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  Kuidas leida endas
motivatsiooni ning tagada

regulaarne, individuaalselt sobiv
ja piisav liikumisaktiivsus
-----------------------
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Kui inimene ei suuda oma vaba
aega ja tööd kontrollida, siis
valmistavad need vaid
pettumust …

      Mihaly  Csikszentmihalyi
                     “Kulgemine”
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HEAOLU LAIEM
MUDEL

Müller & Lanz -
Kaufmann , 2001
Zilmer, 2005

ENESE
Hoole

ÜHISKOND

KESKKOND

  VAIM

KEHATERVIS

TAASTUMINE
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Töövõime ( jaksamise ) käsitlus
• Töövõime - organismi suutlikkus teha

tööd (jaksata)
  Töövõimet soodustavad tegurid
• Otstarbekas töörütm
• Emotsionaalne huvitatus
• Aktiivne puhkus
• Meelelahutus

  Selge viide rekreatiivse tegevuse vajadusele
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UUS- unustatud vana
• 11.09.2013.a. kirjutab ajaleht “Postimees”, et ka
… 11.09.1898.a – (115 aastat tagasi) kirjutas PM samuti ISTUVAST

ELUVIISIST
•  tuues toonases seletuses igasuguseid organismiga juhtuvaid hulle asju
•  andes seejärel rea abinõusid selle vastu võitlemiseks
•  Nimetades esimesena -  JALUTAMIST !!!
•  siis veel,gümnastikat ,toaturnimist, ratsutamist , vehklemist,

uisutamist, mägede otsa ronimist, lubades isegi kerget maadlemist (!?)
•  ei räägita veel jooksmisest, pallimängudest, suusatamisest, ammugi

siis aeroobikast – see on alles  uue sajandi “mood”

• ISTUV ELUVIIS ON MUUTUNUD 115.AASTAGA
TÕELISEKS HÄDADE PÕHJUSEKS, aga endised
vahendid jäänud põhimõtteliselt ausse + uued tulijad

K. Zilmer/Normaalne liikumine
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Kepikõnd - igas kohas, igal ajal, igaühele

K. Zilmer/Normaalne liikumine
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Kepikõnni kasulikkus
PLUSSID
•lihtsus  , igalpool teostatav, täiendav koormus,
•täiendav tugi, kasutatav ka igapäevases liikumises
•hea ühistegevus , suhtlusvõimalus
•võimlemisvahend

   MIINUSED
•Ega polegi ühtki erilist
•Pinnase mittearvestamisel  põrutused randmetele

K. Zilmer/Normaalne liikumine
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Inimene on loodud liikuma ja
see on temale antud õnn …

Elias Lönnrot
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Esmalt– normaalsest liikumisest
• Liikumises leiab üsna palju ka mittenormaalset
• Liigutakse üle oma võimete ja piiride (isegi

tervise hinnaga
• Tahtmatult esineb enda seisundi või

oskuste/võimete mittearvestamist
• Liigutakse/tegutsetakse  teiste mõjul või

sundimisel
• Liikumisega esineb kahjuks palju probleeme
• Liikumine võiks senisest enam inimest aidata,

mistahes eas, aga eriti kriisi olukordades
    LIIKUMATA EI SAA, EGA TOHI OLLA!
       Pead leidma -  ENDA LIIKUMISE !
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Normaalsus liikumises !
• Ei saa ette , ega takka järgi liikuda !
• See sama - nagu söömise, joomise, magamise

jpm. tegevustega
• Mis vajavad regulaarsust ja tööd endaga -

mugavuste ja harjumuste ületamist
• Oma harjumuste ja toimetuste oskuslikku

seostamist sellega - selle aja leiab alati !
• Ei pea kindlasti ”trennis käima ega sportima “
• Peab tegema seda, mis tundub olevat sulle

vajalik ja sobiv, paljudel juhtudel (hakkama)
liikuma

• Liikuda - just enda jaoks !
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LIIKUMISE OLEMUS
• Liikumine on tahtest lähtuv tegevus
• Närvisüsteemi kaudu juhitud lihastegevus
• Tulemusena - liigutus, liikumine
• Vajab energiat ja kulutab ning taastab

samas seda
• Nii et liikumine - see pole ainult kehaline

tegevus, vaid toetub  tunduvalt laiemale
taustale, on mulfifunktsionaalne toiming

• Liikumine seob paljusid muid tegevusi,
muutudes nende kaasosaks ja andes
paljudele muudele tegevustele veel ühe -
märkamatu , aga olulise mõjuteguri



12K. Zilmer/Normaalne liikumine

Liikumisega seotud käitumine
• Liikumine toimub alati mingist eesmärgist

lähtuvalt, aga võib olla ka alateadvusest
kantud

• Otsustust määravad  - sisesed ja välised
ootused, vajadused, võimalused, takistused

• Liikumise teostamine ja seda määravate
teguritega arvestamine moodustavadki -
liikumisega seotud käitumise

• Liikumist saadab meil jätkuvalt tippspordi
vari ja mõõdupuu …
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Liikumisvormid
• Põhilised kõigile sihtrühmadele - käik, jooks,

tõstmised, kandmised, ujumine, rattasõit
• Neist on välja arendatud erineva keerukuse ja

raskusastmetega variante
• Kui lisanduvad vahendid - laieneb

liikumisvormide hulk oluliselt ( ratas,
tõukekelk, käimiskepid, suusad, paat jm.)

• Tehniliste vahendite areng ( näiteks vees ja
lumel liikumiseks ) toob uusi ja uusi
liikumisvorme ja muudab liikumise
keerulisemaks ja suuremaid oskusi nõudvaks-
ja mitte ainult noortele !!!



14K. Zilmer/Normaalne liikumine

Liikumise teostumine
• Tavakohaselt on moodustanud  suure osa

liikumisest just - tööga, toimetustega seostuv
• Selle osakaal aga väheneb pidevalt
• Liikumine jääb paljuski juba harrastuste hulka,

moodustades üha enam - osa elulaadist
• Liikumisharrastus jaotub - spordiks,

harrastusspordiks, virgestustegevuseks ja
tervist tasakaalustavaks tegevuseks

• Liikumise rolli igapäevases toimetamises
määravad tegevuste eesmärgid

• IGAL JUHUL - ei saa me ilma liikumiseta !
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Kehaline (?) kasvatus (?)
• Liigne rõhuasetus kehalisele (sportlikule) tegevusele
• Pisut ülepakutud rõhuasetus ka kasvatusele
• Tegelikult toimub ju liikumistegevuste õppimine ( teadmised,

oskused, harjumuse tekitamine)
• Seega võikski kehalise kasvatuse aine nimetada liikumisõpetuseks
• Annab suurema sidususe teiste ainetega (kõigiga, mis soodustavad

ja täiendavad liikumisega kaasnevat)
• Mõtlemise / otsustamise / muutmise koht !
• Parandaks hoiakuid liikumisharjumusse ja parandaks selle aine rolli

õppeprotsessis
• Lisanduks ka seostatus rekreatiivse mõtteviisiga
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Liikumisharjumust kujundavad
tegurid

TEADMISED OSKUSED HOIAKUD
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TEGEVUS & REKREATSIOON
  Dictionary of Sociology järgi on
  rekreatsioon mistahes vabal ajal

tehtav tegevus - üksi või ühiselt –
mis on vabatahtlik ja meeldiv, köitev
tegevuse kui sellisena, mitte aga
loodetava tasu või hüvituse pärast.

Rekreatsioonile iseloomulik tunnus ei ole mitte ainult
tegevuses, vaid su enda arusaamas, miks sa selle
tegevuse ette võtad - seega mõtteviisis !
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Liikumisharrastuse eesmärgid

• isiklik rahulolu, mõnutunne (MEELEOLU
TEGEVUS)

• nauding aktiivsest (kehalisest) tegevusest
• vaba ja sundimatu tegevusmiljöö
• individuaalsus (kehalise) koormuse valikul
• vabadus ja võimalus kaasharrastajate ja

seltskonna valikul
• võimalikult tööalast tegevust tasakaalustav

vastandtegevus
• saavutada soov seda tegevust korrata
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Integreeritud suhete
parandamine ja arendamine

• Rekreatiivsed tegevused
reeglina kaotavad
kõikvõimalikke piire ja
stampseid seisukohti

• Parandatakse erinevaid
sassiläinud suhteid

• Luuakse enam vastastikust
tolerantsust ja arusaamist

• Ühinetakse
ühistegevusteks, millest
lähtub parem “meie” tunne
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Liikumine ja tervis
• Suhteliselt küll kulunud ja enamlevinum väide,

aga …
• Tervele  inimesele mitte eriti toimiv
• Pingelise olukorra ja taotletava heaolu puhul

on olulisem siiski taastumine ( enda uuesti
“loomine”).

• Liikumine on ainus harjumus, millel on kindel
seos HEA ENESETUNDEGA

• MIKS ME NII VÄHE USALDAME ENESETUNNET, ME EI
SAA JU END PIDEVALT MÕÕTA, TESTIDA

• Nii et esiplaanile - enesetunne, töövõime,
jaksamine jne.
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LIIKUMISEGA SEOSTUVAD TUNDED
• Heaolutunne (mõtted erksad, ind & energia,

liigutused õnnestuvad, hea meeleolu ja rahuldus)
• Keskendumine ( tähelepanu on koondunud

tegevusele, häirivad tegevused jäänud kõrvale)
• Nägemisaistingud (maastiku ja nähtava nautimine,

tegevuspaik meeldib ja pakub naudingut)
• Higistamise tugevus ( tugev higistamine, higistamine,

läbimärg olemise tunne )
• Lihase- ja liigesevaegused (lihaste hellus, valu)
• Helitaust (meeldivad hääled, meeldiv helitaust)

Schneider , 1997

K. Zilmer/Normaalne liikumine



K. Zilmer/Normaalne liikumine 22

Liikumissoovitusi I
• Ülekoormusi, põrutusi, väänamisi, ülemäärast valu vältivad

tegevused
• Keharaskuse jagunemine käte - jalgade osas
• Libisevad, liuglevad, kerivad, rahulikud venitavad

tegevused/harjutused ( ilma valuliku tundeta ?)
• Kepikõnd looduslikul pinnasel, murdmaasuusatamine (klassika),

jalgratas (tasane maa),ujumine, vesivõimlemine, üldvõimlemine
(mitte intensiivne aeroobika), sõudmine, orienteerumiskõnd/jooks
(liikumine maastikul kaardiga)

• Korralik soojendus, aga veelgi tähtsam tegevuse järgne venitus ,
soojas ruumis ja mitte maha jahtudes

• Tegevustes ettevaatlikkus, oma tervisliku seisundi tunnetamine ,
organismi reaktsiooni tajumine, enese hindamine 1-5 skaalas

• Mitte üle koormata tavategevustes (end unustades)
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Liikumissoovitusi II
• Kui puudub füüsiline aktiivsus, siis alustada

hoogsama kõnniga alguses kuni 30 min päevas
• Sobib kõiksugune mõõdukas füüsiline tegevus-

tavatoimetamised
• Tunda ise koormuse suurendamise vajadust,

vältida liigset koormamist
• Jõuda regulaarse liikumistegevuseni, sest

organism toimib ju kogu aeg, liikumise kaudu
antav ärritus peab olema samuti regulaarne

• Kindlalt - liikumise järgne venitus,
rahuseisundi saavutamine
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LIIKUMISSOOVITUSI (tööst lähtuvalt)

• Tööst erinevas keskkonnas tegutsemine
• Teiseloomulisem füüsiline tegevus
• Sundasendite vältimine
• Mõõdukas intensiivsus
• Rütmiline vahelduvus
• Kindlasti hea taastumine, lõdvestus

(veeprotseduurid, saun, massaaz)
• Pere ja sõprade kesksus

K. Zilmer/Normaalne liikumine
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TERVIS JA TAASTUMINE
• Tervise kontrolliks ja hädadest lahtisaamiseks

praegu (!), mitte  alles kunagi (?) parim aeg
• Hädades annavad märku  muutused

enesetundes - peab olema tahe liikuda
• Haigena mitte harjutada ja samuti pärast

haigestumist alles täiesti paranenuna
• Põhiprobleemiks - üleliigne higistamine (liiga

soojalt riides) ja sellega seoses kümetumine
• Piisav joomine - soe jook
• Arvestada ka tööpingeid ja väsimust
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Südamearst M. Viigimaa soovitab

K. Zilmer/Normaalne liikumine
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LIIKUMISHARRASTUSE 3 TUGIPUNKTI

LIIKUMISHARRASTUS

KESKKOND
MILJÖÖ
KOHT

LIIKUJA LIIGUTAJA
NÕUSTAJA

L I I K U M I S H A R J U M U S
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Klassika !!!!!!!!

• Kas ülimalt klassikalise ala
tippsaavutus tekitab
liikumisharrastuse sel alal  ?

• Kas varsti on meil tuhandeid
kettaheiteharrastajaid ?
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UUENDUSED
   Uued tegevused

• Mängu
• tunnet
• meeleolu
• rahuolu
• jõukohasust
• piisavalt

liikumist

 REKREATIIVSUST



K. Zilmer/Normaalne liikumine 30

KEHALISED (?) VÕIMED

Jõud, kiirus, vastupidavus ????
Tasakaal, koordinatsioon… nutikus  jmt…



31K. Zilmer/Normaalne liikumine

Liikumine looduses - heaolu alustala
• Liikumine looduses - kättesaadavaim ja pakutavamaid  tegevusi
• Loodus kui vahetu ja suurimate võimalustega resurss
• Liikumine samuti - kõikvõimalikul moel, aastaringselt, igal kellaajal,

kõikvõimalikele sihtrühmadele
• Seostatus muude  valdkondadega - kultuur, sotsiaalsete

probleemide lahendamine, tervis, töövõime taastamine
• Küsimuseks kustahes Eestis - miks me kasutame nii vähe piirkonna

võimalusi enda tasakaalustamiseks
• RMK ! Suurepärane puhkealade võrgustik !  Läbi

Eesti kulgevat 2  rada !!!
• X paiga võimalus ? Otsige ja leiate !
• Läbi ETR kaudu suurendada loodusega seotud

tegevuste rolli ( loodusrajad, vaatlused,
õppepaigad- õuesõpe !!!)

• TÄHTIS just KOV , vabakondade roll !!!
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2014 - Liikumisaasta
• Igaühe enda leidmine liikumises
• Piirkonna liikumistegu (teod)
• Isiklikud lubadused
• Kogukonna ja vabakondade ühistegevus
• Liikujate hulga suurendamine / kaasamine
• Liikumisele suurema tähenduse andmine
• Piirkonna võimaluste laiem tutvustamine
• Avasta  lähiliikumisvõimalused!

K. Zilmer/Normaalne liikumine
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Liigu & märka !
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  … ON   MÕNUS !

Liikumine …
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Soovituslikku lugemist arutlemiseks !

• www.kaarelzilmer.tumblr.com
• www.suusatades.weebly.com
• www.suusakool.weebly.com
• www.e-ope.ee/repositoorium
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Ja veel !

EESTI INIMESED
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    Märka ja väärtusta detaile !

          Tänan tähelepanu eest !

             Info & kontakt : kzilmer@tlu.ee


