
Projekt: Anoreksia ja buliimia vastane moeshow 

Projektijuht/-läbiviija: Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts, Rahvatervise töögrupp 

Projekti lühikirjeldus: 

Projekt „Anoreksia ja buliimia vastane moeshow“ oli EAÜSi Rahvatervise töögrupi selle sügise 
suurprojektiks, kus esmakordselt Eestis toimus koolinoorte harimine toitumishäirete teemal koos 
atraktiivse moeshowga. Projekt toimus 06.10. 2010 - 22.10.2010 ning koosnes kahest osast. Esimeses 
pooles anti nädala jooksul koolis 5.-12. klassidele toitumishäirete teemaline interaktiivne tund, kus 
kasutati noored noortele meetodit. Selleks, et tudengid saaksid klassi ette minna, läbisid nad kaks 
koolitust. Esimeses koolituses rääkis psühhiaater Meeri Pennar anoreksia ja buliimia olemusest ja 
sümptomitest. Teise koolituse jooksul, mida viis läbi psühholoog Jelena Põldsam, õppisid üliõpilased 
seda, kuidas lastega toitumishäiretest rääkida ning milliseid meetodeid oma mõtte edasiandmiseks 
kasutada. Tunde anti kokku 21 ning neid käisid andmas kokku 13 tudengit. Tundides osales kokku pea 
600 õpilast. Tundides rõhutati, et mida varem jätab noor end vajalikest toitainetest ilma, seda 
rängemad on tagajärjed. Noortele räägiti erinevate organsüsteemide arenguhäiretest, viljatuse 
probleemides, psüühika häiretest ning neuroloogilistest muutustest. Korraldati avatud vestlusi ja 
mänge, mis läbi erinevate situatsioonide teadvustasid olukorra tõsidust. 

Projekti teise osana toimus nädala lõpus koolis moeshow, kus laval liikusid Tartu Descartes’i lütseumi 
õpilased, kelle kehamassiindeks oli normaalne, elustiil ning tervislik käitumine teistele eeskujuks. Laval 
oli kokku 15 õpilast, lisaks osales ka üks õpetaja. Moeshow eesmärgiks oli näidata, et noor terve 
inimene on ilus inimene ning selleks, et olla moekas ei pea olema piitspeenike. Noored jäid kogetuga 
väga rahule. Kindlasti lisas antud üritus neile enesekindlust ning julgust olla tema ise. 

Kogu projekti läbiviimisel osalesid 24 EAÜS rahvatervise töögrupi liiget. 

Üritust kajastati läbi mitme meediakanali, tänu millele jõudis sõnum ka laiema publikuni. 

Sihtgrupp: 

Sihtgrupiks olid Tartu Descartes’i lütseumi koolinoored 5.-12. klassini - kokku pea 600 noort. 
Probleemiga tegelemine näitas ka õpetajale, et riskiteemade käsitlemine on parim viis antud 
probleemide ennetamiseks. Üritus leidis kajastamist ka rahvusringhäälingus (Terevisoon) ning ajalehes 
Tartu Postimees. Kaks artiklit ilmus ka TÜ arstiteaduskonna ajakirjas Curare. Nende kanalite kaudu 
võib tegelikku sidusgruppi pidada palju suuremaks. Kõik koolituse läbinud üliõpilased saavad oma 
teadmisi ka tulevikus kasutada, sest ka erinevad arstid vajavad vastavat spetsiifilist koolitust. Edaspidi 
on projekti plaanis laieneda ja juba järgmise aasta kevadel korraldada samalaadne projekt mõnes 
teises Tartu koolis. Võimaluse korral laiendada üritust üle kogu Eesti. 

Projekti mõju: 

a) Konkreetselt antud valdkonna mõjutamisel: 

Projekt tõstis koolinoorte teadlikust vastavast probleemist. Seda kajastati edasi ka kooli ajalehes, TÜ 
arstiteaduskonna ajakirjas Curare, Tartu postimehes ning ERR uudistes. 

b) Noorsootöö ja noorte omaalgatuse propageerimisel: 

Noorte poolt läbi viidud loengud on tõestanud oma efektiivsust just koolinoortele lähenemisel, sest 
nõnda ei kõla probleemidest rääkimine pelgalt moraali lugemisena. Koolis toimunud loengud tekitasid 
palju küsimusi ja tekkis elav diskussioon toitumishäirete esinemise kohta. Pärast projekti on laekunud 
tagasisidest näha, et noorte seas esineb vastavaid söömishäireid ja nüüd on saadud lisaks teadmisi, 
kuidas neid ennetada. Kaaslased oskavad vastavate probleemide nüansse märgata ja teadvustavad 



nende häirete mõju organismile. Just kõige kiiremas arenguetapis organismi kurnamine toitainete 
defitsiidiga võib inimese edasises elus kurjalt kätte maksta. Korraldati avatud vestlusi ja mänge, mis 
läbi erinevate situatsioonide teadvustasid olukorra tõsidust. Lõpp-üritus e. moeshow näitas oma kooli 
eeskujulikke inimesi, kes lisaks teistele eeskujuks olemisele, said ka ise tubli „süsti“ enesekindlust ja 
kogemuse võrra rikkamaks.  

Projekti toetajad: 

Tartu Ülikooli Üliõpilasesindus, Tartu Athena keskus, Tartu Kaubamaja, Kauplus AG riided, ehtepood 
Ms. Pepper, NS King, Tartu postimees ning projekti läbiviijate sõbrad ning tuttavad. 

Väljaanded/üritused, kus projekti kajastati: 

ERR Terevisioon, Tartu Postimees, TÜ arstiteaduskonna ajakiri Curare, Tartu Descartes’I Lütseumi 
koolileht. 

Lühikokkuvõte: 

EAÜS on arstiteaduskonna üliõpilastest koosnev MTÜ, kus erinevate töögruppidena tegutsevad 
aktiivsemad tudengid. Rahvatervise töögrupp, mille projekti vastavale konkursile esitan on seltsi kõige 
aktiivsem töögrupp ja 99% üritustest on suunatud seltsist välja. Tegemised haaravad tavalisi inimesi 
meie ümber ja tegutsetakse nimele vastavalt –rahva tervise heaks (harivad ja teadlikust tõstvad 
projektid).  

Anoreksia ja buliimia vastane moeshow toimus Eestis esmakordselt ning oli EAÜS üks suurimaid ning 
uuenduslikumaid projekte viimastel aastatel. Atraktiivse kontseptsiooniga esitati kooliõpilastele 
riskiteemat uue nurga alt ning see lõi hea võimaluse uue info kinnitumiseks. Projekt toimus Tartu 
Descartes`i Lütseumis 06.10-22.10 2010 aastal.  

Projekt oli suunatud Tartu Descartes’i Lütseumi 5.-12. Klassi õpilastele, kus arstitudengid käisid ühe 
nädala jooksul õppetöö ajal koolilapsi toitumishäirete teemadel harimas. Interaktiivse õppe käigus 
kasutati noorelt-noorele lähenemist ja kogu teabenädal leidis kulminatsiooni moeshow näol. Moeshowl 
esinesid Descartes’i kooliõpilased, kes vastasid oma eluviisidelt, kehamassiindeksilt ja ellusuhtumiselt 
terve noore inimese kriteeriumitele.  

Projekti eesmärk oli tõsta noorte kooliõpilaste teadlikust toitumishäirete kohta, sest just varateismelise 
eas on noored kõige rohkem ühiskonna iluideaalidele ja valitsevatele moetrendidele enim 
mõjutatavad. Lähenemine üliõpilaste ning moeshow kaudu näitas kõigile noortele, et ka tavaline ja 
eelkõige terve inimene on laval ilus ja moekas.  

Esitaja ATÜK (Martin Reim tel: 56665013). Kandidaat EAÜS Rahvatervise töögrupp  (Helen Lempu 
tel:53428288) 

Projekt koondab endas nii seminari/koolituse vormis toimunud õppetööd koolinoortele kui ka 
üliõpilastele. Enne kooliloengute andmist läbisid projektis osalenud üliõpilased erialaspetsialistide 
koolitused 

Kõik projektis osalenud inimesed olid noored. 

Lõpetuseks ühe 12.klassi õpilase arvamus koolilehes: „Ma loodan, et see üritus tõstis nii 
mõnegi tüdruku või poisi, kelle kehakaal moemaailma iluideaaliga ei klapi, enesehinnangut ning pani 
nad mõistma, et ka vormikas inimene on ilus inimene. Selle üritusega näidati, et kena modelli menüü 
ei pea mitte koosnema ainult kapsast ja veest, sest ülesastunud tüdrukud olid kõik väga kenad. 
Oleks positiivne, kui sarnaseid üritusi ka edaspidi korraldataks!“ 



 

 


