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TV3 „Tantsud tähtedega“ esimene osaleja on selgunud! 

  

Telesügise oodatuima saate „Tantsud tähtedega“ esimene tantsutäht on selgunud. TV3 

vaatajateni jõudvas heategevusest kantud suursaates osaleb Riigikogu esimees Jüri Ratas, et 

anda oma panus Eesti Vähiliidule uue põlvkonna liikuva kompuutertomograafi ostmiseks. 

  

TV3 Grupp Eesti tegevjuhi Signe Suure sõnul on oodatuima sügissaate esimese osaleja 

avalikustamine märgilise tähendusega: „Rõõm on tõdeda, et heategevuse nimel võtab saates 

osalemise väljakutse vastu väga lugupeetud tipppoliitik - Jüri Ratas. See on tähendusrikas algus, 

mis viitab, et erilist tunnustust ja tähelepanu pälvivad ka järgmised tantsutähed, kes oma karisma 

ja panusega toetavad Eesti Vähiliidu heategevuskampaaniat ning pakuvad vaatajatele meeleoluka 

ja emotsioonirohke „Tantsud tähtedega“ hooaja.“ 

  

Jüri Ratase kinnitusel on kõigil meil vaja anda endast maksimum Eesti inimeste tervise hoidmiseks 

ning selleks, et kvaliteetse terviseuuringu võimalus jõuaks igasse Eestimaa nurka. „Eestis sureb 

pahaloomulistesse kasvajatesse aastas ca 4000 inimest, mis näitab, et see haigus ei küsi vanust, 

sugu ega elukohta. Tantsusaate toel Eesti Vähiliidule soetatav ratastel kompuutertomograaf 

võimaldabki, et nii kopsuvähi sõeluuringut kui ka teisi eriarstide poolt määratud uuringuid oleks 

võimalik teha inimese elukoha lähedal - ka väljaspool suurlinnu ja suuri meditsiinikeskusi,“ 

selgitab Ratas põhjust, miks ta võttis vastu otsuse osaleda „Tantsud tähtedega“ saates. „Me kõik 

oleme kaotanud mõne oma lähedase, tuttava või sõbra sellele haigusele…Nii ka minu pere. Kui 

saan aidata kaasa taoliste haiguste ennetamisele ja varajasele avastamisele, siis püüan alati oma 

panuse anda,“ sõnab Jüri Ratas, kes on ka varem Eesti Vähiliidu heategevuskampaaniates kaasa 

löönud. 

  

Eesti Vähiliidu juhataja Maie Egipti selgitusel võimaldab kompuutertomograafia teha vaid 

mõnekümne sekundiga inimese kehast kihilisi ülesvõtteid. Nii saab kiiresti ja tõhusalt läbi uurida 

suuri kehapiirkondi ja avastada potentsiaalselt eluohtlikke seisundeid. „Kompuutertomograafia on 



asendamatu onkoloogiliste haiguste ehk vähi diagnostikas ning on eriti efektiivne ägedate 

haigusjuhtude ja suurte traumade korral. Meie Eesti Vähiliiduga oleme südamest tänulikud ja 

õnnelikud, et „Tantsud tähtedega“ saade toetab Vähiliitu rahvahääletuselt laekuva tuluga. Samuti  

tahame avaldada suurt tänu Jüri Ratasele ja teistele julgetele tuntud Eesti inimestele, kes saates 

kaasa löövad - teie panus on hindamatu,“ kinnitab Maie Egipt. 

  

Maailmas enam kui poolesajas riigis rahvast vaimustav „Tantsud tähtedega“ on saabuva telesüg ise 

suurim saade, kus tuntud eestlased pannakse paari Eesti parimate võistlustantsijatega, et hooaja 

lõpuks andekaim tantsupaar välja selgitada. Pooleteise kuu jooksul enne TV3 vaatajateni jõudvat 

esimest otsesaadet on paaridel võimalus tantsude põhitõed selgeks saada ning valmistada ette 

esimesed tantsukavad. Alates teisest saatest tuleb žürii ja rahvahääletuse tulemusel vähim punkte 

saanud paaril võistluselt lahkuda. 

  

Rahvahääletusest laekuv tulu läheb Eesti Vähiliidule uue põlvkonna liikuva kompuutertomograafi 

soetamiseks. 30 aastat on Eesti Vähiliit oma tegevusega pühendunud vähi ennetamisele ja 

varajasele avastamisele. Koostöös Viljandi Haiglaga sõidavad mööda Eestit Vähiliidu 

mammograafiabuss ning naha- ja meeste diagnoosikabinetid, et vähki ja vähieelseid seisundeid 

võimalikult varakult avastada. Tänu sellele on suudetud päästa sadu inimelusid. 

  

Aastatel 2006-2011 võlusid „Tantsud tähtedega“ saates vaatajaid Erki Nool, Erika Salumäe, Anna 

Levandi, Koit Toome, Maarja-Liis Ilus, Jan Uuspõld, Stig Rästa, Mikk Saar, Gerli Padar, Getter 

Jaani, Luisa Rõivas, Vilja Savisaar-Toomast, Ingrid Tähismaa, Reet Linna, Indrek Tarand, Aivar 

Riisalu, Kristiina Ojuland, Katrin Karisma, Beatrice, Henrik Normann, Argo Ader, Piret Järvis, 

Dave Benton, Andres Anvelt ja paljud teisedki tuntud inimesed, kelle elu sai tänu saatele uue 

positiivse suuna. 

  

Juba täna õhtul on TV3 „Suvistes Seitsmestes“ esimese tantsutähega eksklusiivne intervjuu.  

  

https://www.tv3.ee/3-portaal/tele-ja-kino/tantsud-tahtedega/ministritoolist-otse-tantsuporandale-

esimene-tantsud-tahtedega-osaleja-on-selgunud/ 
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