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Liigse istumise vastu võitlemine on kasulik nii inimeste tervisele kui ka riigi rahakotile, 

kirjutab liikumisteaduste doktor Ragnar Viir. 

Artikkel on kuulatav 

 

Istuma jäämine on riskikäitumine. Juba Bernardino Ramazzini nõustas kirjutajaid: tõuske tihti! 

Tänapäeva töö on suuresti matemaatikaülesannete lahendamine ja selleks on rühikas istumine 

väga hea asend! Katkestamatu istumine teeb meid aga haigeks ja lühendab eluiga. Tugi- ja -

liikumiselundkond, süda ja vereringe, ainevahetus, ajutegevus – kõik elundisüsteemid saavad 

pihta. Ähvardavad rasvumine, ka maksa rasvumine ilma alkoholi joomata, samuti pahaloomulised 

kasvajad, hambakaariese tekkeski on liigsel istumisel roll. 

   «See, mida oleme harjunud nimetama tervishoiuks, pole tervise hoidmine, vaid ravi. Ärgem 

ajagem neid asju segamini,» on president Ilvese sõnad. Ning et peame märkama riskikäitumise 

tagajärgi. Digiajastusse jõudnuna, Digital Health on ja jäägu tervishoiu heaks abiliseks, tervise 

hoidmine jääb aga meile endile.  

   Kaugtööga istume endisest enam. Edetabelis Digital Economy and Society Index on Eesti 
praeguseks värskeima, 2019. aasta statistika põhjal 28 Euroopa Liidu liikmesriigi hulgas 
üheksandal kohal, istumise EL edetabelis aga kuues - istutud „tagumikutunnid“ ühiskonna 
digitaalset arengut ei edenda. Stephen Hawking nimetas istumist ja sellega kaasnevat rasvumist 



21. sajandi üle mõistuse käivaks rahvatervise probleemiks, lahendust aga mitte „raketiteaduseks“! 
Programmi Inimene Kosmoses eesmärk ei olegi ainult kangelaslik kohanemine ekstreemsete 
tingimustega, vaid ka raskusjõu mõjuga seotud tervisehäirete ennetamine siin Maa peal.   
 
   Istuvas kehas terve vaim? Istume aina enam ja spordi harrastamisestki ei piisa: ”Rahvas teeb üha 
rohkem sporti, aga muutub aina põduramaks, haigemaks ja rasvunumaks”, kirjutab Postimehe 
spordireporter murelikult. Elaksime aga kauem ja tervemana, kui end vähemalt iga 30 min järel 
istumast gravitatsioonijõu vastu püsti tõstaks, ütleb Dr Joan Vernikos. Ta on  NASA endine 
eluteaduste divisjoni direktor, nüüd Taksha kosmose, tervise ja vananemise instituudi juhataja, 
kelle nõuanded põhinevad kallis laboratooriumis, ISSi kosmosejaamas tehtud inimkatsete 
võrdlusel vastavate Maa peal tehtutega. Lihaste hääbumisega kaasneb kogu keha allakäik, tõdeb 
professor  Kristjan Port. Aeglaselt toolist üles tõusta ja samal kombel istuma laskuda on üks 
lihtsaimaid harjutusi selle vastu, tõdeb Dr Vernikos.  Soome Olümpiakomitee pikaaegse peaarsti, 
UKK instituudi juhi professor Tommi Vasankari sõnul on aga liigse istumise väljajuurimine palju 
keerulisem kui spordi ja tervisespordi propageerimine – Soome ühiskonna meelsus on selline. Ega 
eestlaste meelsus teistsugune ole.    
         
   "Terved kodanikud on suurim vara, mis igal riigil olla saab", on öelnud Winston Churchill. Ja silme 
ette tuleb Inglise Parlament – ei taha nad seal paigal istuda! Kas Ramazzini on kohal? Brüsselis on 
eesistujaid aga oi-oi kui palju. Meil oli võimalus probleemile tähelepanu juhtida, kui olime Euroopa 
eesistujamaa – magasime maha ja 2017. aasta Euroopa Liidu digitippkohtumisel Tallinnas 
riigijuhid tukastasid.   
     
   Nakatavat eeskuju annab aga Apple firma, kus iga töötunni lõpus tõusevad kõik viimaseks 
kümneks minutiks püsti, et liigutada, ja Tim Cooki sõnul on see suurepärane. Liigistumise toime 
kohta vajame informatsiooni samuti nagu suitsetamise, liigjoomise ja ebatervisliku söömise 
kahjulikkusest – kõik on meie endi muudetavad elustiili riskitegurid. Istumise mõjust ongi tehtud 
tuhandeid uuringuid. Kanada kardioloogide 2018 aasta kongress soovitas südamehaigetel iga 20 
minuti istumise järel tõusta püsti ja ringi liikuda, et elada kauem. Euroopa vastav juhis, koostajate 
hulgas professor Margus Viigimaa, rõhutab sama.    
    
   2014. aasta üleilmsel laste kehalise aktiivsuse tippkohtumisel Torontos tehti lihtne uuring. Iga 
esineja innustas oma tunnipikkuse ettekande vältel kuulajaid kolm korda korraks  istumast üles 
tõusma. Akadeemiline kuulajaskond reageeris innukalt. Minimaalse ajakulu ja kulutõhususe põhjal 
hinnati selline aktsioon sobivaks elanikkonna tervisealaseks sekkumiseks, millega võib vähendada 
istuvat elustiili ka suurtes rühmades. Lahenduse märksõnad ongi lihtsus, jõukohasus, solidaarsus 
ja ühiskonna kulude kokkuhoid. Maailmale maksis istuv eluviis 2013. aastal 67,5 miljardit 
dollarit. Soome Peaministri büroo teatas 2018. aastal, et Soome ühiskonnale maksab liigne 
paigalolek – eelkõige pausideta istumine – vähemalt 3,5 miljardit eurot aastas. Eestilgi oleks 
võimalik riigi kulusid kokku hoida, arvutuslikult ehk 0,5 miljardi ringis eurot aasta kohta. Saaks 
edendada tervishoidu, suurendada medõdede sissetulekut ja toetada kasvõi nüüdisaegse haigla  
ehitamist Tallinna!  
  
   Ühendriikide Pediaatrite Akadeemia teatas: "Lapsed kasvavad meediasse sukeldatutena, tarbivad 
ja loovad sisu, on sotsiaalses ja interaktiivses meedias, mängivad aktiivsusele kutsuvaid 
videomänge". USA Kongressis arutati digiajastu mõju laste ja noorukite füüsilisele ja vaimsele 
tervisele. TalTech IT Kolledžis samuti: ”Masina taga ei istuta pead sirgelt hoides. Umbes 4,5-kilose 
pea viltu hoidmine on kaelale kurnav, tekivad valud kaelas ja seljas ning vale asendi tõttu 
selgroolülides deformatsioonid, mis hakkavad põhjustama valusid“. E-spordi võistlustesse peakski 
sisse kirjutama sobiliku sagedusega toolilt tõusmised. Tehkem korraldajaile ettepanek ning kui 
Eesti e-spordi liidrid pole huvitatud, pöördugem piirideta mängurite ja rahvusvaheliste korraldajate 
poole. 
  



   Toolist püsti, tegid seda vembumees Toots, Arno, Teele ja kõik teised, kui õpetaja Laur või köster 
klassi tuli ja kui õpilased sõna said, samamoodi praeguste laste vanavanemad ja praegu vanalinna 
haridusgümnaasiumi algklasside õpilased. Ja üllatus -üllatus, Soome parlamendi liikmedki: poliitik 
vajutab nuppu, tõuseb ja ootab seistes, kuni sõna saab, võib paigal sammegi teha! Neid on 
enamasti hulk, kes nõnda sõnaõigust ootavad. Aga meie parlamendis? Mõni vajutab nuppu, surub 
mikrofoni lauale ja vaata et vajub kõhuligi… Vist on meelest läinud, et ”istuma jäämine” tähendas 
klassikursuse kordamist ja ”istuma panek” vangi panemist? 
  
   1950. aastatel, kui Zenith vabastas meid kõndimast televiisorini ja tagasi, võttis Dr Morris Collen, 
arst ja elekrotehnika insener ühes isikus, meditsiinivaldkonnas kasutusele arvuti. Ta elas 100 
aastaseks ja on öelnud: "Ma istusin ja kirjutasin suurema osa päevast. Lülitasin köögitaimeri 60 
min peale helisema, kui istusin, ja kui see helises, tõusin üles ning kõndisin trepist üles ja alla, 
kõndisin mitu minutit koridoris edasi-tagasi ja läksin tagasi raamatu kallale“. Kuidas aga saada 
diivan patust priiks? Lanceti juhtkiri sedastas: seadke latt liiga kõrgele ja inimesed ei tee midagi. 
Aga mõistlike sihtmärkidega võivad nad enam liikuma hakata küll, näiteks  innukamalt kõndimas 
käima. Digiajastul endal on aeg meid üles tõsta, saagu ekraanid – neid on palju – aktiivseteks 
suhtlejateks!  
 
   Ei oska olla meenutamata, kuidas suurepärane ungari pianist Sir András Schiff sai meid, saalitäit 
õnnelikke, spontaanselt palju-palju kordi kontserdi lõpus plaksutades  püsti tõusma – meie meelte 
ja füüsise suureks rõõmuks. Kultuur elegantselt koos kehakultuuriga!  
  
    Lapsed on meie tulevik. Tootsi, Teele ja kõigi aktiivsus olgu meil meeles, et oleksime 

püstitõusjate seas ikka ühed esimestest! Meil on see erakordne võimalus! Aitäh, lugeja, loodan, et 

Sa seda teksti lugedes vähemalt korra või kaks püsti tõusid!   
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• Soome Peaministri büroo teatas 2018. aastal, et Soome ühiskonnale maksab liigne 

paigalolek – eelkõige pausideta istumine – vähemalt 3,5 miljardit eurot aastas. 

• Liigise istumise toime kohta vajame informatsiooni samuti nagu suitsetamise, liigjoomise 

ja ebatervisliku söömise kahjulikkusest – kõik on meie endi muudetavad elustiili 

riskitegurid.    

 


