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Esimene Eesti heade uudiste
portaal GoodNews avati eel-
mise aasta detsembris veidi
enne seda, kui välja oli kuulu-
tatud maailmalõpp � seda mit-
te suurest hirmust maailmalõ-
pu ees, vaid hoopis veendu-
musest, et Eesti riik on posi-
tiivse meedia revolutsiooniks
valmis. 

Portaali eesmärk on rikas-
tada inimeste igapäevaelu
vaid heade uudistega headest
inimestest, tegudest, teenus-
test-toodetest ja loomulikult
erilistest sündmustest, mis ko-
gu Eestimaal toimuvad või
Eestiga seotud on.  

Kõik, kes on väsinud nega-
tiivsete uudiste lugemisest,
saavad nüüd lugeda vaid po-
sitiivseid uudiseid. Portaal on
koht heategevusürituste ka-
jastamiseks, palju on lugusid
huvitavatest inimestest ja
nende igapäevatoimingutest.
Lisaks kirjutame vapratest
Eesti inimestest ja sellest,
kuidas nad nii vapraks on
saanud. Teemade valdkond
on lai: Eesti elu, äri ja ilu, ter-
vis, reisimine, kultuur ja

keskkond. Just see portaal on
ka koht, kus saab nüüdsest
tänada kõiki neid inimesi, kes
teevad midagi, mis inimkon-
nale head teeb. Tänada saab
iga päev. Selleks on avatud
vihjeleht. 

Positiivse meedia 
revolutsioonist

Sellel suvel käivitasid KU-
MA raadio ja GoodNews hea-
de uudiste raadiosaate, kus
kuuleb Kuma raadiodirektorit
ja igati positiivset Mati Pal-
metit koos GoodNews ellu-
kutsuja ning peatoimetaja
Monika Kuzminaga vestlemas
kõige selle üle, mis Eestimaal
põnevat ja positiivset sünnib.
KUMA raadio leviala on Jär-
vamaa � 101,0 MHz. Raadio-
jaama leviala katab lisaks Jär-
vamaale ka osa Pärnu, Rapla,
Harju, Viljandi ja Jõgeva maa-
konnast ning ulatub ka Lää-
ne-Viru maakonda.

Isegi Peeter Võsa on 
negatiivse meedia 
poolelt positiivsele 
lainele üle kolinud

Halvad uudised on selja ta-
ha jätnud ka Peeter Võsa. Ni-
melt alustab sügishooajal
TV3s uus ja üdini positiivne
telesaade "Võimalik vaid Ees-
timaal", mis valmib saatejuht
Peeter Võsa ja televaatajate
koostöös. 

Saates näeb kõike, mida
siinmail leida võib � olgu see
siis kas kõige seksikam neiu
rannas, parim naabrimees,
andekaim muusik, geniaal-
seim idee või kõige totram
üritus.

Teemad on intrigeerivad,
kummalised, naljakad, ab-
surdsed � ehk just sellised,
nagu rahvas näha soovib.

GoodNews peatoimetaja
Monika Kuzmina: 
Positiivne mõtlemine on
üks väärika ja väärtus-
liku elu alustalasid

"Mõned aastad tagasi käisin
Lõuna-Ameerikas, Arubal, lae-
val Freewinds juhtimis-, kom-
petentsus- ja ellujäämiskursu-
sel. Peale pikka ja rasket iga-
päevatööd iseendaga, keeruli-
si ülesandeid oma keha ja vai-
muga ning vaimse ja füüsilise
tasakaalu leidmise, sain ma
Arubalt kaasa ühe unistuse �
levitada häid uudiseid. Mul
tekkis veendumus, et inimes-
tel on kõrini virisevast suhtu-

misest, negatiivsusest ning hal-
badest uudistest. Otsustasin, et
teen Eestisse heade uudiste

kanali. Esialgu polnud plaan
päris selge, kas teha ajakiri,
ajaleht, telesaade või hoopis

raadiosaade � aga selge oli see,
et ma teen selle ära. Kui oma
mõttest erinevatele inimestele
rääkisin, siis mõni pidas mind
rumalaks, naiivitariks ja saa-
matuks. Mis seal ikka � see pa-
ni mind mõtlema ja headuse
ideesse veel rohkem süvene-
ma. Hakkasin tegema katseid.
Loobusin iga suvi mingi pe-
rioodi jooksul negatiivsete
uudiste vaatamisest ja lugemi-
sest. Teate, mis juhtus? Olin
nädala möödudes rõõmsam,
avatum ja loomingulisem, olin
vabam!," meenutab GoodNews
peatoimetaja Monika Kuzmi-
na idee sündi.

"Meie meeskonna jaoks on
sellest saanud missioon, mida
me auga täidame kui oma 
kohust, mida mitte keegi mei-
le pole kohustuseks pannud.
Positiivne mõtlemine on üks
väärika ja väärtusliku elu
alustalasid ning me hoiame
teadlikult ennast eemal nega-
tiivsusest ja soovitame seda
kõigil teha. Loomulikult ei 
tähenda see seda, et peaks
halva eest pea liiva alla peit-
ma aga meelega halba enda
ellu lasta või ise kutsuda pole
ka ju mõtet," lisas Kuzmina. 

GoodNews: Positiivse meedia 
revolutsioon on alanud! 
Alates käesolevast Terviselehe numbrist hak-
kab ajalehes ilmuma midagi Eesti jaoks era-
kordset �  kokkuvõte ainult headest uudistest.
Jah, see on tõsi � ainult positiivsed uudised. 

Tuhanded mikroobid, mida enda-
ga kaasas kanname, on osa meist
endist, moodustades nn. mikro-
bioomi. 
Igale loomaliigile on omane mõnevõrra eri-
laadne mikrobioom, mis avaldab oma pere-
meesorganismile mõju, alates selle aju aren-
gust, seedimisest, kaitsesüsteemide kujunemi-
sest kuni kehalõhnade avaldumiseni.

Vastupidiselt praegusele teaduslikule aru-
saamale võib mikrobioom mängida rolli ka pe-
remeesorganismi evolutsioonis. Ajakirjas
Science avaldatud uuringus näidati, et mik-
roobid võivad panustada uute liikide tekkes-
se, vähendades erinevate liikide emaste ja isas-
te isendite vaheliste hübriidide elujõulisust.

Uus uuring pakub tõendust vastuolulisele
evolutsiooniteooriale, mis näitab, et loodusli-
ku valiku objektiks ei ole mitte üksnes indivi-
duaalne organism, nagu Darwin seda väitis,
vaid organism koos temaga liitunud mikro-
bioomiga.

Uuring näitab, et rakutuuma genoomi ja
mikrobioomi tuleks käsitleda seega liigitekke
ühtses raamistikus.

Uuringus vaadeldi kolme liiki juveelherila-
si. Herilaste mikrobioom koosneb mikroorga-
nismide 96-st erinevast rühmast. Kaks uurin-
gus käsitletud liiki (Nasonia giraulti ja N. longi-
cornis) lahknesid vaid umbes 400 000 aastat ta-
gasi, olles seega geneetiliselt lähedaselt seotud.
See lähedus peegeldus ka nende suhteliselt sar-
nastes mikrobioomides. Kolmas liik (N. vit-
ripennis) lahknes juba miljon aastat tagasi ning
seega avaldusid uuringus ka suuremad erine-
vused nii genoomis kui mikrobioomis.

Kahe lähedaselt seotud liigi hübriidsete jä-
reltulijate suremus oli suhteliselt madal, vaid
umbes 8 %; samas oli see näitaja evolutsioo-
niliselt kaugemal paiknevate liikide vahel üle
90 %.

Elujõuliste hübriidide mikrobioomid olid
seejuures väga sarnased oma vanemate mikro-
bioomidele.

Allikas: ERR

Mikroobid võivad mõjutada 
peremeesorganismide evolutsiooni

Monika Kuzmina. Foto erakogust

Alates 18. juulist kuulub käsimüügiravimite
hulka Takeda Pharma AS ravimi Hydrocorti-
sone DAK 10 mg/g salvi 10 g pakend (toime-
aine hüdrokortisoon).

30 g pakend jääb retseptiravimiks.
Hüdrokortisooni salvi võib käsimüügiravi-

mina kasutada nahaärrituse või sügeluse lü-
hiaegseks raviks täiskasvanutel ja üle 2-aas-
tastel lastel. Ravimi kasutamisel tuleb tähele-
panu pöörata järgnevale: Salvi kasutamise
kestus ei tohi ületada 7 päeva. Kui sümptomid
ei parane või süvenevad, tuleb pöörduda ars-
ti poole. Alla 2-aastastel lastel võib hüdrokor-
tisooni salvi kasutada ainult arsti ettekirjutu-

sel. Näo piirkonnas tohib kasutada ainult ars-
ti ettekirjutusel. Salvi ei tohi kasutada lahtis-
tel haavadel, vigastatud nahal, põletikulisel
(bakteriaalne, seen- või viirusinfektsioon) na-
hal ja anogenitaalpiirkonnas. Raseduse ja rin-
naga toitmise ajal võib salvi lühiajaliselt kasu-
tada, kuid imetavad emad ei tohi salvi rindadel
kasutada, et vältida imiku kokkupuudet ravi-
miga. Ülitundlikkusnähtude tekkimisel tuleb
ravi katkestada. Enne ravimi kasutamist luge-
ge pakendi infolehte, sest vajaliku ravitoime
saamiseks tuleb salvi õigesti kasutada � paken-
di infolehes on üksikasjalik õpetus.
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Hüdrokortisoon ka käsimüügis


