
Rinnavähi ennetuse kampaania 
    
Meisterda ise omale Roosa lint, mida kannad kampaania toetuseks 

terve maikuu! Teine omatehtud lint too või saada Eesti Vähiliitu, Viru tn 
5-3 maikuu 25. kuupäevaks. Saadetud lindile lisa oma nimi ja 
kontaktandmed. Enne lindi läkitamist postita siia oma lindi pilt. Muidugi 
võib selle pildi saata ka meiliaadressile angela.kalluste@cancer.ee. 

 
Miks? - küsid. Nimelt jagab Eesti Vähiliit kõik saadetud roosa lindi 

rinnakaunistused laiali oma koostööpartneritele, kes neid omakorda 
jagavad oma koostööpartneritele. Nii et just sinu enda kätega tehtud 

lootuse sümbolit võib kanda ntx Maarit Soomest või Paolo Itaaliast! Miks 
veel? – küsid. Birgit, kes on meie kampaania patroon valib kõikide nende 
lintide seast välja kümme vahvamat ja originaalsemat lootuse sümbolit. 
Neile kümnele paneme välja päris ahvatlevad auhinnad! PS! Kollektiivse 
meisterdamise puhul muidugi korjake rinnaehted enne kenasti kokku ja 
läkitage siis need meieni. Toredat meisterdamist! 

  
Info kaardi tegemise kohta: 
Disaini meile “Oled mulle kallis, hooli endast!” kaart. Saada üks kaart 

oma kõige lähedasemale sõbrale, teine Vähiliitu Viru tn 5-3 maikuu 25. 

kuupäevaks. Enne lae meisterdatud kaart siia üles või saada e-mailile 
angela.kalluste@cancer.ee ning Birgit ja Vähiliit valivad välja kümme 
parimat. Meie koostööpartnerid panevad välja toredaid auhindu!  

  
 Maikuus toimub juba 3-ndat aastat Eesti Vähiliidu rinnavähi 

ennetamise kampaania „Teksades rinnavähi vastu“, mille raames toimub 
rida üritusi eesmärgiga on suurendada elanikkonna teadlikkust vähi 
ennetusest ja suurendada rinnavähi sõeluuringust osavõtjate arvu. Mis 
see on ja miks me seda teeme? Kampaaniaga kutsutakse kõiki üles mai 
viimasel neljapäeval rõivastuma teksadesse ning terve maikuu kandma 

rinnas roosat linti-lootuse sümbolit. Aktsiooni eesmärk on suurendada 
naiste teadlikust ja rinnavähi sõeluuringust osavõtjate arvu. Soovime 
kampaaniaga rõhutada, et olles füüsiliselt aktiivne, säilitades normaalset 
kehakaalu ja tervislikult toitudes saame oluliselt vähendada rinnavähi 
riski.  

Selleks, et näidata  hoolivust ja toetust rinnavähivastases võitluses ei 
ole vaja teha muud kui olla solidaarne ning mai viimasel neljapäeval 
rõivastuda teksadesse ja kanda rinnas ise meisterdatud roosat linti- 
kanda terve maikuu. 

 
Kampaanias osalemine on vabatahtlik. 

 



Eesti Vähiliit korraldab muuhulgas kampaania teemal - rinnaga või 
rinnata, mis eelkõige on suunatud meestele. Rinnavähk on kõige 
sagedamini naistel esinev pahaloomuline kasvaja. Samal ajal peaaegu ei 
räägita (ja ei teata) sellest, et ka mehed võivad rinnavähki haigestuda. 
Meeste rinnavähk on harva esinev seisund, mis moodustab ainult umbes 
1% kõigist rinnanäärme kasvajatest. Samuti soovime kampaaniaga 
meest, haigestunud naise kõrval, tuua teiseks osapooleks peale raviarsti. 

Pahatihti on jäänud meestele suhtumine, et rinnavähk on naiste teema ja 
mure.  

 
Kampaania raames kuulutame  Vähiliidu ja Facebooki erilehel 

http://www.facebook.com/pages/Teksades-rinnav%C3%A4hi-
vastu/114890605200930?bookmark_t=page välja roosa lindi 
ideekavandite konkurssi.  Osa võivad võtta kõik ja oma ideekavandid 
saata Vähiliitu või minu meilile. Samuti kuulutame välja   roosa lindi 
kaardi konkursi- “Palun hoia end, sa oled mulle kallis”. 

 

Kampaania lõpetab Birgit Varjuni, Tanja Mihhailova ja Rolf Roosalu 
heategevuskontsert klubis Venus Tallinnas, kuhu kutsume kõik oma 
abistajad ja toetajad ja meie tegevusest hoolijad meeldivalt aega veetma. 


