
Südamenädala „Sinu sammud loevad“ üritused Viljandimaal 2013 

 

 

15.-21. aprill 

 

Ürituse nimetus: Sinu sammud loevad 

Toimumise koht: Karksi vald 

  
Alguse kellaaeg: 7.00-23.00 

Ürituse kirjeldus: Karksi-Nuias on individuaalne tervisekilomeetrite märkimise võimalus 

kõikidel päevadel 15-21 aprillini kolmes kontrollpunktis. Distantsi pikkuse 

valivad inimesed ise. Kilomeetreid on võimalik märkida kella 7.00-23.00 iga 

päev. Märkimiseks pannakse iga päev kella 7.00-ks südamenädala reklaamiga 

tahvel, koos pliiatsiga ja tabeliga (nimi, kellaaeg, tegevuse nimetus, km). 

Tabelit on võimalik täita kuni 23.00-ni  

Korraldaja:  Leo Liiber 

Kontaktisik:  Leo Liiber 

Lisainfo:  telefon 5191 1930, leo.liiber@mail.ee  

 

 

19. aprill 

 

Ürituse nimetus: Südametervis 

Toimumise koht:  Viljandi 

Alguse kellaaeg: 12.00 

Ürituse kirjeldus: Südameliidu kõndimispäev, kogunemisega Viljandi Kaevumäel. 

Korraldaja:  Viljandimaa Südameliit 

Kontaktisik:  Mati Varimaa 

Lisainfo:  mativarimaa@hot.ee 

 

20. aprill 

Ürituse nimetus: Tervislik tervisepäev 

Toimumise koht: Halliste vald 

Alguse kellaaeg: 11.00 

Ürituse kirjeldus: Kogupere üritus - orienteerumismatk läbi erinevate tegevuspunktide 

Korraldaja:  Viljandimaa tervisetoa tegevliige 

Kontaktisik:  Tiina Türk ja Monika Erreline 

Lisainfo:  telefon 5649 7622, tiina.tyrk.002@mail.ee , monika@halliste.ee  

 

Ürituse nimetus: Matkad „Kevadega koos“ 

Toimumise koht: Pärsti spordihoone ja Ramsi Vaba Aja Keskus 

Alguse kellaaeg: 11.00-14.00 



Ürituse kirjeldus:  Matkamine vabas vormis jalgsi, rattal või keppidega rõõmsal meelel üksikult 

või seltskondade kaupa, kontrollpunktides kosutuseks vaarikatee ja 

tänusõnad, esimesele saabujale auhind! 

Korraldaja:  MTÜ Sõprade Klubi Sõrg koostöös Pärsti Vallavalitsusega 

Kontaktisik:  Leho Estorn  

Lisainfo:  telefon 5344 4062; leho25@hot.ee 

 

 

21. aprill 

 

 

Ürituse nimetus: Sinu sammud loevad 

Toimumise koht: Viljandi linn (lossimäed, järve rand, trepimägi, Vabaduse plats, spordikeskus, 

terviserada) 

Alguse kellaaeg: 12.00  

Ürituse kirjeldus: Lihtsat ja kergemat liikumist võimaldab kepikõnd koos instruktoriga, veidi 

rohkem võhma nõuab rattamatk ja kes soovib ekstreemsust ja veidi 

tugevamat füüsilist pingutust, siis nendele on avatud mehine rada 4-5 erineva 

tegevusega. Kõigil huvilistel on võimalik lasta mõõta ka tervisenäitajaid. 

Korraldaja: Viljandi Linnavalitsus koostöös  spordikeskusega, liikumissarja "Meie Liigume" 

eestvedajatega ja mitmete vabatahtlikega 

Kontaktisik:  Ivi Lillepuu 

Lisainfo:  telefon 52 1 2802, ivi@viljandi.ee 

 

 

Ürituse nimetus:  Tervisepäev 

Toimumise koht: Mõisaküla linn, Kultuurimaja ja selle ümbrus 

Alguse kellaaeg: 11.00 

Ürituse kirjeldus: Tervisepäeval pakutakse erinevaid tervist edendavaid tegevusi lastest 

eakateni.  Mõõdetakse erinevaid meditsiinilisi näitajaid, pakutakse 

südamesõbralikke toite ja teesid. 

Korraldaja: Mõisaküla Linnavolikogu sotsiaalkomisjon koostöös sotsiaal- ja noorsootöö 

spetsialistiga. 

Kontaktisik: Leeve Lepla ja Urve Tehver. 

Lisainfo: telefon  435 5606, leeve.lepla@moisakyla.ee, www.moisakyla.ee 

 

 

Ürituse nimetus: Matkad „Kevadega koos“ 

Toimumise koht: Pärsti spordihoone ja Ramsi Vaba Aja Keskus 

Alguse kellaaeg: 11.00-15.00 

Ürituse kirjeldus:  Matkamine vabas vormis jalgsi, rattal või keppidega rõõmsal meelel üksikult 

või seltskondade kaupa, kontrollpunktides kosutuseks vaarikatee ja 

tänusõnad, esimesele saabujale auhind! Lisaks toimub Pärsti spordihoone 

lahtise ukse päev (11.00- 15.00), mil võimalik tegeleda lauamängude, 



pallimängude ja muude kehaliste harjutustega vastavalt soovile ja 

võimalustele, loomulikult sportlikus riietuses. 

Korraldaja:  MTÜ Sõprade Klubi Sõrg koostöös Pärsti Vallavalitsusega 

Kontaktisik:  Leho Estorn  

Lisainfo:  telefon 5344 4062; leho25@hot.ee 

 

Ürituse nimetus: Tervistav matk 

Toimumise koht: Võhma linn 

Alguse kellaaeg: 10.00 

Ürituse kirjeldus: Rahvamatka distantsi pikkus kuni7 km, mõõdame vererõhku, peale distantsi 

läbimist, pakume teed ja suppi. Kogunemine Võhma Linnavalitsuse juures. 

Korraldaja:  SK Võhma 
Kontaktisik:  Aare Järvik 

Lisainfo:  telefon 528 6574, aare@vohma.ee 


