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SISSEJUHATUSEKS 
 
 
Käesolev abimaterjal on mõeldud eelkõige rühihäiretega lastele ja nende vanematele 
harjutamiseks kodustes tingimustes, rühihäiretega laste harjutustundides ja kooli 
kehalise kasvatuse tundides kerelihaste toonuse tõstmiseks ja rühi parandamiseks. 
Samuti on see heaks abimeheks erivajadustega laste kehalise kasvatuse tundides. 
Õppevahend peaks olema arusaadav ka lastele iseseisvaks harjutamiseks. Eriti sobivad 
need harjutused põhikooli ja gümnaasiumi vanuseastme õpilastele rühi korrigeerimi-
seks kehalise kasvatuse tundides.  
 
Käesolev abimaterjal on jätkuks meie eelmistele raamatukestele. Esimene neist 
(Haavik, Starikova 2003) pakub valiku vahenditeta võimlemisharjutusi rühihäiretega 
lastele. Teine raamatuke (Haavik, Starikova 2004) sisaldab harjutusvara erinevate 
võimlemisvahendite kasutamiseks.  
 
Käesolev juhendmaterjal esitab rea jõu- ja venitusharjutusi seljaprobleemide korral 
enam treenimist vajavatele lihastele. Harjutuste sooritamisest arusaamise 
lihtsustamiseks on lisatud illustreerivad fotod. Selleks näitasid objektiivi ees, kuidas 
õigesti tegutseda, Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpilastest võimlejad Marta Neeme ja 
Liis Valma.  
 
Innukat harjutamist!  
Koostajad 
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1. ÕIGE RÜHT ON HEA ENESETUNDE ALUS 
 
Kontrolli ise oma rühti 
 

Hea rühi korral on pea otse, õlavöötme asend sümmeetriline, õlad kergelt langetatud ja 
tahapoole viidud. See tagab abaluude õige asendi. Keha verikaaltelg kulgeb 
kõrvanibust alla, käelaba tagant üle puusaliigese ja lõpeb pöia keskosas (Kuusik 1998) 
 
Vaata sagedamini ennast peeglist. Mida näed? Milline on sinu rüht? 
Kui näed, et midagi on teistmoodi, kui eespool kirjeldati, siis tea, et: 
 
Lameselgsuse korral on lülisamba kõverdused nõrgalt arenenud, rindkere on 
lamenenud ja selle läbimõõt vähenenud. Lameselgsuse korral kipub lülisammas 
külgsuunas kõverduma.  
 
Kumerselgsuse korral esineb lülisamba külgsuunaline kõverdumine taha. Kui 
lülisammas kõverdub vaid rinnaosas taha, on tegu küfoosiga. Lülisamba kõverdumist 
kogu ulatuses taha nimetatakse ümarselgsuseks. Kumerselgsus võib lastel tekitada 
kopsihaigust ja teiste siseelundite häireid.  
 
Nõgusselgsuse korral on tegu lülisamba nimmeosa liigse kõverdumisega ette 
 
Skolioos on lülisamba kõverdumine külgsuunas ja sellekohase diagnoosi võib anda 
vaid arst.  
I astme skolioosil esineb vähene lülisamba kõverdus ilma vastukõverdusteta.  
II astme skolioosil esineb nähtav vastukõverdus, esineb ka lülide pöördumine.  
III astme puhul on tegu raske deformatsiooniga, kus kõik lülisamba muutused on 
püsivad.  

Rühivigade ja lülisamba deformatsioonide avastamine.  

Lapse rühi pidev jälgimine lapsevanema poolt on hädavajalik. Tänapäeva elustiili 
juures — väike kehaline aktiivsus, ülekaalulisus, madal füüsiline võimekus — on 
seljaprobleemid kiired välja kujunema. Väiksemagi rühivea kahtluse korral tuleb kohe 
pöörduda arsti poole, et vältida hilisemaid raskeid lülisamba deformatsioone.  

Mida saad ise oma hea rühi heaks teha? 

1. Ole koolis ja väljaspool kooli füüsiliselt aktiivne! 
2. Pea lugu kooli kehalise kasvatuse tundidest! 
3. Leia endale sobiv sportlik tegevus ka pärast kooli! 
4. Tugevda oma kõhu- ja seljalihaseid! 
5. Hoia kontrolli all ka oma toitumist! 
6. Kui arst on sulle määranud ravivõimlemise, siis suhtu sellesse väga tõsiselt! 
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2. HARJUTUSED SELILI 
 

2.1. Venitusharjutus 

Lähteasend a: selili, käed ülal. 
Suru selg tugevasti vastu maad ning seejärel 

b: lükka endast välja paremat kätt ja vasakut jalga niipalju, kui saad; 

c: lõdvesta jalga ja kätt; 

d: Korda sama teise käe ja jalaga; 

e: jälle lõdvesta. 
 

2.2. kõhulihaste jõuharjutus 

Lähteasend a: selili, käed ülal; 

b: tõus istesse, samaaegselt kõverda vasak jalg põlvest  
ja aseta tallaga vastu maad. Võta parema käega  
kinni ümber vasaku jala põlve. Vasak käsi  
vii kõrvale. Tõusul istesse hinga läbi avatud  
suu välja (kõverdatud jalga rindkere vastu ei vii). 

c: Lasku rahulikult selili, siruta vasak jalg  
ja vii käed üles, hinga sisse läbi nina; 

d: järgmise soorituse korral  
kõverda parem jalg ja vasak käsi   
võtab kinni ümber parema jala põlve,  
hinga läbi suu välja. 
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2.3. Venitusharjutus 2 

Lähteasend a: selili, käed ülal; 

b: suru selg hästi vastu maad ja püüa venitada käed ning jalad korraga endast 
kaugemale. Hinga välja; 

 

c: lõdvesta jalgu ja käsi. 

 

2.4. Kõhulihaste jõuharjutus 2 

Lähteasend a: selili,jalad põlvist kõverdatud 90º,  
tallad maas, kõverdatud käed õlgadel, küünarnukid  
suunatud ette; 

b: rindkere tõste maast üles, alaselg jääb  
maha, hinga välja; 

c: tagasi selili,  
hinga sisse; 

d: tõus istesse, küünarnukid 
puudutavad samanimelise jala 
põlve, hinga välja (rindkere ei 
tule vastu põlvi); 

e: tagasi lähteasendisse, hinga sisse. 

Harjutuse lõpus venita ja lõdvesta (harjutus 2.3.) 

 

2.5. Süvalihaste jõuharjutus 

Lähteasend a: selili, jalad põlvist kõverdatud 90º, tallad vastu maad,  
käed maas all kõrval, peopesadega vastu maad; 

b: tõsta puusad aeglaselt maast lahti,  
pinguta tuhara- ja kõhulihased,  
püsi asendis; 
 
 
 

c: lasku aeglaselt, alustades ülaseljast, 
tagasi selili lähteasendisse. Lõdvesta. 
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2.6. Süvalihaste jõuharjutus (raskem variant) 

Lähteasend a: selili, jalad põlvist kõverdatud 90º, tallad 
vastu maad, käed maas all kõrval, peopesadega vastu maad; 

b: tõsta puusad aeglaselt maast üles; 

c: siruta vasak jalg paralleelselt 
parema jala reie ja põlvega ette 
üles ning püsi asendis; 

 

 

 

 

d: parem jalg aeglaselt  
tallaga põrandale; 

e: lasku aeglaselt lähteasendisse; 

f: korda harjutuse teise jala ette sirutusega. 

 

 

2.7. Selja- ja tuharalihase venitusharjutus 

 

Lähteasend a: selili, jalad põlvist 
kõverdatud 90º, tallad maas; 

 

 

 

 

b: tõsta vasak jalg enda peale,  
võta põlve tagant kahe käega kinni  
ja tõmba aeglaselt enda poole; 

c: lase jalg lähteasendisse ning lõdvesta; 

d: korda harjutust teise jalaga; 

e: lõpeta selili harjutuseste seeria lõdvestusega. 
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3. HARJUTUSED KÜLJEL 
 

3.1. Venitusharjutus 

Lähteasend a: lamang ühel küljel, alumine käsi sirutatud pea all maas, pealmine käsi 
toetub ees peopesaga maha; 

b: venita alumist kätt ja jalgu endast välja, hinga välja; 

c: lõpetades lõdvestu ja hinga sisse; 

d: korda harjutust teisel küljel. 

 

3.2. Jõuharjutus 

Lähteasend a: lamang ühel küljel, alumine käsi pea  
all sirge, pealmine käsi toetab ees peopesaga maha; 

b: tõsta pealmist jalga sirgelt kõrvalt üles  
nii kõrgele, kui saad; 

c: hoia jalga selles asendis 3 sekundit; 

d: langeta jalg aeglaselt  
alumisele jalale; 

 
 

e: tõsta aeglaselt 
mõlemad jalad korraga 
maast lahti; 

f: püsi asendis; 

g: langeta aeglaselt jalad, lõdvesta; 

h: korda harjutust teisel küljel. 
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3.3. Venitus- ja jõuharjutus seljalihastele 

 
Lähteasend a: lamang ühel küljel; 

 

 

b: kõverda  
pealmine jalg  
põlvest ja tõsta  
vastu rindkeret, haara pealmise  
käega põlvest ja suru jalg vastu  
rindkeret, püüa pea viia vastu  
põlve; hinga samal ajal läbi suu välja; 

c: siruta jalg aeglaselt alumise jala peale; 

d: vii pealmine jalg taha nii palju, kui saad; hinga sisse, pinguta selja- ja tuharalihast, 
toeta kätega maha; 

e: too jalg lähteasendisse tagasi ja lõdvesta; 

f: korda harjutust teisel küljel. 
 

 

3.4. Külje ja süvalihaste jõuharjutus 

 
Lähteasend a: lamang ühel küljel, mõlemad  
käed sirutatud üles, pea käte vahel; 

b: pinguta tuharalihased, selja- ja  
kõhuluhased, tõsta käed ja jalad aeglaselt  
maast lahti, hinga läbi nina sisse, püsi; 

c: vii käed ja jalad uuesti põrandale,  
hinga välja. 

Nõuanne: Jälgi, et käte ja  
jalgade tõste oleks täpselt  
küljele. Püüa ennast tõstel  
mitte pöörata selja ega kõhu  
suunas. 

d: Korda harjutust teisel küljel lamades. 

 



 11

3.5. Süvalihaste jõuharjutus 

Lähteasend a: lamang ühel küljel, parem käsi 
kõverdatud küünarliigesest, toetab küünarvarrega 
maha, vasak käsi all vastu külge; 

b: pinguta tuharalihased, selja- ja 
kõhulihased, tõsta puusad maast 
lahti (jääd kaldasendisse); 

 

 

c: langeta puusad, lõdvestu. 

 
 
 

3.6. Süvalihaste jõuharjutus (raskem variant) 

Lähteasend a: lamang ühel küljel, parem käsi 
kõverdatud küünarliigesest, toetab küünarvarrega 
maha, vasak käsi all vastu külge; 

 

 

 
 

b: tõsta puusad, püsi; 

 
 
 
c: tõsta pealmine käsi kõrvale; 

 
d: tõsta pealmine jalg 45º  
kõrvale, püsi asendis; 

e: langeta käsi, jalg ja siis puusad alla. 

Nõuanne: Jälgi, et käe ja jala tõstega  
ei tõuseks puusad kaldasendist kõrgemale. 

f: korda harjutust ka teisel küljel; 

g:lõpeta küljel harjutuste seeria lõdvestusega. 
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4. HARJUTUSED KÕHULI 
 

Kõhuliasendis harjutuste sooritamiseks säti end mugavalt põrandale, soovitav oleks näo 
alla panna puhas pehme rätik. 

 

4.1. Venitusharjutus 

Lähteasend a: kõhuli,käed ülal; 

b: lükka paremat kätt ja vasakut jalga endast väljapoole; jälgi, et soorituse ajal ei keera 
end ühele küljele; 

c: lõdveta käsi ja jalg; 

d: korda harjutust vasaku käe ja parema jalaga; 

e: lõdvestu. 

 

4.2. Seljalihaste jõuharjutus 

Lähteasend a: kõhuli, käed ülal; 

b: tõsta üles vasak käsi ja parem jalg; 
pea tõuseb koos rindkerega, kuid pead  

kaelast taha ei painuta, vaade 
jääb otse; hinga sisse; 

 
 
 
 
c: jag ja käsi tagasi lähteasendisse, lõdvesta; 

d: tõsta üles parem käsi  
ja vasak jalg; 

e: tagasi lähteasendisse, lõdvesta. 
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4.3. Seljalihaste venitusharjutus 

Lähteasend a: kõhuli, käed ülal; 

b: suru end vastu maad ja venita end kätest ja jalgadest nii pikaks, kui saad; 
 hinga välja; 

 

 

 

 

c: lõdvesta selg, käed ja jalad. 

 

4.4. Seljalihaste jõuharjutus 2 

Lähteasend a: kõhuli, käed  
kõverdatud lõua all, 
jalad pisut harkis; 

 

 

b: pinguta tuharalihased ja 
seljalihased, tõsta aeglaselt sirged 
jalad maast lahti, püsi, hinga sisse; 

c: vii jalad aeglaselt põrandale, hinga välja. 

 

4.5. Seljalihaste jõuharjutus 3 

Lähteasend a: kõhuli, käed hoia kuklal; 

b: rindkere tõste koos peaga maast  
30 cm kõrgusele (pead ei vii  
kuklasse, vaade jääb ette), 
hinga sisse; 

 

c: vii rindkere aeglaselt põrandale, 
hinga välja. 

 
Soovitus: Selle harjutuse sooritamisel palu kaaslase abi, kes hoiaks Su jalad vastu 
põrandat. Jalad võid ka raskema mööblitüki alla suruda. 
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4.6. Seljalihaste jõuharjutus (raskem variant) 

Lähteasend a: kõhuli,  
käed hoia kuklal; 

b: tõsta rindkere ja jalad  
korraga maast lahti, 
hinga sisse ja püsi; 
 

c: vii rindkere ja jalad maha,  
hinga välja ja lõdvesta. 

 

4.7. Süvalihaste jõuharjutus 

Lähteasend a: kõhuli, jalad pöidadest sirutatud või ettepoole kõverdatud  
varvastega (kui varbaliigesed seda võimaldavad) vastu maad; 

b: pinguta tuhara-, sejla- ja kõhulihased,  
hinga sisse ja tõsta sääred, reied,  
puusad ja kõht maast lahti.  
jääd kaldasendisse. 

 
Nõuanne: Keha ja puusad ei tohi tõusta 
kaldasendist kõrgemale. 

c: Vii keha aeglaselt maha ja lõdvestu, 
hinga välja. 

 

4.8. Seljalihaste venitusharjutus 2 

Lähteasend a: põlvitusiste, käed maas; 

b: vii rindkere põlvedele, lükka käed 
endast kaugele ette, pea jääb käte 
vahele. Hinga välja. 

 
Nõuanne: Kui sul põlved on haiged ja Sa ei 
saa istuda põlvitusistes, siis on lihtsam külili 
lamades jalad kägaras enda vastu võtta. Vii 
pea põlvede vastu ning hinga välja. 

c: Lõdvesta lihased. 
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