
EESTI 

PSORIAASILIIT 
                                   kutsub suvekooli 

                                                 “LIIGU JA TOITU TERVISLIKULT !” 
                                        

Lugupeetud liidukaasalased ja koostööpartnerid ! 

Eesti Psoriaasiliit kutsub Teid suvekooli “Liigu ja toitu tervislikult!”, mis toimub  

17.-18. juunil 2017 Kubija Hotellis-LoodusSPAs aadressil Männiku 43a, Võru. 

 

PÄEVAKAVA: 

17. juuni - “Tervisliku toitumise päev”  

 

08.00 – Väljasõit Tallinnast Balti Jaama bussiparklast 

12.00 – Kohalesaabumine, registreerimine 

12.30 – “Uute kosmeetikatoodete tutvustus ja müük” – Eesti Psoriaasiliit 

             Tutvustamisele ja müüki tulevad tooted sarjast Avene, Cannaderm ning teised.   

13.15 – Lõunasöök, majutamine 

14.00 -  Avasõnad    

14.15 – Koolitusprogramm “Toitu tervislikult!” – Liis Orav, intergratiivne terviseterapeut ja  

             toitumisnõustaja räägib: 

 - veresuhkru tasakaalustamisest 

 - ülekaalu põhjustavatest ohtlikest toitumisharjumustest 

 - kaalu kontrolli all hoidvatest toitudest ja jookidest 

 - looduslikest ja taimsetest lisanditest.  

16.30 -  Virgutuspaus  

16.45 – “Südamehaigused ja esmaabi”– dr. Andras Laugamets, arst-kardioloog, kiirabiarst 

             Lektor räägib kiirabi tööst, südamehaigustest ja esmaabi andmisest. Vastused küsimustele. 

18.30 –  Õhtusöök ja puhkus              

20.00 – 22.00 – VEE- JA SAUNAKESKUSE KÜLASTUS 

 

18. juuni - “Tervisliku liikumise päev” 

 

08.00 – Hommikusöök ja tubade vabastamine 

09.30 – “Elukvaliteedi tõstmine läbi kehalise aktiivsuse” – Elge Kütt, füsioterapeut 

             Koolitusprogrammi koos tervisliku liikumise ja harjutustega viime läbi värskes õhus. 

            Kavas on soovitused igapäevaseks toimetulekuks liikumise,kõnnaku ja füüsiliste tegevuste osas.   

12.00 – Puhkepaus ja ettevalmistused ärasõiduks 

12.15 – Ärasõit Võru-Kubijalt 

12.30 – Võru linnaekskursioon (Tamula järv, Katariina allee jt.) 

13.30 – Lõuna Võrumaa Toidukeskuses Katariina alleel 

14.30 – Ärasõit Võrust 

15.30 – Tervislik liikumistund Ilmatsalu-Kärevere linnutee matkarajal 

17.15 -  Kojusõit, orienteeruv saabumine Tallinna kell 20.00. 

 

Suvekooli osavõtutasu liidu liikmetele on 44 €, teistele 57 €. Osalejatel, kes saabuvad üritusele oma 

transpordiga või kohapeal ei ööbi, palume osavõtutasu suhtes leppida kokku eraldi. 

Osavõtutasu saab maksta Eesti Psoriaasiliidu arveldusarvele nr. EE101010052032580002 SEB pangas 

või sularahas kassasse.  

Lisainfo ja registreerimine tel. 5052455 (Georg Jurkanov) või e-mailil:georg.jurkanov@gmail.com 

Registreerimise viimane kuupäev on 09. juuni 2017. 

 

Teie aktiivsele osavõtule lootes, 

Eesti Psoriaasiliidu juhatus 

 

mailto:georg.jurkanov@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


