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Tasakaaluharjutused kukkumisriski 

vähendamiseks 
SA Tartu Ülikooli Kliinikum, ambulatoorne taastusravi osakond 

Koostanud füsioterapeut Annika Parts 

 

Kõik, ka krooniliste terviseprobleemidega inimesed, peaksid olema kehaliselt aktiivsed 

vastavalt oma võimekusele. Regulaarne liikumine aitab säilitada tervislikku kehakaalu, lihas- 

ja luumassi ning liigeste liikuvust. Hea rüht, tugevad ning samas elastsed lihased ja piisavalt 

liikuvad liigesed on eelduseks ka paremale tasakaalule. Lisaks avaldab kehaline aktiivsus 

positiivset mõju mitmete krooniliste tervisekaebuste vähendamisele, une kvaliteedile ja 

meeleolule.  

Eesti liikumissoovitused (Tervise Arengu Instituut 2017) näevad ette, et täiskasvanud inimestel, 

sh eakatel, tuleks tervise säilitamiseks liikuda: 

 nädala jooksul kokku vähemalt 150 min mõõduka või 75 min kõrge intensiivsusega, 

korraga 30 minutit vähemalt 5 päeval nädalas.  

(Kui see pole jõukohane, võib liikumist jagada ka 10-15 minutilisteks osadeks ja 

alustada rahulikult 2-3 korrast nädalas. Liikumisaktiivsuse tõus peaks toimuma järk-

järguliselt, nt 2-3 nädala järgi arvestades kindlasti ka enesetunnet. Sobivad kõndimine, 

kepikõnd, jooksmine, ujumine, jalgrattasõit, suusatamine jne.) 

 sellele lisaks treenida lihaseid (jõuharjutused) kaks või rohkem korda nädalas;  

 eelnevatele lisaks peaksid üle 65-aastased inimesed sooritama tasakaaluharjutusi kolm 

või rohkem korda nädalas. 

Tasakaal on võime säilitada keha stabiilsust mitmesugustes asendites ja liikumistes ning 

tasakaaluasendist väljumisel seda uuesti saavutada. Tasakaalutunnetus kipub vananedes 

vähenema, kuid sellele vaatamata on tasakaalu säilitamist ja/või parandamist võimalik õppida 

ka vanemas eas. Nii saab vähendada kukkumiseriski ja ennetada sellest tulenevaid 

terviseprobleeme ning samas parandada igapäevaste tegevustega toimetulekut.  

Harjutamiseks vali turvaline koht, kus oleks piisavalt ruumi käte-jalgade liigutamiseks, kuid 

saaksid vajadusel toetuda seina vastu või mööblile, et kukkumist vältida. 

Soorita kõiki liigutusi rahulikus tempos, keskendudes tasakaalu säilitamisele, samas ära hinge 

kinni ära hoia. Vajadusel puhka harjutuste vahel. 

Tee valikust neid harjutusi, mis pakuvad parasjagu väljakutset, kuid ei ole täiesti teostamatud. 

Harjutusi saab lihtsamaks teha, kui toetada käed seinale, lauale või tooli seljatoele. Tasapisi 

hakka toetust vähendama, toetudes vaid ühe käega, seejärel sõrmega kuni suudad ilma lisatoeta 

harjutust sooritada.  

Kui tasakaalutunnetus paraneb ja harjutus muutub liiga lihtsaks, asenda see raskema 

alternatiiviga: vähenda toepinda, sule silmad, aseta jalgade alla võimlemismatt ühe- või 

mitmekordselt, suurenda käte ja jalgadega tehtavate liigutuste amplituuti, võta kätte lisaraskus.  
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Allpool ongi toodud näited harjutuse lihtsamaks ja raskemaks muutmise kohta. 

   

 

1. Keharaskuse kandmine ette-taha suunas. 

Seisa jalad koos, käed puusal. 

Kanna raskust varvastele kallutades keha ettepoole niipalju, et suudad veel tasakaalu säilitada. 

Püüa asendit hoida mõne sekundi ja liigu tagasi keskasendisse. 

Seejärel kanna raskus kandadele kallutades keha tahapoole.  

Tee seda 8–15 korda.  

   

2. Tandemseis. 
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Seina nii, et tagapool oleva jala varbad puudutaksid eespool oleva jala kanda. Raskus võrdselt 

mõlemal jalal. Käed puusal. 

Püüa säilitada tasakaalu. Alustuseks piisab, kui suudad mõne sekundi tasakaalus püsida. 

Proovi jõuda 30ne sekundini. 

Puhka hetke, seejärel aseta teine jalg ette ja korda harjutust. 

Tee mõlema jalaga 2-3 korda. 

 

 

3. Kaar ümber toejala. 

Seisa tandemseisus, vasak jalg taga pool, käed puusal 

Kanna raskus eespool olevale paremale jalale ja puuduta vaheldumisi vasaku jalaga toejala 

varbaid ja kanda, liigutades vasakut jalga kõrval kaarega edasi-tagasi. 

Suurenda järk-järgult jala liikumise amplituuti, et kaar läheks aina suuremaks. 

Tee seda 8–15 korda.  

Puhka hetke, seejärel aseta vasak jalg ette ja korda sama harjutust 8–15 korda. 
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4. „Köielkõnd“  

Kõnni mööda sirgjoont asetades jalga jala ette, käed puusal. 

Liigu selliselt edaspidi ja siis tagurpidi selg ees.  

Kõnni mõlemas suunas 2-3 korda. 

   

 

5. Kerepöörded. 

Seisa jalad koos, käed all ja tee kerepöördeid vaheldumisi vasakule-paremale ning vaata 

endale üle õla. 

Tee seda aeglases tempos 8–15 korda.  
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6. Kerepöörded tandemseisus. 

Aseta taas üks jalg ette kand vastu tagumise jala varbaid. 

Tee kerepöördeid nii kaugele kui saad ilma tasakaalu kaotamata. 

Tee seda aeglases tempos 8–15 korda.  

Puhka hetke, seejärel vaheta jalad ära ja korda sama harjutust 8–15 korda. 

Harjutuse raskemaks muutmiseks võid hoida käsi enda ees sõrmseongus, veelgi 

keerulisemaks muudab tasakaalu hoidmise lisaraskus (hantel, veepudel vms) käes. 
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7. „Saabas jalga“ 

Seisa ühel jalal käed kõrval. 

Kummardu kehaga ettepoole ja tõsta samal ajal jalg üles rindkere suunas, et ulatuksid kätega 

puudutama labajalga nagu paneksid saabast jalga. 

Langeta jalg ja siruta end, kuid jää püsima endiselt ühele jalale. 

Tee 8–15 korda. 

Puhka hetke, seejärel vaheta jalad ära ja korda sama harjutust 8–15 korda. 
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8. Varbaga „täpid“ 

Seisa ühel jalal, käed puusal. 

Puuduta õhusoleva jalaga põrandat õrnalt ainult varba otsaga keharaskust jalale kandmata nii 

kaugelt kui saad, samal ajal toejalal tasakaalu hoides. 

Puuduta põrandat läbisegamini erinevates suundades ees, taga, kõrval, ka diagonaalis ees ja 

taga nii vasakul kui paremal pool. 

Puhka hetke, seejärel vaheta jalad ära ja korda sama harjutust. 

Tee mõlema jalaga 2-3 korda. 
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9. Aseta veepudel lauale 

Seisa ühel jalal, ühes käes väike lisaraskus nt hantel või veepudel. 

Küünita end laua suunas, siruta käsi välja ja aseta veepudel lauale nii kaugele kui saad, et 

tasakaal veel ei häiru. Püüa hoida õhus olev jalg paigal toejala kõrval. 

Siruta end hetkeks ning küünita taas ette ning võta teise käega pudel laualt. 

Vaheldumisi siruta end ja küünita ette, pannes pudeli laual iga kord erinevasse kohta. 

Jätka 8–15 korda. 

Puhka hetke, seejärel vaheta jalad ära ja korda sama harjutust 8–15 korda. 

  

 

10.  Aseta veepudel kõrvale lauale 

Seisa ühel jalal küljega laua suunas, ühes käes väike lisaraskus nt hantel või veepudel. 

Küünita end külgsuunas pudelit lauale panema ja sealt võtma. 

Jätka 8–15 korda. 

Puhka hetke, seejärel keera teine külg laua poole, vaheta jalad ära ja korda sama harjutust 8–

15 korda. 
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11. Aseta veepudel maha 

Seisa ühel jalal, ühes käes väike lisaraskus nt hantel või veepudel. 

Küünita end alla põranda suunas ja aseta veepudel maha nii kaugele kui saad, et tasakaal veel 

ei häiru. Püüa hoida õhus olev jalg paigal toejala kõrval. 

Siruta end hetkeks ja küünita taas põranda suunas ning võta teise käega pudel üles. Siruta end 

taas. Seejärel aseta pudel uuesti maha, aga teise kohta. 

Jätka 8–15 korda. 

Puhka hetke, seejärel vaheta jalad ära ja korda sama harjutust 8–15 korda. 

  



Tasakaaluharjutused kukkumisriski vähendamiseks, Annika Parts 

10 

  

 

 

 

Head harjutamist! 


