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Jalutuskäigud, majapidamistööd ja muud 
argised tegevused lisavad eluaastaid ja 
hoiavad tervist
Vähese liikumise ja ülearuse istumisaja tagajärjel sureb maailmas ligi-
kaudu sama palju inimesi kui suitsetamise tõttu. USAs ja Rootsis läbi 
viidud uuringutes otsiti seoseid istumisaja ja liikumise ning
suremuse vahel1,2.

Intensiivsem liikumine 
vähendab enneaegse 
suremuse riske
Neil, kes liikusid aktiivselt 
vähemalt pool tundi päevas, oli 
suremusrisk oma vanusegrupis 
tervelt 50–70% väiksem kui

Mida pikem on päevane istumisaeg, 
seda rohkem terviseriske
Istuva eluviisi ja suremuse vahel on leitud 
tugev seos4,5 ning suremusrisk näiteks siis, kui 
istutakse vähemalt 10 tundi päevas, võib olla 
lausa 2,5x suurem2.
Liigne istumine vähendab ka eakohast kehalist 
võimekust3. 

Mida ja kuidas uuriti?
Liikumisaktiivsuse mõõtmiseks kasutati 
liikumisandureid. 
USAs osales uuringus üle 16700 naise 
(keskmine vanus: 72)1. Kaks aastat hiljem 
uuriti nende  käekäiku.
Rootsis võttis uuringust osa 850 inimest

Pikk istumisaeg teeb 
tervisele kahju. Kas teadsid, 
et kui igapäevaselt vähemalt 
kümme tundi istuda, siis ei 
vähenda kaasnevaid 
terviseriske ka aktiivsem 
liikumine1? vanuses 35+2. 

Viis aastat hiljem 
otsiti seoseid 
osalenute 
liikumisaktiivsuse, 
suremuse ja surma 
põhjuste vahel2.

Mitmekesine liikumine tuleb 
vanuse lisandudes kasuks. 
Liikumise hea mõju ei avaldu 
mitte ainult treenides, vaid 
kergemategi koormuste 
korral2. Hästi mõjuvad ka 
argised tegevused, näiteks 
koeraga jalutamine ja kodu 
koristamine2.

väheliikuvamatel inimestel1. Südame-
veresoonkonna haigustesse suremise risk on 
aktiivsetel inimestel koguni 90% võrra väiksem2.



Juba tunnine treening nädalas on abiks 
depressiooni ennetamisel
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et liikumise abil saab depressiooni ka ennetada ja selline mõju 
avaldub juba minimaalse koormuse puhul1.  Nii on ka väikestel 
igapäevastel muutustel inimeste liikumisharjumustes 
oluline mõju kogu rahvatervisele.

Mida ja kuidas uuriti?
Norras viidi üheteistkümne aasta jooksul 
läbi üle 30 000 osalejaga uuring, milles 
selgus regulaarse liikumise mõju 
depressioonile ja ärevusele.

Aktiivne liikumine mõjus uuringus 
osalejatele hästi igal juhul
Iganädalane treening või ka lihtsalt 
aktiivsem tegevus kaitses
depressiooni vastu:
• sõltumata inimese soost;
• sõltumata inimese vanusest;
• sõltumata liikumise viisist ja 

intensiivsusest1.

Paljude juhtumite puhul oleks 
liikumine depressiooni ära hoidnud
12% juhtumitest, kus uuringus osalejal 
tuvastati depressioon, oleks selle 
ennetamiseks aidanud ka tunniajasest 
kehalisest tegevusest nädalas1.

Uuringusse kutsuti 33 
908 tervet (ilma 
psüühikahäirete 
sümptomite ja 
liikumistakistusteta) 
täiskasvanut. 11 aasta
jooksul koguti 
regulaarset infot
nende liikumistegevuste, samuti 
depressiooni ja ärevuse sümptomite 
kohta. Uuringus arvestati ka muude 
teguritega nagu kehamassiindeks, 
sissetulekud jm1.

Elu jooksul jooksul haigestub depressiooni 15-20% inimestest. Enamasti
kujuneb haigus välja pikema aja jooksul, inimesele endale märkamatult. 
Aktiivne eluviis aitab depressiooni ja selle tagajärgi ära hoida.

Liikumine aitab paremini 
toime tulla ka üldise stressiga, 
parandades meeleolu ja 
vaimset tervist 2,3.

Mõju rahvatervisele Juba varasemalt oli 
teada, et liikumine leevendab depressiooni 
sümptomeid ja mõjub soodsalt 
ajutegevusele2,3. Uued uuringud näitavad, 
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Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapsi 
toetavad aktiivne mäng ja treeningud
USA psühholoogid uurisid, kuidas mõjutab igapäevane pooletunnine mäng 
ja treening lapsi, kellel on aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH)1.

Mida ja kuidas uuriti?
Kolme kuu jooksul uuriti 200 lasteaia- ja 
algklassilast, kellest pooltel esinesid ATH 
sümptomid.
Lapsed jagati kahte rühma: ühel rühmal 
toimusid enne koolipäeva algust 
igapäevased 30-minutilised mängud ja 
treeningud, teisele rühmale korraldati 
istuvaid tegevusi. Mängude ja treenin-
gute mõju tuvastati testide ning 
küsitluste abil1.

Milliseid muutumisi aktiivne mäng kaasa 
tõi?
Pool tundi aktiivsemat liikumist enne 
koolipäeva algust parandas õpilaste 
tähelepanuvõimet ja meeleolu.
Tugevnesid pidurdusprotsessid ja 
kognitiivne paindlikkus: õpilased suutsid 
paremini tagasi hoida vahetuid impulsse ja 
kohanduda muutuvate  oludega.

Liikumine toetab 
aktiivsus- ja tähelepanu-
häirega laste läbikäimist 
kaaslastega. 
Lapsevanemad tõid välja, 
et nende laste suhted 
kaaslastega muutusid 
kolme kuu jooksul 
paremaks1.

Kui juba 30 minutit aktiivset 
tegevust vähendab tõhusalt ja 
ilma kõrvalmõjudeta ATH 
sümptomeid, siis peaks 
liikumisel olema kindel koht 
aktiivsus- ja tähelepanuhäirega 
laste päevakavas1.

Igapäevaste liikumisvõima-
luste loomisega saab lihtsalt 
ja kiiresti toetada aktiivsus- ja 
tähelepanu-häirega laste 
enesetunnet, arengut, 
suhteid ja õpinguid3,4.

Vähenesid agressiivsus 
ja ärevus, probleemset 
käitumist esines vähem1,2.



Iga kolmas täiskasvanu ei saa piisavalt magada ning kokku on maailmas 50–
70 miljonit uneprobleemiga täiskasvanut4. Liikumisest on uneprobleemide 
lahendamisel palju abi.

Unepuudusel on palju negatiivseid mõjusid1 :
• nõrgestab immuunsüsteemi;
• vähendab võimet taluda stressi;
• põhjustab unisust;
• halvendab keskendumisvõimet;
• halvendab võimet sooritada täpseid ja 

koordineeritud liigutusi;
• nõrgestab mälu- ja kognitiivseid funktsioone;
• vähendab vaimset töövõimet (nt 

õppimisvõimet).

Miks on vajalik saada  piisavalt und?1

• neuronite ehk närvirakkude 
taastumiseks (eriti oluline on sügav uni);

• keharakkude taastumiseks ja reservide 
loomiseks aktiivsete tegevuste jaoks;

• oluliste seoste (info) säilitamiseks, mis 
võivad kaduda, kui neid pikema aja 
jooksul ei kasutata.

1https://www.kliinikum.ee/psyhhiaatriakliinik/lisad/ravi/ph/51uni.htm
2Kredlow et al. 2015. J Behav Med, 38:427-449.
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4Colten and Altevogt. Mational Academies Press, 2006.
5*Sullivan Bisson et al. 2019. Sleep Health, 5:487-494.

Aktiivne liikumine aitab 
kaasa paremale unele.
Und parandab iseäranis 
hästi see, kui liigud 
regulaarselt, kuid abi on 
juba ka kergest aktiivsu-
sest, näiteks kõndimisest.

Mismoodi aktiivne liikumine 
unekvaliteeti parandab?
• kiirem uinumine;
• parem uneefektiivsus (teisisõnu: suurem 

osa voodis oldud ajast veedetakse 
magades);

• parem unekvaliteet;
• suureneb sügava une aeg;
• väheneb päevane unisus. Samuti 

suureneb sügava une aeg ning väheneb 
päevane unisus3.

Sekkumisuuringust leiti, et liikumisaktiivsus parandab 
just naiste unekvaliteeti5. Mida suuremat aktiivsust 
uuritavad raporteerisid, seda paremini nad ka magasid.

Regulaarne liikumine toob parema une

Regulaarselt aktiivsetel 
täiskasvanutel on uni 
kvaliteetsem. Kas teadsid, 
et see seos tugevneb 
vanemaks saades?
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Õues viibimine hoiab laste silmad tervena: 
päevavalgus ennetab lühinägevuse teket ja 
pidurdab selle süvenemist

Mida ja kuidas uuriti?
Uuringus osales 15801 last vanuses 4-14. 
Lapsed jaotati kaheks: ühed osalesid 
tegevustes, mis suurendasid õueaega, teised 
ei viibinud kooli ajal õues.

Laste õueskäimist
ja õuevahetunde
tasub igati soodus-
tada: see on lihtne 
viis lühinägevust 
ennetada ja 
pidurdada.

* Ho et al. 2019. Int J Environ Res Public Health, 16:2595
Wildsoet CF et al. 2019. Ophthalmol Vis Sci, 60:M106–
M131

Laste lühinägevus on järjest sagedasem 
probleem. Kas teadsid, et seda ei 
põhjusta ainult geneetiline 
eelsoodumus või ohtralt ekraaniaega, 
vaid ka vähene õueskäimine?

Mis uuringutest selgus?
Vähem lüginägevust: väljas viibimine 
vähendas oluliselt lühinägevuse tekke riski ja 
nägemise nõrgenemise määra. Lühinägevuse 
esinemissagedus vähenes 50%.
Nägemise halvenemine aeglustus: suurem 
kasu õues käimisest ilmnes lühinägelikel 
lastel, kelle nägemise halvenemine aeglustus 
märgatavalt.
Hea mõju nõuab aega: kõige tõhusamaks 
osutus sekkumine, kus õues viibiti vähemalt 
kaks tundi (õuevahetunnid, kehaline 
kasvatus, vaba mäng pärast kooli jms).
Mida varem, seda parem: positiivne mõju 
avaldub enne murdeiga.

Miks päevavalgus on
nii tähtis?
Päikesevalgus mõjutab 
nägemise arengut, 
stimuleerides võrkkesta 
närvirakke ja takistades 
silmamuna liigset 
pikenemist, mis on 
lühinägevuse peamisi 
põhjuseid.

Lanca C, Saw S-M. Ophthalmic Physiol Opt 2020; 40:216–
229
Palumaa T jt. Eesti Arst, 2019; 98 (Lisa 3).

Laste nägemise paranemine peale igapäevast õuesolekut (%)*

Õues viibimise aeg (tundi/nädalas)



Aktiivsed lapsed saavad paremaid hindeid 
ja täiskasvanuna kõrgemat palka, selgus 
30 aastat kestnud uuringust

Mida ja kuidas uuriti?
Uuring käsitles 
liikumisharjumuste 
pikaajalisi seoseid 
haridustee kestuse, 
palga ja tööturuga.
1980. a alustati 3600 3-
18-aastase lapse ja 
noore uurimisega viies 
Soome linnas;
Sama valimit uuriti 
kuni 2012. aastani veel 
kuuel korral.

1 Kari et al 2016 Med. Sci. Sports Exerc. 48: 1340-1346
2 Kari et al 2017 Med. Sci. Sports Exerc. 49: 2158-2166
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Aktiivset elu 
lapsepõlves tasub 
käsitleda investee-
ringuna, mille 
tulemusi on näha nii 
akadeemilistes 
saavutustes kui tööl.

Aktiivsematel noortel on haridustee 
lõpul paremad hinded ja nad 
investeerivad rohkem oma 
haridusse
Kui õpilased olid 15-aastasena 
kehaliselt aktiivsemad, siis olid nende 
hinded keskkooli lõpus keskmisest 
poole punkti võrra paremad.

Lapsepõlves aktiivsemad panustasid 
hariduse omandamisse keskmiselt ühe 
aasta rohkem kui vähem aktiivsed 
noored.

Aktiivsemad lapsed on tulevikus 
aktiivsed ka tööturul ja poised 
saavad kõrgemat palka1

Kogu lapsepõlve aktiivsetel lastel oli 
täiskasvanuna kõige kõrgem tööhõive 
ja kõige madalam töötuse määr.

Vabal ajal aktiivsetel poistel oli 
tulevikus püsivalt suuremad 
sissetulekud. See seos ei kehtinud 
tüdrukute puhul.

Ka teised uuringud näitavad 
liikumisaktiivsuse seoseid laste 
õpivõime ja parema tervisega ning 
edukusega tööl.

Uuringus jälgiti:
• üldisi tervisenäitajaid;
• elustiilitegureid;
• liikumisaktiivsust;
• sotsiaalmajanduslikku staatust.



Mis on kõrgvererõhutõbi ehk 
hüpertensioon?
Kõrgvererõhutõbi on püsivalt 
normaalsest kõrgem arteriaalne 
vererõhk, mille korral on veresooned ja 
süda pideva koormuse all. See 
suurendab südameinfarkti, ajuinsuldi ja 
neerupuudulikkuse riski.

Kõrgenenud vererõhk on maailmas3,5:
• igal neljandal mehel;
• igal viiendal naisel;
• 1,13 miljardil inimesel;
• aastaks 2025 juba 1,5 miljardil inimesel.
Südame-veresoonkonna haigused põhjustavad 
Euroopas igal aastal ligikaudu 42% surmadest5.

Kiirkõnd, jooksmine, ujumine, 
rattasõit jt intensiivsemad aeroobsed 
tegevused vähendavad vererõhku 
(11/5 mm Hg1), näitavad 
sekkumisuuringud. On leitud, et isegi 
staatilised harjutused aitavad 
vererõhu alandamisele kaasa.

Enam kui sajas riigis, sh Eestis, läbi viidud 
uuringu tulemused
• normaalkaalulistel: ilmnes seos 

igapäevaste sammude hulga vähenemise ja 
vererõhu tõusu vahel3 .

• ülekaalulistel ja rasvunutel: kuust kuusse 
suurenenud sammude hulk päevas oli 
selgelt seotud nii süstoolse kui diastoolse 
vererõhu alanemisega3;

Pane tähele!
• treeningu või liikumise lõpus tuleks 

koormust vähendada rahulikult, 
sest süda ja veresooned vajavad 
taastumiseks 5–10 min;

• kõrge vererõhu korral ära tõsta 
suuri raskusi, kuna see tõstab 
järsult ka vererõhku.

4TAI. Liikumine ja vererõhk, 2016. 
https://intra.tai.ee//images/prints/documents/15236196
4297_Liikumine_ja_vereohk.jpg
5WHO. Hypertension fact sheets, 2019.

Regulaarne liikumine alandab kõrget 
vererõhku ja aitab seda kontrolli all hoida

Kui sinu vererõhk on
140/90 mm Hg (või enam),

siis ilmselt on sul 
kõrgenenud vererõhk. 

Soomes läbiviidud longituuduuring näitas, et 
istuva eluviisiga täiskasvanutel oli kaks 
korda suurem tõenäosus haigestuda 
kõrgvererõhutõppe võrreldes kehaliselt 
aktiivsete inimestega2.

Liigne kehakaal, stress, istuv eluviis, valed toitumisharjumused, suitsetamine ja 
alkohol – kõik need tegurid soodustavad üleliia kõrget vererõhku. Aktiivsem 
eluviis aitab vererõhku normaalsena hoida ning ennetada kõrgvererõhutõbe.

1Börjesson et al. 2016. Br J Sports Med, 
50:356-361.
2Leskinen et al. 2020. BMJ Open, 10:e033797.
3Menai et al. 2017. Health Promot Perspect, 
7(4):190-196.
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2. tüüpi diabeeti 
soodustavad6:
• ülekaal ja/või 

kõhupiirkonna 
rasvumine;

• istuv eluviis;
• vähene liikumine;
• ebatervislik toit;
• stress.

Diabeet võib 
põhjustada3:
• insulti;
• nägemise kaotust;
• infarkti;
• neerupuudulikkust.

Diabeeti aitab ennetada või edasi 
lükata6:
• tervislik toitumine ning kehakaalu 

langetamine;
• piisav liikumisaktiivsus – soovitus on liikuda 

vähemalt 30 minutit vähemalt mõõduka 
intensiivsusega peaaegu iga päev;

• järjestikuse istumisaja vähendamine;
• suitsetamise vältimine.

Regulaarne liikumise head mõjud:
• aitab langetada veresuhkrut ja suurendada 

glükoosi omastamist organismis;
• vähendab glükoosi vabanemist maksas;
• langetab insuliini taset veres.

Vähemalt 150–175 min aktiivsemat 
liikumist nädalas koos kontrollitud 
dieediga aitavad langetada kaalu 
5–7 %. Selle tulemusena kahaneb 
2. tüüpi diabeedi tekkerisk 
vähenenud glükoosi-taluvusega 
inimestel 40–70%1.

4 Leskinen et al. 2020. BMJ Open, 10:e033797.
5 WHO. Diabetes country profiles, 2016
6 WHO. Diabetes facts sheets, 2020. 
7 Yerramalla et al. 2020. Diabetologia, 63:537-
548.

Aktiivsem eluviis aitab 2. tüübi diabeeti 
ära hoida

Viis fakti diabeedi kohta
1. Diabeet on krooniline haigus, mis tekib, kui 

kõhunääre ei tooda piisavalt insuliini (1. tüüpi 
diabeet, mis on  kaasasündinud) või kui keha ei 
suuda insuliini tõhusalt kasutada (2. tüüpi 
diabeet, mis kujuneb elu jooksul). Insuliin on 
hormoon, mis reguleerib veresuhkrut.

2. 2019. a. oli diabeet 463 miljonil täiskasvanul: 
igal kümnendal inimesel maailmas.

3. Arvatakse, et 2045. aastaks kasvab 
haigestumiste arv 700 miljonini3.

4. 1,5 miljonit surma aastas on diabeedi 
põhjustatud.

5. Eestis on diabeet umbes 9,3% inimestest5. 

Ka lühiajalised intensiivsemad tegevused vähendavad 15% 
võrra riski haigestuda 2. tüüpi diabeeti võrreldes 
olukorraga, kus selliseid tegevusi ei toimu7.

Liikumisaktiivsuse soovitused 2. tüüpi 
diabeedi korral2:
• igapäevased harjutused (või vähemalt 

ülepäeviti), et tõhustada insuliini tegevust;
• optimaalse glükeemilise ja tervisliku 

seisundi saavutamiseks nii aeroobne kui 
kerge jõutreening.



Kolm fakti ärevushäire kohta:
1. Ärevushäire on maailmas kuuendal kohal olev tervisehäire3,, ulatudes sõltuvalt 

riigist 3,8–25 protsendini elanikkonnast ning krooniliste haigustega inimestel 
isegi kuni 70 protsendini4. 

2. Eestis on ärevushäirete levimus WHO terviseuuringu andmetel 6,3%7.
3. Ärevushäirega inimestel on suurem risk haigestuda südame-veresoonkonna 

haigustesse, 2. tüüpi diabeeti ning on seotud enneaegse suremusega2.

Ärevust soodustavad/põhjustavad6: 
• vähene liikumine;
• palju istumis-/ekraaniaega;
• kõrgem vanus;
• madalam sotsiaalmajanduslik staatus (madalam 

haridus ja väiksem sissetulek);
• depressioon;
• uuringud on näidanud, et naised on ärevusele

vastuvõtlikumad kui mehed.

4Kandola et al. 2018. Curr Psychiatry Rep, 20:63.
5Schuch et al. 2019. Depress Anxiety, 36:846-858.
6Stubbs et al. 2017. J Affect Disord, 208:545-552.
7WHO 2010. WHO Health Survey.

Aktiivsel liikumisel on 
ärevusele kohene mõju. 
Ärevuse vähendamiseks on 
abi ka ühekordsetest ja 
lühiajalistest aktiivsetest 
tegevustest1.

Inimestel, kelle aktiivsema liikumise 
aeg jääb alla 150 minuti nädalas, on 
32% suurem tõenäosus 
ärevushäirete tekkeks võrreldes 
nendega, kes liiguvad nädalas 
vähemalt 300 minutit mõõduka 
intensiivsusega6.

Regulaarne liikumine4,6:
• aitab vähendada lihaspingeid, kahandades 

seeläbi ärevuse tunnet;
• tõstab südame löögisagedusest, mis omakorda 

muudab ajukeemiat, suurendades oluliselt 
oluliste ärevusvastaste neurokemikaalide
kättesaadavust. Neurokemikaalid on ained, mis 
reguleerivad aju funktsiooni;

• stimuleerib neurogeenseid protsesse, mis on 
olulised aju õigeks funktsioneerimiseks;

• parandab hipokampuse funktsiooni, mis 
omakorda parandab reageeringut stressile ning 
posttraumaatilistele stressihäiretele.

Regulaarse liikumise head 
mõjud
• vähendab pinget, stressi ja 

vaimset väsimust;
• annab energiat;
• parandab une kvaliteeti;
• parandab saavutustunnet;
• motiveerib;
• vähendab viha ja 

pettumust;
• suurendab söögiisu;
• on tore!

Ühest uuringust selgus, et oma 
liikumisaktiivsust kõrgemini 
hinnanud inimestel oli 27% 
madalam ärevuse tekke risk 
võrreldes nendega, kes hindasid 
oma liikumisaktiivsuse 
madalamaks5.

Liikumine aitab ärevusest üle saada

12018 Physical Activity Guidelines Advisory
Committe Scientific Reports, 2018.
2Batelaan et al. 2016. Br J Psychiatry, 208(3):223-231.
3Baxter et al. 2014. Psychol Med, 44(11):2363-2374.


