

Venituspaus
Venitamine aitab pärast pikalt istumist lihastel lõdvestuda, 
ergutab vereringet ja parandab painduvust.

Soovitused

• Leidke keegi või kutsuge kohtumisele keegi, kes näitab 
venitusharjutusi teistele ette, või näidake venitusharjutusi 
videolt.

Liikumispausid peaksid olema:

• täiesti vabatahtlikud

• kohandatavad igaühe füüsilistele võimetele ja 
liikuvusele

• sobivad osavõtuks tavalises riietuses, mitte ajama 
higistama ega vajama professionaalset juhendajat

• toredad, turvalised ega tohiks tekitada valu

• päevakavas kirjas

• 

Liikumispausid võiksid olla:

• muusikaga või ilma

• vähemalt 5 minuti pikkused

• liikumisjuhi ettenäidatud või video järgi tehtud 
harjutustega

• nii sagedased kui võimalik, aga vähemalt kaks korda 
päevas

Kehaline aktiivsus
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• Tuletage osalejatele meelde, et nad peaksid venitamise 
ajal lõõgastuma ja keskenduma hingamisele ning 
hoiduma jõulistest ja äkilistest liigutustest. Venitus tuleks 
katkestada kohe, kui tekib kiskuv tunne või ebameeldiv 
valuaisting.

• Selgitage osalejatele, et isegi lühikesed venituspausid 
aitavad ennetada lihaspingeid ja -valu, mis on tingitud 
pikaajalisest istumisest.

Võimlemispaus
Võimlemispaus on 5–10-minutiline rühmategevus, mis 
ergutab osalejaid tegema lihtsaid aeroobseid harjutusi. 
Sageli pannakse taustaks mängima muusika. See ei eelda 
kehalist ettevalmistust ja peaks olema jõukohane kõigile 
olenemata nende füüsilisest vormist.

Soovitused

• Leidke keegi või kutsuge kohtumisele keegi, kes näitab 
võimlemisharjutusi teistele ette, või näidake 
võimlemisharjutusi videolt.

• Enne alustamist veenduge, et kõigil osalejatel on piisavalt 
ruumi enda turvaliseks liigutamiseks.

• Selgitage, et igaüks võib kohandada harjutuste kiirust ja 
raskusastet, lähtudes oma kehalistest võimetest.

• Selgitage osalejatele, et võimlemispaus virgutab keha ja 
aju ning aitab saavutada soovitatavat kehalise aktiivsuse 
taset.

Ideid harjutusteks:

• reibas kõnd kohapeal

• vaheldumisi põlvetõsted vastasküünarnuki ja 
-põlve kokkuviimisega

• väljaasted küljele ja tagasi (samm vasakule, jalad 
kokku; samm paremale, jalad kokku)

• poksilöögid ette ja kerepöördega küljele

• harki-kokku hüpped (käärhüpped), käed üles-alla

• kükid

• käte ja seejärel jalgade raputamine (üks külg 
korraga)

• paigalhüplemine (ette, taha, küljele)

• paigaljooks

Näpunäide: kui osalistel on kogemusi, laske neil 
kordamööda harjutusi ette näidata.

Lõdvestuspaus
Hingamis-, lõdvestus- või ärksuspaus aitab keskenduda ja 
mõtteid koondada. Sellised pausid aitavad mõtetel selgineda 
ja leevendada kohtumise jooksul tekkinud lihaspingeid.

Soovitused

• Kui paus toimub abilise juhendamisel, peaks ta paluma 
osalejatel leida mugav asend ja järgida juhiseid.

• Paluge osalejatel silmad sulgeda ning mõne korra 
sügavalt ja aeglaselt sisse-välja hingata. Alguses peaksid 
nad keskenduma vaid oma hingamisele. Seejärel võib 
abiline esitada rühmale küsimuse, mille üle igaüks saab 
mõtiskleda, või paluda osalejatel täielikult lõõgastuda.

Kõndimispaus
Kõndimispaus annab osalejatele võimaluse end pärast 
istumist virgutada ja keskkonda vahetada. Selline paus on 
eriti tõhus, kui väljas on ilus ilm. Ent kui ilmastikuolud ei soosi 
õueminekut, saab kõndida siseruumides, näiteks koridorides 
ja korruste vahel.

Soovitused

• Lisage kõndimispausid päevakavasse ja kutsuge üles 
osalejaid jalutama 10–15 minutit.

• Koostage võimalikud jalutusmarsruudid ja tutvustage 
neid osalejatele – üks võimalus on jalutusradade kaardid 
osalejate jaoks välja printida.1

• Jagage ajurünnaku või kontaktide loomise etapis osalejad 
kahestesse või kolmestesse rühmadesse. Pakkuge välja, 
et mõtete vahetamise ajal võiksid osalejad siseruumides 
või õues jalutada. Leppige kokku, mis ajaks peaksid kõik 
rühmad tagasi tulema. 

• Ergutage osalejaid pärast lõunasööki 15–30 minutit 
jalutama. Määrake inimene, kes kõnnib koos osalejatega 
läbi varem paika pandud marsruudi.

Kehaliselt aktiivse keskkonna loomine

Kohtumispaik

• Pidage kohtumine kohas, kuhu pääseb kergesti jalgsi või 
jalgrattaga ja kus on jalgrattaparkla.

• Püüdke leida kohtumise jaoks koht, mille läheduses on 
jalutus- või jooksurajad ning jagage osalejatele kaardid 
terviseradade kohta.2 

• Eelistage hotelle, kus külastajatele pakutakse tasuta 
sportimisvõimalust või sõlmige selline kokkulepe mõne 
läheduses asuva spordiklubiga.

• Tehke koosoleku- või selle eesruumis kättesaadavaks 
harjutusvahendid või muud seadmed (nt seisulauad 
kohvijoomiseks või töötegemiseks, hüppenöörid, 
velotrenažööriga töölauad, hantlid, kummist harjutus- ja 
võimlemislindid). Ideaaljuhul on selliste vahendite juures 
(vähemalt ajutiselt) keegi, kes näitab ette sobivaid 
harjutusi ja ergutab osalisi neid vahendeid kasutama.

• Kutsuge üles inimesi kasutama lifti asemel treppe ning 
pange üles viidad, mis näitavad, kuidas pääseb 
koosolekuruumide ja liftide juurest treppideni

1 Võib kasutada Eestis olemas olevaid terviseradu, mille kohta leiab 
rohkem informatsiooni https://terviserajad.ee (Tõlkija märkus).

2 Võib kasutada Eestis olemas olevaid terviseradu, mille kohta leiab 
rohkem informatsiooni https://terviserajad.ee (Tõlkija märkus).

https://terviserajad.ee
https://terviserajad.ee
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Riietusstiil ja stiimulid

• Andke osalejatele aegsasti teada, et kohtumisele võib 
tulla töiselt mugavas riietuses ning võib kanda mugavaid 
rõivaid/jalanõusid, mis võimaldavad kohtumise ja pauside 
ajal aktiivselt liikuda.

• Mainige osalejatele enne kohtumist ja registreerumise 
ajal, et neil soovitatakse ürituse toimumiskohas ringi 
liikuda.

• Julgustage osalejaid kasutama kehalist aktiivsust 
mõõtvaid äppe (nt Google Fit vms) või pakkuge neile 
registreerumise ajal sammulugejaid.

Füüsilise aktiivsuse eesmärgid ja -väljakutsed

• Pakkuge välja füüsilise aktiivsuse eesmärke, nagu näiteks 
30 minutit keskmise intensiivsusega kehalist liikumist 
päevas või 10 000 sammu ning toetage eesmärgi 
saavutamist.

• Mõelge, kas anda füüsilise aktiivsuse eesmärkide 
saavutamise eest väikseid personaalseid või 
meeskondlikke auhindu.

Erivajadustega osalejad

• Osalejatel peaks olema võimalus teavitada kohtumise 
korraldajaid enne või registreerumise ajal liikumisega 
seotud erivajadustest.

• Viige end osalejate erivajadustega kurssi ja veenduge, et 
nende vajadustega on liikumise kavandamisel arvestatud 
või nad saavad teha muid harjutusi (hingamis-, lõdvestus- 
või ärksusharjutused või kerge võimlemine).

Liikuvad koosolekud

Vahel on võimalik pidada kogu kohtumine näiteks seistes, 
kõndides või muus liikuvas vormis, aga arvestada tuleks 
seejuures osalejate füüsiliste võimete ja ürituse päevakavaga.

Püstijalakoosolek
Püstijalakoosolek on sobiv vorm lühikesteks kohtumisteks.

Soovitused

• Veenduge, et kõik osalejad suudavad kogu kohtumise 
aja seista ja teavitage neid ette, et kohtumine peetakse 
püsti seistes. 

• Valige ruum, mis sobib sellise kohtumise pidamiseks. 
Ruum peaks olema piisavalt avar ja hea ventilatsiooniga.

• Osalejatele peaks andma kirjutusalused, et nad saaksid 
seistes märkmeid teha.

Kõnnikoosolek
Kõndides saab pidada nii kahe kui ka rohkema osalejaga 
kohtumisi. 

• Kui hoone läheduses leidub mõni jalutusrada ja ilm on ilus, 
ärge istuge kahekaupa kokkusaamisel kontoris, vaid 
kasutage võimalust vabas õhus kõndida ja mõtteid vahetada.

• Kui päevakava seda lubab, võib kõndides pidada isegi 3–10 
osalejaga kohtumisi.

Soovitused kõnnikoosoleku korraldamiseks

• Jagage osalejad kahe või kolmestesse rühmadesse ja 
paluge neil kõndimise ajal arutada kohtumise teemasid.

• Pange marsruut enne paika ja määrake kindlaks 
kokkusaamise kohad, kus kesksete küsimuste arutamist 
koos alustada. Üks võimalus on anda igale rühmale 
prinditud kaart, millele on märgitud kokkusaamiskohad.

• Kohtumise läbiviija peaks määrama kindlaks põhiteemad, 
mida paariti või väikestes rühmades arutada.

• Igas peatumiskohas antakse teada, millisele teemale 
keskenduda järgmist rajalõiku läbides. Veenduge, et 
viimases peatuskohas on piisavalt aega kohtumisest 
kokkuvõtte tegemiseks.

Näide kõhuhingamise harjutusest

1. Paluge osalejatel panna üks käsi rinnale ja teine kõhule.
2. Seejärel paluge neil hingata neli sekundit nina kaudu sügavalt sisse ja keskenduda sellele, kuidas diafragma 

(mitte rindkere) täitub õhuga, st kõhul asuv käsi peaks liikuma rohkem kui rinnal asuv käsi.
3. Kui nad on neli sekundit hinge kinni hoidnud, siis peaksid nad seejärel kaheksa sekundit sügavalt suu kaudu 

välja hingama nii, et kopsud tühjenevad õhust.
4. Enne uuesti sisse hingamist tuleks jälle neli sekundit hinge kinni hoida.
5. Hingake niimoodi ühe minuti jooksul sügavalt sisse ja välja 6–10 korda ning tehke seda järjest kuni viis minutit.
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Hoolikas planeerimine ja jätkusuutlikkusele keskendumine 
võib aidata korraldajatel avaldada ürituse kaudu positiivset 
mõju nii üksikisikutele, kogukonnale kui ka keskkonnale ning 
vähendada võimalikku negatiivset mõju.3

Kohtumis- ja majutuskoht, transport ja 
liikumisvõimalused

Valides, kus ja millises hoones üritus toimub ning kuidas 
sinna kohale saab, võib aidata suurel määral vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet, vältida prügi tekitamist ja säästa 
loodusvarasid.

• Kaaluge, kas kohtumist saab pidada veebis, kasutage 
ära võimalusi, mida pakuvad tele- ja 
videokonverentsiteenused, et ei peaks nii palju sõitma. 
Kui veebikohtumine ei ole võimalik, pakkuge osalistele, 
kelle transport on eriti suure süsinikujalajäljega, võimalust 
kohtumisest osa võtta veebi kaudu.

• Julgustage osalejaid kohtumisele tulema rongiga. Kui see 
pole võimalik, julgustage kasutama süsinikujalajälge 
tasakaalustavat (õhu)transporti.

• Valige kohtumise pidamiseks koht, mis on majutuspaiga 
ligidal, nii et sinna pääseks kas jala, jalgratta või 
ühistranspordiga.

• Andke osalejatele selge teave ühistranspordi võimaluste 
kohta ning kaaluge osalejatele tasuta piletite jagamist.

• Valige sellised kohtumis- ja majutuskohad, mis järgivad 
keskkonnahoidlikke tegevuspõhimõtteid, sh 
energiasäästu, jäätmete kogumise ja taaskäitlemise vallas.

Koosolekumaterjalid

Kui ürituse korraldajad tegutsevad osalejatega suhtlemisel 
ning kutsete, konverentsimaterjalide koostamisel ja 
edastamisel keskkonnahoidlikult, saavad nad vähendada 
üldist keskkonnakahju, hoida märkimisväärselt kokku 
kulusid ja suurendada keskkonnateadlikkust.

Paberi kokkuhoid

• Ärge printige ebavajalikke materjale, vaid edastage need 
osalejatele enne kohtumist elektroonilisel kujul. Veenduge, 
et koosolekumaterjalid on kättesaadavad ka veebis (kui 
vajalik, siis salasõnaga kaitstult).

• Andke koosoleku kutsel teada, et tegemist on paberivaba 
kohtumisega.

3 Lisaks võib tutvuda Tartu Loodusmaja välja antud praktilise 
juhendiga keskkonnasõbralike ürituste korraldamiseks 
https://www.tartuloodusmaja.ee/wp-content/uploads/2020/11/
green_guidlines_uuendatud_28_10_20.pdf (Tõlkija märkus).

Keskkonnasääst

https://www.tartuloodusmaja.ee/wp-content/uploads/2020/11/green_guidlines_uuendatud_28_10_20.pdf
https://www.tartuloodusmaja.ee/wp-content/uploads/2020/11/green_guidlines_uuendatud_28_10_20.pdf
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• Ürituse ajal pange materjalid välja kohtumise ruumi 
infotahvlile ja printige mõned eksemplarid välja, et need 
oleks käepärast, kui keegi peaks neid vajama. Ärge pange 
osalejate kaustadesse ebavajalikke materjale.

• Kui mõne dokumendi printimist pole võimalik vältida, 
kasutage selleks ümbertöödeldud paberit ja printige lehe 
mõlemale poolele. Printige võimalikult vähe eksemplare ja 
kutsuge osalejaid üles neid omavahel jagama.

• Ettekande slaide peaks printimise asemel näitama ekraanil.

Valige ja kasutage konverentsimaterjale säästvalt

• Kasutage reklaammaterjale, nimesilte ja kingitusi nii vähe 
kui võimalik. Veenduge, et kõik materjalid ja abivahendid 
on tõesti praktilised ja vajalikud.

• Eelistage abivahendeid, mis on valmistatud säästvatest 
materjalidest ja kooskõlas eetikanormidega.

Korduskasutus

• Mõelge, kas kohtumisel on võimalik kasutada eelmistel 
üritustel käigus olnud abivahendeid, olgu siis samal või 
muul otstarbel (trükiste väljapanekualused, plakatid).

• Eelistage konverentsimaterjale, mida saab uuesti kasutada 
(nt ühekordsete või plastikust kleebitavate nimesiltide 
asemel korduskasutatavad nimesildiümbrised).

Toitlustus

Valige ürituse jaoks toite ja jooke säästlikult, vältige plastnõusid 
ja eelistage toite, mis on väiksema süsiniku jalajäljega, näiteks 
kohalikud ning hooajalised puu- ja köögiviljad. Et positiivne 
mõju oleks võimalikult suur, siis eelistage toitlustajaid, kes 
järgivad keskkonnahoidlikke tegevuspõhimõtteid.

Lauanõud

• Kasutage korduskasutatavaid, pestavaid veeklaase, tasse 
ja nõusid. Kui see ei ole võimalik, kasutage paber- või 
kompostitavaid nõusid; vältige plasttopse ja muid 
plastnõusid.

• Kui vähegi võimalik, eelistage korduskasutatavaid ja 
pestavaid serveerimis- ja sööginõusid.

• Lõunasöök võib olla pakitud ka paberkotti.

• Ärge kasutage käte puhastamiseks niiskeid salvrätikuid, 
sest neid ei saa taastöödelda.

Toidud ja joogid

• Pakkuge valdavalt (80%) taimse päritoluga toitu; 
vähendage liha pakkumist.

• Võimaluse korral pakkuge kohalikke (toodetud samas 
piirkonnas, kus neid tarbitakse) ning mahetootmisest ja 
õiglasest kaubandusest pärit toite ja jooke.

• Vaadake koos toitlustajatega üle tellitava toidu kogus, et 
vältida raiskamist (nt korraldades koosolekut 15 osalejale, 
tellige toitu 13–14 inimese jaoks).

• Tellige toidud ja joogid serveerimisnõudes, mitte 
üksikportsjonitena.

• Pakkuge kraanivett või joogivett ja muid jooke 
korduskasutatavatest kannudest ja vältige pudelivett.

• Vaadake, et osalejate jaoks on olemas kohad veepudelite 
täitmiseks; kaaluge osalejatele korduskasutatavate 
veepudelite jagamist ja julgustage neid kasutama.

Toiduülejäägid

• Kui see on riigis kehtivate seadustega lubatud, tehke 
koostööd kohalike heategevusorganisatsioonidega, et 
jagada pärast üritust söögikõlbulikud toiduülejäägid 
laiali.

Energiasääst ja jäätmed

• Energia säästmiseks lülitage välja elektri- ja elektroonilised 
seadmed (sh tuled), kui neid ei kasutata või kui 
koosolekuruumist lahkute.

• Võimaluse korral eelistage alati päevavalgust ja rohelist 
energiat.

• Kui pole võimalik vältida ühekordselt kasutatavaid tooteid, 
siis veenduge, et need on taastöödeldavad või 
kompostitavad.

• Paigutage koosolekukohta selgelt tähistatud prügikastid, 
kuhu saab visata taastöödeldavaid jäätmeid. 
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Tervislike ja keskkonna-
säästlike kohtumiste 
korraldamise kontrollnimekiri  

Küsimused Jah/Ei/Märkused

Kohtumiskoht ja transport

Kas kohtumist on võimalik pidada veebis (video- või telekonverentsina)?

Kas kohtumis- ja majutuskohta pääseb kergesti ühistranspordiga?

Kas kohtumiskoha läheduses on olemas jalutus- ja jooksurajad?

Kas sinna saab tulla jalgsi või jalgrattaga?

Kas on võimalik üürida jalgrattaid ja olemas koht, kuhu need jätta?

Kas osalejatele pakutakse tasuta sportimisvõimalust?

Kas koosolekuruumis on piisavalt päevavalgust?

Kas kohtumiskohas on süsteem jäätmekäitluseks?

Kas kohtumiskohas järgitakse energiatõhusaid tegevuspõhimõtteid?

Kutsed ja konverentsimaterjalid

Kas kõik koosolekumaterjalid on veebis kättesaadavad?

Kas koosolekumaterjalid on trükitud ümbertöödeldud paberile ja lehe mõlemale poolele?

Kas kõik abivahendid on otstarbekad ja valmistatud ümbertöödeldud materjalidest?

Toit

Kas kohtumisel peab tingimata toitu pakkuma?

Kas pakutakse ka taimetoitlastele sobivaid toite?

Kas päeva jooksul pakutud toit võimaldab mitmekesist ja tervislikku valikut?

Kas einete ja suupistete juurde pakutakse alati ka värskeid puu- ja köögivilju?

Kas eelistatakse toite, mis sisaldavad kasulikke rasvu ega sisalda transrasvhappeid?

Kas menüüs on täisteraleib, -tooted, -riis ja -pasta?

Kas olete palunud toiduvalmistamisel silmas pidada, et toit oleks väikese küllastunud 
rasvhapete, soola ja suhkrute sisaldusega ning oleks võimalikult kõrge toiteväärtusega?

Kas pakutakse väikse suhkru- ja rasvasisaldusega magustoite?

Kas olete palunud serveerida salatikastmeid eraldi ja neid mitte salatisse segada?

Kas olete palunud pakkuda väiksemaid portsjoneid ja kasutada väiksemaid taldrikuid?

Kas olete loobunud küpsetistest, frititud toitudest, majoneesikastmetest ja -dippidest ning 
maiustustest ja rohke soolaga suupistetest?

Kas olete palunud toitlustajal panna toitude juurde toitumisalase teabe, näiteks portsjoni 
suuruse ja energiasisalduse kohta?
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Küsimused Jah/Ei/Märkused

Kas tegu on keskkonnasäästlike toitudega (kohalik ja õiglasest kaubandusest pärinev)?

Kas plastnõudele eelistatakse paber- või kompostitavaid nõusid?

Kas tellitud toidu kogus vastab osalejate arvule?

Kas toiduülejäägid kogutakse kokku ja jagatakse heategevusorganisatsioonidele?

Joogid

Kas kogu kohtumise jooksul pakutakse joogivett ja kas veenõusid täidetakse pidevalt?

Kas limonaadi ja suhkrurikaste jookide asemel pakutakse teed, kohvi ja vett?

Kas jooke pakutakse korduskasutatavatest kannudest? 

Kas olete loobunud alkoholi pakkumisest?

Tubakavaba keskkond

Kas kohtumis- ja majutuskohas on tagatud tubakavaba keskkond?

Treeningud ja liikumispausid

Kas olete teadlik erivajadustest, mis osalejatel võivad seoses liikumisega olla?

Kas kogu kohtumise või mõne selle osa saab pidada kehalist aktiivsust soodustavas 
vormis?

Kas ürituse soovituslik riietumisstiil võimaldab osalejatel olla kehaliselt aktiivsed?

Kas osalejaid ergutatakse olema kogu aeg kehaliselt aktiivsed ja liikuma, et nädalas tuleks 
mõõdukat liikumist kokku vähemalt 150 minutit? (Kas kohtumiskohas on jalutusrajad, 
füüsilise aktiivsuse vahendid jms?)

Kas kohtumise päevakavasse on lisatud treeningud või liikumist soodustavad ühistegevused?

Kas päevakavas on liikumispausid?

Kas liikumisvõimaluste planeerimisel on mõeldud ka erivajadustega inimestele?

Jäätmed

Kas kasutatakse võimalikult vähe plasti ja pakendeid?

Kas on olemas sobiv süsteem jäätmete kogumiseks ja kõrvaldamiseks?

Kas prinditakse ainult väga vajalikke materjale?

Kas prinditakse ümbertöödeldud paberile ja lehe mõlemale poolele?

Kas olete veendunud, et kohtumisel kasutatavad materjalid on ümbertöödeldavad?
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