
Mina toitumisnõustajana. 

Tervisekooli tulles olin kindel, et saan siin võimaluse juba teadaoleva info paremaks 

struktureerimiseks ja et mõningaid päris uusi teadmisi saan ka juurde. Tegelikkus kujunes aga 

sootuks teiseks. Uue toitumisinfo laviin tahtis lämmatada. Kulus hulk aega, enne kui suutsin  

uutel teadmistel põhinevat  tervikut kokku seadma hakata.   

Oleme ju kõik ühe väga keerulise aparaadi (aju) omanikud, kuid kasutusjuhend tihti paraku 

puudub. Võime iga päev järjekindlalt valesid nuppe vajutada, sisestada vanu programme. Kuidas 

muidu seletada seda, et leiame end sageli mõtlemast: "Ma ei saa sellega kunagi hakkama...., ma 

ei suuda..." vms. 

Just siin saab toitumisnõustaja abiks olla, kui ta on omaks võtnud uued programmid (teadmised, 

oskused) ja loonud selles vallas ka tegevusjuhised.  Mis siis on minu kui toitumisnõustaja 

igapäevane töö? 

Kõik algab silla loomisest e. usalduse kolmnurga (austus-meeldivus-usaldus) töölerakendamise 

võimaluste otsimisest-leidmisest. 

Äärmiselt oluline on järgida suhetes kliendiga hea suhte üldkomponente (empaatia, tunnete 

ehtsus). Ilma empaatiata (oskuseta kuulata ja tagasi peegeldada tundeid, et klient tajuks - teda on 

mõistetud; mis ei tähenda kliendiga samastumist) ja tunnete ehtsuseta (siirus, ausus, välistatud 

võltsoptimism) on raske kliendiga koostöösuhet saavutada.  

Usaldust aitab luua ka lõksude vältimine (nt küsimuse - vastuse lõks: küsides "kas" küsimusi, 

võivad "ei " ja "ja" vastused  ukse kinni lüüa edasiseks vestluseks; ebaküpse fookuse lõks - kui 

klient pole veel valmis minu infot vastu võtma, torman temast ette).  

Kuigi õpime klienti tundma toitumisnõustamisele registreerumislehe põhjal (sageli on see 

eelnevalt täidetud), on samatähtis kliendi edasine "kaardistamine" (parem tundma õppimine 

vestluse ja vaatluse käigus), tema paremaks mõistmiseks ja seega ka soovitud eesmärkide 

saavutamiseks. Näiteks on minu jaoks vajalik teadmine, kas klient ise on aktiivne (tegutseja oma 

eesmärgi nimel) - kaalutlev (mõtleja ja tegutseja) -  passiivne (ei tegutse); kas kliendi 

teemakäsitlus on üldine või üksikasjalik; kas tema mõttemaailm on eesmärgi poole suunatud 

(tahan - iseloomustab eesmärki ja keskendumist tulevikule) või sellest eemale (ei taha olla õnnetu 

- iseloomustab probleemi ja keskendub rohkem olevikule ja minevikule) ning seda, milline on 

otsuste vastuvõtmise viis - sisemine (ise otsustab oma tegutsemise üle) või väline otsustamine ( 

teised otsustavad).  

Palju tuleb tegelda toitumiskäitumise ja  toitumisharjumuste muutmisega (kliendi 

mugavustsoonist väljatoomisega, sh. söömisahela katkestamise ja uue konstrueerimisega). 

Kuigi paljud meist teavad, kuidas õigesti toituda, ei õnnestu see tihti. Seega ei piisa vaid otsuse 

vastuvõtmisest ja tahtejõust. Tervislik toitumine on tegevus, mis nõuab konkreetseid oskusi ja 



teadmisi, et saaksime oma tegevust (toitumist ja toitumiskäitumist) muuta meile sobivas suunas. 

Näiteks kaalulangetamisel on nõustamise algstaadiumis suur abi söömise ohjamise meetodite 

(söömise ohjamine ei tähenda mingil juhul mõnest söögikorrast loobumist vaid söömisele 

keskendumist; regulaarset einestamist; kontrollitud sisseostude tegemist; näljatunde ja 

söömissoovi eristamist; riskisituatsioonide valitsemist - nt. reisimine, puhkus, peod, 

külastuskäigud, situatsioonid, kus toimub toidu pealetükkiv pakkumine; viha jm)  tutvustamisest, 

et klient nende suurt mõju endale paremini teadvustaks. 

Toitumisharjumustes muudatusi tehes peab teadvustama ka söömisele eelnevaid tegevusi. Tähtis 

pole mitte ainult konkreetne söögikord, vaid ka varasemad söömisele eelnenud toitumiskäitumist 

iseloomustavad tegevused.  Viimased moodustavad mitme lüliga ahela, mille lõpus võib olla 

ülesöömine. Ahelateooria olemus on selles, et söömist on võimalik mõjutada, katkestades ahelat 

ühest või vajadusel mitmest kohast. Söömisharjumus võib muutuda, kui muutub sellele eelnev 

käitumine.  

Minu tööriistade (teadmiste, oskuste) seljakott toitumisnõustajana täieneb pidevalt. Koolist 

saadud teadmised on olnud suured "isutekitajad" ja aidanud mind heas vormis hoida huvi 

tekitamisega uute teadmiste kogumisel ja töös  rakendamisel.    

Minu abi ja toetust on kõige enam vajanud kliendid kaalulangetamise, seedehäirete 

(kõhukinnisus, refluks, gaasid), liigesvaevuste, meeleoluhäirete puhul. Toitumisnõustajal pole 

küll kuldvõtmekest, millega ukse avamine aitab terviseprobleeme vältida, kuid on Tervisekoolist 

(loengutest ning  praktilistest töödest) saadud teadmiste-oskuste pagas, mille oskuslik 

ärakasutamine on kliendile toeks oma  eesmärgi saavutamisel. 

Olen seda meelt (ja edastanud seda ka oma klientidele), et enese eest hoolitsemine (sh. tervislik 

toitumine) on viisakusavaldus nii endale kui ümbritsevatele ning see on suures osas meie endi 

kätes. 
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