
 

NIMI_________________________________   19.08.2014, Jõulumäel 

Selja tervise hindamise protokoll 

Päkkadele tõusu test 
Testi eesmärk: Testitakse sääre tagumiste lihaste jõudu, mis on oluline nii seismisel kui ka kõndimisel. Säärelihaste nõrkuse 

korral võib rüht häiruda.  

Sooritus: Seisa ühel jalal ja tõuse päkale nii mitu korda kui jõuad.  

Tulemus: Hea tulemus on 10 korda. Kui testi ajal on tasakaalu kaotust, siis peaks pöörama tähelepanu säärelihaste 

tugevdamisele.  

Sinu tulemus:______________  

 

Hüppeliigese liikuvuse hindamine 
Testi eesmärk: Hüppeliigese vähenenud liikuvus mõjutab oluliselt meie liikumise biomehhaanikat. Kõndides tekib 

kompensatsioon, kus varbad pööravad väljapoole, väheneb sammu pikkus ja muutub rüht. Sääre tagumiste lihaste pinget 

seostatakse ka lampjalgsusega, veenilaiendite, krampide ja x-jalgsusega. 

Sooritus: hüppeliigeste ja sääre tagumiste lihaste elastsuse testimiseks kükita võimalikult madalale nii, et su kannad jääksid 

põrandale 

Tulemus: Kui su kannad jäävad põrandale ja varbad otseks, on sinu hüppeliigeste painutus (ja sääre tagumiste lihaste 

elastsus) väga hea! 

Kui su kannad jäävad põrandale, kuid varbad pööravad väljapoole, võib sinu hüppeliigese painutus olla vähenenud, olenevalt 

sellest, kui palju varbad ennast väljapoole pööravad. 

Kui su kannad tõusevad õhku, on su hüppeliigeste painutus halb, ning sa võiksid kanda vähem kõrgete kontsadega kingi ning 

pöörata tähelepanu säärelihase venitustele. 

Sinu tulemus:__________________________________________________________  

 

  



 

Selja lailihase elastsus 
Testi eesmärk: Ülepinges ja lühenenud selja lailihas muudab meie rühti halvemaks, tõmmates õlgu sissepoole ja lähemale 

roietele – väga sarnaselt pinges rinnalihastega. Pinged lailihases võivad seetõttu põhjustada valu nii alaseljas, roietes kui ka 

õlgades. Samuti piirab ta oluliselt õla liikumist, tekitades samal ajal alaseljas ülesirutust. 

Sooritus:  Mine põrandale pikali ja tõsta käsi üle pea maha (jälgi, et käsi liiguks tõesti sirgelt üle pea, mitte kõrvale): 

Tulemus: Kui sa suudad oma alaselja ja käe koos maha jätta, on su lailihas elastne – tubli! Kui kätt maha asetades tõuseb 

õhku alaselg, on su lailihas pinges. Kui alaselg säilitab maaga kontakti aga käsi tõuseb õhku, on su lailihas samuti pinges.  

Sinu tulemus:__________________________________________________________  

 

Külgpainutus 
Testi eesmärk: Alaselja liikuvuse hindamine. 

Sooritus: Reitele tehakse märgid keskmiste sõrmede otste kohale algseisus ja küljelepainutuses. Mõõdetakse vahemaa kahe 

punkti vahel. Testi sooritamisel jälgi, et painutus toimuks otse küljele, mitte ette. 

Tulemus: Kahe punkti vahe peaks olema vähemalt 20 cm mõlemale poole. Kui kahe kehapoole mõõtmistulemuste vahe on üle 

2 cm, siis tuleks otsida põhjust. 

Sinu tulemus:   painutus paremale algasend _______ lõppasend_______ vahe_______ 

painutus vasakule algasend _______ lõppasend_______ vahe_______ 

 

Sõrmede kaugus põrandast 
Testi eesmärk: puusaliigese ja alaselja liikuvuse hindamine 

Sooritus: Ette painutusel mõõdetakse vahemaa sõrmeotstest põrandani  

Tulemus: Tulemus on hea, kui sõrmeotsad puudutavad põrandat. 

Sinu tulemus:______________  

 

Selja süvalihaste testimine 
Testi eesmärk: hinnata selja süvalihaste treenitust, mis on väga oluline hea rühi hoidmisel.  

Sooritus: Heida põrandale selili, aseta jalad suurele füsioteraapia pallile. Tõsta puus maast lahti. Hoia käed enda kõrval 

maas, et tagada parem tugipind. Kui suudad selles asendis kenasti püsida, siis pane käed rinnale risti. 

 

Tulemus: Süvalihased on heas konditsioonis, kui suudad 15 sekundit püsida asendis ja käed on rinnal, tasakaalu 

kaotamata. 

Sinu tulemus:______________  



 

Kerelihaste testimine 
Testi eesmärk: hinnata kere suurte lihaste treenitust 

Sooritus: Küünarvarstoengus 30 sekundit sirge keha hoidmine. Asend ei ole korrektne, kui testitav nö vajub seljast läbi 

või hoiab puusa liiga kõrge. Keha peab olema sirge.  

 

Tulemus: Kui suutsid hoida asendit 30 sekundit, siis on kerelihased piisavalt treenitud, et hoida head rühti. 

Sinu tulemus:______________  

 

Kaela liikuvuse hindamine 
Testi eesmärk: on kaela liikuvuse hindamine 

Sooritus: Liigutused sooritatakse kolmes suunas: 

- Pea kallutamine ette 

- Pea kallutamine paremale ja vasakule 

- Pea pööramine paremale ja vasakule 

 

Tulemus: Oluline on jälgida liikuvusulatust ja 

sümmeetrilisust. Pea ette painutusel ei tohiks olla lõua 

ja sternumi vahe üle 2 cm.  

Sinu tulemus: 

Pea ette painutusel  __________________________________________ 

Pea kallutus paremale ja vasakule ___________________________________________________________________ 

Pea pööramine paremale ja vasakule _________________________________________________________________ 
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