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Ma tooksin siia paralleeli kohustusliku ajateenistusega. Noormehed, kes mõistavad 

ajateenistuse vajalikkust oskavad kasutada kohustuste vaba aega kasulikult. On haruldane 

võimalus elada 11 kuud muretsemata, kust tulevad riided selga, puhtad voodilinad voodisse ja 

3 toidukorda päevas lauale. Tark inimene võtab antud ajast maksimumi ja oskab näha igas 

päevas midagi head. Sama kehtib ka praeguse Vabariigi Valitsuse poolt välja kuulutatud 

eriolukorraga. Igal inimesel on vaba valikuvõimalus, kuidas kasutada üksi või perekonnaga 

kodus olemise aega. Olenemata keerulisest olukorrast on võimalik siit kasu lõigata. Eesti 

Terviseamet on teatanud, et nõrgema tervise ja krooniliste haigustega inimestele on viirus kõige 

ohtlikum. Regulaarne aktiivsus, mis varasema kiire elutempo juures võis osutuda 

keeruliseks,  on üks võimalus nõrga tervise tugevdamiseks. Praegu on antud meile suurepärane 

võimalus enda harjumusi muuta.   

 

Viirusepuhangu kiirust vaadates tunduvad kehtestatud reeglid vältimatud. Miks hakatakse 

immuunsüsteemi tugevdamisest rääkima siis, kui probleem juba käes on? Tervise eest tuleb 

hoolt kanda igal ajal, sõltumata aastaajast või riigikorrast. Eriolukorra kehtestamisel kasvas 

kodus treenimise maht hüppeliselt. Seda selgitab põud, mis valitses spordipoodides koduste 

treeningvahendite riiulitel või rahvamassid, kes perekondlikult liiguvad mööda Eesti erinevaid 

terviseradasid. Keskmisest aktiivsema harrastajana pole ma kunagi varem pidanud oma 

jooksuringi tehes piltlikult öeldes slaalomit jooksma. Vabas õhus liikumine teeb alati head, 

eriti veel, kui see toimub regulaarselt. Tavaline tänapäeva noor inimene on korrapäraselt 

aktiivne kuni gümnaasiumi lõpetamiseni. Pärast seda puudub kohustus kuni kolm korda 

nädalas end aktiivselt liigutada. Kui lapsevanemad on ise aktiivsed, nakatavad nad oma 

eeskujuga ka lapsi. Kurb on olukord peredes, kus füüsiliseks aktiivsuseks lastel eeskuju 

puudub. Põhjuseid võib olla mitmeid, kuid paraku on tänases heaolu ühiskonnas noorte 

inimeste tervislik ja füüsiline seisund nõrgenenud. Infoühiskonna kiire areng on loonud meile 

palju elukutseid, kus pöialdega liigutatakse mägesid, kuid samal ajal on kaheksaks tunniks 

istmik tooli külge aheldatud. Õhtustel aegadel on treeningsaalid rahvast täis kuid paljuski 

tegeletakse lobisemise ja enda maailmale näitamisega. Rahvasuus levib ütlus, et tegemist pole 

enam jõusaalide vaid hantlitega fotostuudiotega.  

 



Põhiliseks murekohaks on siiski Eesti rahva tervis. Moodsate toitumistrendide juurdekasv ja 

treeningsaalide täituvus numbrid ning tervisenäitajad ei ole omavahel paraku 

korrelatsioonis.  Usun, et võti peitub igapäevases regulaarses koos tegemises ja mitte ainult 

kriisi ajal. Praegust eriolukorda, kus perekonnad on kodused, saab ära kasutada regulaarsete 

liikumisharrastuste alustamiseks. Oluline on harrastuste regulaarsus ja jätkusuutlikkus . Olgu 

selleks siis regulaarne ja korrapärane toitumine või füüsiline aktiivsus. Siinkohal tuleb kindlasti 

mainida, et füüsiline aktiivsus ja sport ei ole sünonüümid. Füüsiliselt saab aktiivne olla lihtsalt 

mängides, tantsides jalutades, kodus aias tööd tehes või lifti asemel treppi kasutades. Füüsiliselt 

aktiivne olles ei pea inimesed piirama oma söömist, mis omab sama suurt või isegi suuremat 

rolli kui liikumine. Sa oled see, mida sa sööd ning seda otseses mõttes. Mida mitmekesisem on 

toidulaud, seda tervemad me oleme ja kvaliteetsemat elu elame. Ajal kui supermarketeid 

polnud, söödi kõike, mida loodus aiamaalt, põllu pealt ja laudast pakkus ning oldi tugevad ning 

terved.  

 

Usk jumalasse, lootus helgemast tulevikust ja armastus iseenda ning teiste vastu annavad 

hingele jõudu keeruline aeg üle elada kuid mitte paremat tervist. Tervist ja immuunsüsteemi 

saab tugevdada liikumise ja toitumisega, millede korda seadmine on meie endi kätes. Oleme 

regulaarselt aktiivsed ja innustame liikuma inimesi ka enda ümber!  

 


