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EESSÕNA 

Hea lugeja, kui sina ei ole mingi erakordne üliinimene, siis on 

tõenäoline, et oled vahel andnud endale uue aasta lubaduse ja 

sellest siis hiljem loobunud. Uus aasta on selline maagiline hetk, 

mil me armastame tõmmata aja peale nähtamatuid jooni. Sellest 

joonest alates hakkan ma sportlikuks, toitun tervislikult, õpin 

korralikult, säästan 10% oma palgast, panustan oma aega 

heategevusse, lõpetan suitsetamise ja alkoholi tarbimise ja teised 

taolised ilusad mõtted. Eks selliseid jooni tõmmatakse ajale ka 

teistel hetkedel. Populaarsemad neist ehk on sünnipäevad, nädala 

või kuu algused. Aasta algus on konkurentsitult populaarseim 

hetk, mil inimesed endale valetavad, et nad muutuvad. 

Miks ma ütlen nii halvasti, et valetavad? Keegi ei tee seda ju 

pahatahtlikult, vaid ikka kõige paremat silmas pidades. Ilmekas 

tõestus endale valetamisest on kilomeetrine kabanossi järjekord 

bensukates 1. jaanuari varahommikul. Nende hulgas on 

hulgaliselt neid, kes eelmisel õhtul lubasid, et uuest aastast 

muutub kõik. Uue aasta öö kuulub aga siiski veel selle vana aasta 

sisse, sest ei ole veel ju magama saanud. Järgmisel hommikul ka 

ei saa alustada, sest on pohmell ja kes siis pohmelliga 

rämpstoidule ei ütleb. 3. jaanuaril on aga juba vanaema 

sünnipäev ja kuidas sa ikka siis külla minemise asemel trenni 

lähed ja vanaemale ei saa ka söögilauas öelda ei. Nii see läheb. 



Aasta alguse hoog spordisaalides on vaibunud jaanuari teiseks 

pooleks. Kui veel 7. jaanuaril tuleks lamades surumise pingi 

juurde jõusaalis panna järjekorramasin, siis 23. jaanuaril võid 

seeriate vahepeal rinnapingil pikutades rahulikult puhata ja keegi 

ei vaata sind eemalt vihkamist täis pilguga. Eestlane ei tule ju 

nagunii sinult otse küsima, miks sa tukud treeninginventari otsas, 

vaid põrnitseb vihaselt eemalt. 

Olen minagi mõned endale antud uue aasta lubadused juba 

varsti unustanud, mõned teised samas mitte. Kuna olen 

tegutsenud spordivaldkonnas juba aastaid ja liikumist ka 

armastan, siis käesolevas raamatus vaatame ühiselt otsa 

mõningatele praktilistele nippidele, mille abil just endale uue 

aasta eel antud trennilubaduste täitmise õnnestumise tõenäosust 

suurendada. 

Käesolevas e-raamatus ei taha mina üksinda oma kogemuse 

pealt teid liikuma sundida. Kõiki maailma asju pole ma veel 

jõudnud ise läbi proovida. Selleks, et nõuandeid saaks rohkem ja 

igaühele midagi väärtuslikku leiduks, kutsusin appi ka hulga 

“praktikuid”, kellest kõik on oma aktiivsusega mulle eeskujuks. 

Lasen siin raamatus väga palju rääkida ka neil ja loodetavasti on 

igaühel neist oma tark mõte või mitu, millest mõnda oled just sina 

oodanud ja mis su senisest rohkem liikuma aitab. Suur tänu 

kõigile, kes mu küsimustele vastasid.	

Marti Soosaar 
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PRESIDENDI MÕTE 

Mis mind liikuma paneb 

Vahel, kui on raske trenni minna, sest päev on niigi olnud pikk, 

aitab teadmine, et homne päev pole lihtsam ja vaimne väsimus 

kuhjub. Olen läinud jooksma peale tehase avamist, mis lõppes kell 

 kümme õhtul (hilja novembris!) ja peale maakonnavisiiti rattaga 

metsa ca kümnest (hea et oli peaaegu jaanipäev, pimedaks ei 



läinud, ööbikud laulsid, rebased kihutasid rattale ette ja ma 

tundsin, kuidas ma taastun ja valmis saan järgmiseks tööpäevaks). 

Ja jet-lagi raviks pole midagi paremat kui vedada end enne 

tööpäeva hotellist rajale, kuigi enesetunne enne jooksu on selline, 

et tahaks ümbritsevaid hammustada. Pärast on kõik korras, tee ja 

toimeta palju tahad!  Praegu, viiruskriisi ajal, motiveerib muidugi 

see, et ainus ohutu tegevus on liikumine vabas looduses. 

Mind aitab veel teadmine, et kuskil on need, kellega olen 

harjunud pikki rattaretki ette võtma ja kui ma ei jaksa enam, siis 

mind kaasa ei võeta! Kuidas teised parasjagu jaksavad, seda näeb 

sotsiaalmeediast ja seegi on väga motiveeriv - käia/sõita põnevaid 

radu, mida teised on juba avastanud! 

Aitäh kõikidele, kes mulle alati on valmis seltsiks tulema ja 

neilegi, kes meelitanud uusi asju proovima - just alavahetused 

võimaldavad pika staažiga kestvussportlasel ikkagi kogeda ka 

edasimineku rõõmu, kui varasemal põhialal vanuse tõttu 

tulemused paratamatult enam nendega võrrelda ei kannata, mida 

15 aastat tagasi nägi. Ka vigastused suunavad vahel uusi radu 

otsima, on sedagi juhtunud. Treenereid olen ka ikka kaasanud, 

sest iseoma mõistus veaks kindlalt alt - õhinapõhine toimetamine 

pikema aja jooksul võib olla kahjulik nii tervisele kui 

motivatsioonile! 



Ja lõpetuseks - kui tunned, et trenniplaani täitmisest on 

saanud veel üks lisakohustus siin elus, mis lihtsalt tuleb töö ja 

pere jne kõrvalt ära teha - siis on midagi valesti! Rõõm liikumisest 

peab alles jääma! Otsige uut, otsige mida tahate teha, mitte et 

peate. Meie elus on stressi niigi, sport peaks tavalisele harrastajale 

ikka jääma meelelahutuse poolele. 

Kersti Kaljulaid 

Eesti Vabariigi president 



Mind aitab see, et pole sõltuvust, mis ajaks tigedaks, kui mõni trenn mingil 

põhjusel vahele jääb ja võiks nii tegelikult hoopis entusiasmi vähendada. Kui 

võtan mingi väikese eesmärgi - näiteks korraldan kahe kuu pärast juba 

traditsiooniliseks saanud iga-aastase jalgpalliturniiri ja tahan seal 

väravalöömise vormis olla, läheneb Võhandu maraton või valmistun NATO 

testiks, siis on väga lihtne ennast motiveerida nädalas nii 4-5 korda liigutama. 

Ei midagi keerulist - aerutamine, jooksmine, põhiharjutused. Kus trenni teha? 

Kuidas kunagi - võimalusel vabas õhus, mõnikord satun ka jõusaali. Põhiline - 

ärge sundige ennast, siis on ennast lihtsam "sundida"! Ikka ainult tervise ja 

hea emotsiooni nimel! 

Tõnis Lukas 

Eesti Vabariigi Kultuuriminister 



I PEATÜKK 

MIKS ME TRENNI LÄHEME VÕI 
MINEMATA JÄTAME? 

 

“Meil ei ole liiga vähe aega, meil on lihtsalt teised 
prioriteedid” 

Kui meilt küsida, mis on põhjused, miks me trenni läheme, siis 

kindlasti saab erinevatelt inimestelt hulga erinevaid vastuseid. Kes 

tahab hea välja näha, kellel vajab lahendamist mõni tervisemure, 

millega liikumine imesid võiks teha, kes väidab, et saab 

pingutusest mõnusa enesetunde. Mõni harjutab selleks, et 

saavutada mingi sportlik tulemus. 

 

James Clear joonistab oma raamatus "Atomic Habits" 

meile skeemi, mis selgitab lahti meie käitumist ja valikuid. 

Esiteks jõuab meie ajju mingi signaal või märguanne (cue), mis 

tekitab meis soovi midagi teha (craving). Kui see soov on suur ja 

meil on võimalus (või me loome endale võimaluse), siis järgneb 



tegevus (response), millele omakorda järgneb preemia ehk põhjus, 

miks me üldse seda tegevust teha tahtsime (reward). 

Toon näite kohvijoomisest. Ma olen mingitel päevadel joonud 

ilmselt 99 tassi kohvi. Täpselt ei ole lugenud, aga neid on olnud 

palju, usun siiski, et alla saja. Esimene signaal mu peas, mis 

suunab kohvi jooma mind, aga ilmselt ka paljusid teisi, on see, et 

me sööme hommikust. Hommikusöögi söömine on paljude peas 

see signaal, mis paneb meie jalad iseenesest kohvimasina suunas 

liikuma. Samal hetkel kui kohv meile tänu praemuna lõhnale 

meenus, tekkis meis vastupandamatu soov haarata üks kuum ja 

aurav tassitäis cappuccinot. Ehk siis meie vastus tekkinud soovile 

on panna kohvimasin tööle ja me oleme nõus oma soovi nimel 

ära kannatama ka meie teele sattuvad ebameeldivused. 

Miskipärast alati, kui mul on soov kohvi juua, on kohvimasinal 

tekkinud hunnik vajadusi - lisa vett, ube, vaheta veefiltrit, puhasta 

jääkidest. Kuna mu soov kohvi järgi on suur, siis ma olen nõus 

isegi 15-minutise kohvimasina puhastustsükli üle elama. Esimene 

lonks mõnusa piimavahuga kanget cappuccinot paneb unustama 

kõik eelnevad kannatused. Väike kofeiini-kick ajus on saanud 

vajaduseks. 

Kõlab natuke nagu narkomaan, onju? Samal ajal ärkab teises 

sündmuskohas keegi üles ja tunneb, et käed värisevad ja halb on 

olla (vihje). Ta tahaks, et ta käed ei väriseks ja enam ei oleks halb 

olla, selle asemel võiks olla mõnus (iha). Õnneks on teada, 



kuidas õnnelikuks saada. Tuleb varastada vanatädi hõbepross või 

sõbra läpakas ja viia see pandimajja ning saadud raha tuttavale 

diilerile ja ning siis suruda nurga taga süstal veeni (vastus) ning 

mõnus tunne valgub üle keha (auhind).  

Selles mõttes oleme ju kõik natukene narkomaanid, et iga asja, 

mida me teha soovime, juhib seesama tsükkel. Olgu see söömine-

joomine, seks, teleka vaatamine või Instagrami voost pöialdega 

ülelibistamine. Loomulikult käivad siia nimekirja ka kultuursed ja 

kehakultuursed harrastused nagu lugemine, teatrisse minek või 

treening. 

Trenni puhul on aga üks suur erinevus. Ma ei tea küll kedagi, 

kes teaks kedagi, kes kahetseks pärast trenni, et ta trenni ära tegi. 

Küll aga ei tea ma ka eriti kedagi, kes teaks kedagi, kellele 

treening üldse mingit pingutust ei valmistaks. Pingutamine on aga 

paraku ebameeldiv. Seega käib meie mõttes enne trenni jõudmist 

üks pidev vorstikaalumine. 

Kes mäletab veel nõukaaegsetes poodides olnud kaalusid? Kui 

olid pika järjekorra ära seisnud ja said lõpuks küsida 300 g 

Doktorivorsti, siis müüja viskas kaalu ühele poolele kaks musta 

pommikest - 100 ja 200g - teisele poolele lõikas aga vorstikangist 

paraja jupi. Kui ta oli proff, siis tuli see vorstijupp kohe enam-

vähem paras. Vahel sai vorsti ka natukene rohkem ja selleks, et 

kaalud tasa oleksid, tuli teisele poolele lisada veel paar väiksemat 

kaalupommi . "Kas 320 g võib jääda?" oli üsna tavapärane 



küsimus ja muidugi võis 320 g jääda. Ega siis vorsti poes iga päev 

ei olnud. Müüja sai vorsti valgesse paberisse pakendada ja 

pastakaga kirjutada  kassapidajale infoks “77 kopikat”. Maapoes, 

kus sama müüja ise kassat pidas, liigutas ta muidugi arvelaual 

vastava arvu seibe. 

Trenniga on sama lugu nagu vorstiga. Me kuhjame kaalule 

pommidena enda ebamugavustunde (väljas sajab!), saamata 

jääva naudingu vaatamata jäävast kordusosast seriaalis "Seks ja 

linn” ja mõtleme homme lihasvalus olevatest sääremarjadest. 

Paratamatult peame sinna kaalule asetama ka perekonnale 

pühendatava aja ja teisedki meeldivad hobitegevused. Kui neid 

kaalupomme saab rohkem kui vorstijupi jagu, siis jääbki trenn 

taaskord tegemata. 

 

Novembris 2017. aastal tegime koos personaaltreeneri Britta 

Alepi ja SportID toonase turundusjuhi Kristjan Kimmeliga ühe 

väiksema uuringu SportID kasutajate seas, keda oli siis veidi üle 

32 000 (täna on neid Stebbys 4 korda rohkem). Tulemused olid 

sellised, et 98% 2700 vastanust vastas, et nad väärtustavad 

sportlikku elustiili. 66%  kõigist vastanutest tõdes, et paraku ei 

ole nad enda arvates piisavalt aktiivsed. 88% kõigist vastasid, et 

kui neil oleks võimalik, siis nad harrastaksid sporti rohkem. 

Palusime ka inimestel loetleda takistusi, mis täna nende teel on. 

Rohkem kui pooled inimesed mainisid, et nende peamiseks 



mureks on ajapuudus ja seda ei pannud me neile valikvastusena 

ette, vaid nende enda sõrmed toksisid Google vormi lahtrisse 

need maagilised kolm tähte - A-E-G -. 

Selge see, et tegemist pole ju päriselt ajapuudusega, vaid 

prioriteetide seadmisega. USA hiljutine president Barack Obama 

suutis iga päev teha 45 minutit trenni. Mul on üsna raske ette 

kujutada, et ühes väikeses Euroopa riigis nimega Eesti sattus meie 

juhuslikule küsitlusele vastama 1500 inimest, kelle elus on 

rohkem ja olulisemaid toimetusi, nii et nende ajagraafik on veelgi 

tihedam kui Barack Obamal ja neil lihtsalt pole trenniks aega.  

 

Tagasi vorsti kaalumise juurde. Kui Martin Helme on öelnud, et 

ta võitleb selle eest, et läbirääkimistel valitsuskoalitsiooni sees 

kõige pikem vorst endale kahmata ega siis meie kehvemad ei saa 

olla. Meie ülesandeks on nüüd välja mõelda, kuidas teha nii, et 

vorsti saaks kaalule rohkem kui neid mustasid kaalupomme sinna 

vastaspoolele. 



Mina vean end trenni tegema emotsiooni ja selle super mõnusa trennijärgse 

tunde pärast. Trenn aitab mul end välja lülitada muudest igapäevastest 

mõtetest ja keskenduda puhtalt treeningule. 

Katrena Tenno 

MyFitnessi treener 



Mind motiveerib hea enesetunne, ilma treeninguteta jääb keha kangeks. 

Kindlasti on minu treeningud üks olulisematest komponentidest tööl tekkinud 

pingete maandamiseks 

Andrus Mutli 

Vennad Ehitus tegevjuht, veteransportlane 



II PEATÜKK 

VÄIKESTEST ASJADEST SAAVAD SUURED 

 

Kas võtaksid minu käest täna miljon eurot või 1 sendi, mis 
järgmise kuu aja jooksul iga päevaga oma väärtuse 

kahekordistab? 

Eelmises peatükis kirjutasin ajasurvest. Kasutame tihti 

väljendit, et meil on KIIRE. Tõsi ta on, et tegemisi on meil kõigil 

üsna palju, kui me parajasti ei juhtu töötama turismisektoris. 

Olgu, andestage mu must huumor. Kui on KIIRE, kas see 

tähendab, et pole mõtet proovidagi? 

 

Tuleme tagasi miljoni euro küsimuse juurde, mis pealkirja all 

sai esitatud. Ilmselt said terase lugejana juba aru, et see oli trikiga 

küsimus. Esimese hooga tundub ju, et miljon eurot ja 1 sent on 

niivõrd erinevad suurusjärgud, et mida siin üldse mõelda on. Kui 

sa võtaksid selle võlusendi, siis oleks sul kümnendal päeval 

kõigest 5,12�. Kahekümnendal päeval oleks koos alles pisut üle 

5200�. 25. päeval võiks ka miljoniga rahuldunu muiata, sest 



ühesendise omanikul oleks selleks ajaks koos 167 000�. Alles 28. 

päeval oleks tal rohkem kui miljon ja 30. päevaks oleks summa 

kasvanud 5,4 miljoni euroni.  

 

Kui sa vaatad jõuluajal vaibale kukkunud kuuseokast, siis see 

on üsna väike. Kui kolmekuningapäeval viid kuuse välja ja lükkad 

okkad harjaga kühvlile, siis saab neid paras kühvlitäis.Kui vaatad 

aga metsa all kõrguvat sipelgapesa, siis kui palju on see suurem 

kui üks kuuseokas? Ühe tellise saad võtta pihku, pane see aga 

maha ja hakka sinna kõrvale laduma teisi ning neist saab lõpuks 

maja. Neid näiteid saab ju lõputult tuua, väikestest asjadest 

saavadki lõpuks suured asjad. Ainult Venemaa riigikassa on selline 

koht, kuhu saab rublasid muudkui peale loopida, aga kassa jääb 

järjest tühjemaks. 

 

Tuleme nüüd naftarublade juurest meie harjumuste juurde. 

Meie väikestest tegudest kasvavad lõpuks välja suured tulemused 

ja selle illustreerimiseks teeme natukene matemaatikat  

• Kui sa teed aasta otsa iga päev 50 kätekõverdust, siis sa 

põletad selle aastaga ca 1 kg rasva.  

• Kui sa panustad liikumisele iga päev poolteist tundi ja teed 

10 000 sammu, siis sa põletad aastas koguni 20 kg 



rasva(vahemärkusena olgu öeldud, et selline muudatus ei 

kvalifitseeru siiski kuigi väikeseks).  

• Kui sa sööd igal esmaspäeval lõunaks suure pitsa, siis sa 

võtad rasva arvelt juurde 4 kg(see arvutus ei kehti  Erik Orgu 

kohta).  

• Kui sa sööd iga päev kõigest ühe hambaaugu suuruse 

M&M-s kommi siis aasta lõpuks oled võtnud juurde ühe 

võipaki jagu. Naised puusadele ja mehed kõhule.   

 

Mõtle neile numbritele ja sa näed, et ka väikestest 

muudatustest on võimalik teha suuri asju. Jäta iga nädal see pitsa 

söömata ja tee 50 kätekõverdust ja aasta pärast on suur 

tõenäosus, et sa kaalud rasva arvelt 5 kg vähem. 

Kahtlemata olen ma nõus, et need arvutused ei võta arvesse su 

ülejäänud elustiili ja on tehtud eeldusel, et kogu ülejäänud 

liikumine ja dieet on täpselt tasakaalus. Sellist olukorda elus 

kunagi ei ole, seega ära võta seda absoluutse tõena, vaid lihtsalt 

kui midagi, mis näitlikustab, kuidas väikeseid muudatusi tehes on 

võimalik jõuda suurte tulemusteni (lähen teen oma 50 

kätekõverdust enne järgmise lause kirjutamist ära). 

 



Mis juhtub, kui selliseid väikeseid muudatusi tuua oma ellu 

palju? 

Mäletate, kunagine peaminister Taavi Rõivas rääkis, et meie 

riigis on asjad hästi ja tuleks tegeleda vaid tuunimisega.  

Inimesed said suuresti aru nii, et peaminister ütles, et meie riik on 

valmis saanud ja Ülemiste vanake võiks põhimõtteliselt nüüd 

meile vee peale tõmmata. 

 

Ma pole Taavi Rõivase pähe näinud ja ei saa surmkindel olla, 

mida ta täpselt mõtles, aga mina sain sellest toona veidi 

teistmoodi aru. Kui parandada elu ühes kohas natukene ja samuti 

ka teises, kolmandas ja saja neljandaski kohas, siis kõigi nende 

väikeste paranduste abil saame lõpuks kokku väga suure 

arenguhüppe. Nii on ka meie elus. Kui teeme siin-seal kõigest 

väikeseid muudatusi, võime lõpuks saavutada suure(pärase) 

tulemuse. Jäta päevapraest 2 kartulit söömata, mine kontoris lifti 

asemel trepist, tee iga poole tunni tagant tööl jalutamispaus ning 

mine üle nädala pühapäeval perega metsa matkama. Pane kokku 

need väikesed asjad ja su tervis paraneb kiiresti. 



 

Raamatu autor sattus juhuslikult ühisele finišipildile toonase peaministri 

Taavi Rõivasega 2014. aasta Tallina Maratonil. Pildil keskel on treener 

Katrena Tenno. Kõigil sai järjekordne maraton tehtud! See maraton koosnes 

lõppude lõpuks väikestest asjadest ehk ainult ca 40  000 üksikust sammust. 

Loe lisaks samal teemal: 
Kuidas väikestest muudatustest saada lõpuks suuri tulemusi on heaks 

raamatuks kokku kirjutanud Darren Hardy. Otsi üles „Compound effect“. 



Kunagi otsisin internetist ja sattusin mingi top 100 motivational tips for/by 

runners. Seal oli igasugu klišee-mula, aga kõige rohkem meeldis ja jäi meelde 

kõige esimene oma lihtsuses ja lakoonilisuses: "Get your ass out of the door." 

Jah, see vist on ka isegi miski teadusliku toega loogika, et (inim-)aju 

ühelõimelise protsessorina eelistab rutiinsete tegevuste puhul võimalusel 

vältida ühe tegevuse pealt teise peale lülitumist - aju seesmised instinktid 

võitlevad lülituse vastu ja see on vaja ületada. Samas, kui lülitus on juba 

toimunud, on juba kergem ja nö "tsoonis olles" isegi mitte enam 

vastumeelne. Selles mõttes on tõsi, et see teadmine võiks iseenesest aidata: 

psühholoogiline ebamugavustunne kestab ainult tegevuse alustamise aja, mis 

tuleb ära kannatada. Seega soovitus tagumik uksest välja forsseerida on 

pädev - edasi juhtub asi juba ise, ilma motivatsiooninäpunäideteta. 

Asko Seeba 

Tarkvara ettevõtte Mooncascade kaasasutaja 



III PEATÜKK 

KESKENDU STARDILE, MITTE FINIŠILE 

 

“5-4-3-2-1-läks” 

Aktiivseks liikumiseks on meil tihti mingi eesmärk ja selleks 

võib olla sageli mõni kaugena tunduv väline motivaator. Kui sa 

jälgid igapäevaselt Tiia Kaare või Ott Kiivikase Instagrami, aga 

peeglist  vaatab vastu keskealine kergelt ülekaaluline mees või 

naine, siis see kontrast on natukene liiga suur. Juhul kui su 

enesekindlus pole nagu Katuse-Karlssonil, kes selle peale ütleks, 

et hoolimata kõigest on ta parajalt paks mees oma parimates 

aastates, siis tabab meid pigem reaalsusena see, et me ei saa 

endale iialgi sellist keha.  

Tegelikult polegi meile ju sellist keha tingimata vaja, kui me 

just fitnessi MM-ile osalema ei taha minna. Isegi, kui tahame, siis 

on meil mõistlik suunata oma pilgud palju lähemale. 

Keskendume algusele, uksest välja minekule. Tossude jalga 

panemisele. Kui sa alustasid, aga sinust ei saanud Kiivikat, siis on 

see kindlasti kõvasti parem saavutus kui üldse mitte alustada. 



2020. aasta 530 treeningtunni ringi - raske on uskuda, et järgmine aasta 

rohkem teen. Minu mõte ja moto on lihtne - liikumisest peab saama harjumus. 

Kõige raskem distantsi lõik on diivanilt välisukseni, edasi läheb juba 

lihtsamalt. 

Selle aasta eesmärgid on läbida Ironman 70.3 Varssavis ja Tallinnas ning 

kevadel tahaks maratoni aja alla 4 tunni viia 

Robert Kitt 

Salv Technologies OÜ, endine Swedbank Eesti haru tegevjuht 



Alati ei ole tõesti head motivatsiooni trenni minna. Tunnistan, et ma olen 

tõesti vahepeal üliväsinud. Ja ikka lähen trenni ja siis tuleb välja et trennis 

polegi nii väsinud. 

Teine nipp on mul see, et ma ei tohi koju tulles pikutama minna. Kohe riided 

selga ja minek. Ära mõtle, lihtsalt mine!  

Kaire Leibak 

endine tippsportlane 



IV PEATÜKK 

PANE VIHJED NÄHTAVATELE KOHTADELE 

 

Kõige tähtsam asi maailmas on see, millest sa parajasti 
mõtled 

Kui sa pole trenni tegemisega harjunud, siis pole sinu jaoks 

trenniisu nagu uni, nälg või sugutung, mis ise näpistama hakkab. 

Keegi ei pea meile meenutama, et nüüd on tagumine aeg midagi 

kõhtu pista või ammu oleks aeg koti peale kobida ja tuled 

kustutada. Trenniga on aga nii, et kui lõpuks hakkab tunda 

andma, et südame alt pigistab, siis oleme alustamisega ilmselt 

umbes 25 aastat hiljaks jäänud.  

Sestap on alguses kindlasti hea mõte luua enda ümber 

keskkond, mis sportlikku elustiili ja trenni minekut meile pidevalt 

meelde tuletab. Pakun välja mõned trikid, aga kindlasti pead 

nendega katsetama ja leidma endale sobivad.  

Võta trennikott tööle kaasa.  

Kui sul on plaan peale tööd trenni minna, siis võta kohe 

trenniasjadega kott kaasa. Kui kott on tööl kaasas, siis tuletab see 



sulle oma kohaloluga meelde, et su pilatese tund hakkab kell 

17:30 ja enam ei saa e-kirju saata. 

Pane jooksutossud ukse ette matile enne kui tööle lähed.  

Sissepoole soovitavalt, sest sa ei taha ju, et su korterinaabri 

juhuslik külaline nendega vahepeal “jooksma läheb”. Kui töölt 

koju jõuad ja jooksutossude otsa komistad, siis tuleb sulle kohe 

meelde, et pidid jooksma minema. Tuleta meelde ka Kaire 

Leibaku jagatud nippi - ära viska pikali ega hakka sööma, vaid 

mine kohe välja. Kaire on viimasel ajal tubli jooksuharrastaja, nii 

et ta teab, mida räägib. 

Pane Arnold Schwarzeneggeri pilt endale külmkapile  

Vana Arnold meenus mulle just seepärast, et kunagi 

gümnaasiumi päevil kui endises EPA spordihoones sai jõusaalis 

käidud, siis tema biitsepsi pildid katsid kõiki seinu. Pildi 

vaatamine aitas nii mõnegi harjutuste seeria paari ühiku võrra 

pikemaks venitada. 

Muidugi võid sa valida endale ise, kelle pilt või milline sõnum 

sind motiveerib ja kus kohas see kõige paremini ja kõige õigemal 

ajal silma torkab.  

Tee endale koju trenninurk 

Laota kodus kuhugi matt ja hantlid nii, et tihti silma 

hakkaksid. Kui sa oled endale 4 m2 kallist kodupinda 



trenninurgaks eraldanud, siis oleks ju ülim patt, kui ainuke kord, 

kui ainuke kord nädalas, kui sa neid asju puudutad, on sel päeval, 

kui sa kodus tolmu võtad. 

Loo kontoris samuti vastav meeleolu 

Muide, selline jõusaalinurk võib vabalt olla ka töö juures. Mõni nädal 

tagasi kuulasin jooksu ajal podcasti nimega “Ekspordime”, kus oli külas  

turundusguru Peep Laja. Tema on oma kontorisse teinud korraliku 

trenninurga, kust ei puudu ka tõstekang ja kettad. Kujutad ette kui 

avatud kontoris oleks selline sisseseade? Paljud ehk seda ei kasutaks, 

aga selge on see, et iga kord, kui see kang sulle silma jääb, meenutab 

see sulle ka sinu uue aasta lubadust sel aastal trennis pingutada. 



Kindlasti töötab see teadmine, et teekond ukseni on kõige raskem. Naljaga 

meenutan erandit, mis siis ilmselt reeglit kinnitab:  

Sõitsin kodust autoga kesklinna (u 20 minutit) ja parkisin ära. Kui olin 

jalutades (5 minutit) jõudnud Kalevi ujula ukse ette, siis sain aru, et täna pole 

see päev ja läksin tuldud teed pidi tagasi. 

Rainer Kuhi 

Pipedrive, tootejuht 



V PEATÜKK 

TEE SEE ENDALE LIHTSAKS 

 

“Keha seisab paigal või liigub ühtlaselt sirgjooneliselt, kui 
puuduvad talle mõjuvad välised jõud.” Newtoni esimene 

seadus  

Ehk on sinulgi juhtunud, et külma ilmaga on autol aku tühjaks 

saanud. Mul juhtus seda 90-ndatel ühtelugu. Eks sõitsin toona 

vanade autodega, mille aku oli ilmselt juba Nissani tehases 

originaalina kaasa pandud. Selleks, et auto sellisel juhul käima 

saada, tuleb talle hoog sisse joosta ja paraja kiiruse pealt käik 

sisse lüüa ja sidur vabastada. Kui kõik õigesti teha, siis pole uut 

akut vajagi. 

Ilmselt oled autot lükates tundnud, kuidas alguses ei taha see 

kuidagi veerema hakata, aga kui rattad on juba pöörded sisse 

võtnud, siis muutub lükkamine üsna lihtsaks. Võib-olla isegi nii 

lihtsaks, et kui plaanisid hoo pealt juhiistmele hüpata, siis osutub 

see kogu ettevõtmise raskeimaks ülesandeks. 



Sama lugu on ka enda liikuma saamisega. Kui selleks harjumus 

puudub, siis oledki tagumik diivani küljes kinni nagu tühjaks 

saanud akuga auto. Paagid võivad olla kütust täis (pigem ongi, 

kui üleliigset rasva kütuseks lugeda), aga paigalt ei liigu 

sentimeetritki. Selleks, et ennast regulaarselt liikuma saada, on 

vaja alustuseks rattad kergelt veerema saada. 

Kui sa arvad, et iga päev 10 km joosta on raske, siis lepi 

endaga kokku, et hakatuseks seod ainult tossupaelad kinni ja 

kõnnid kõigest tiiru ümber maja või kvartali. Kui sedasi on läinud 

nädalake, siis sörgid ehk ühe kilomeetri. Kui ka sellega harjunud 

oled, siis võid nädala pärast kilometraaži suurendada kaheni. 

Küllap jõuad lõpuks ka kümneni. Isegi kui ei jõua, pole ka midagi 

hullu. Mäletad ju seda, kuidas väikestest asjadest saavad suured. 

Iga päev 1 km joostes teeb see kokku 365 km aastas ja see on 

kindlasti palju parem kui sama ajaga söödud 365 sõõrikut. Isegi 

kui need sõõrikud on šokolaadiglasuuriga. 

Ma olen üsna kindel, et ühe kilomeetriga päevas sa väga kaua 

ei piirduks. Nagu ema ütleb väikesele beebile: “No võta veel üks 

amps,” avastad sinagi, et oled ampsu kaupa lõpuks pudrutaldriku 

tühjaks helpinud ja nii pole lõpuks poolmaraton ega pikemgi 

distants sulle võimatuks missiooniks. 

 



James Clear pakub oma raamatus “Atomic Habits” välja sellise 

mõtte nagu 2 minuti reegel. See ei ole see reegel, et kaua võileib 

võib maas olla, et seda tohiks ikka veel suhu pista. See pole ka 2 

minuti reegel, mida tutvustab oma legendaarses raamatus 

“Getting Things Done” David Allen. Tolle reegli mõte on see, et 

kui komistad kohustusele, mis võtaks sul ära tegemiseks vähem 

kui 2 minutit , siis ära lükka seda edasi, vaid tee see kohe ära. 

Kindlasti on see eluks hea reegel. 

Cleari 2 minuti reegel on samuti väga lihtne. Esmalt tuleb 

alustada harjumuse loomisest. See on midagi sarnast, mida ma 

mõni lõik tagasi kirjeldasin, aga tema mõte on selles, et alusta 

millestki, mis ei võta sul rohkem kui 2 minutit. Sellega saab 

igaüks hakkama. Kui tahad hakata jooksma, siis alusta nii nagu 

varasemalt kirjeldasin. Kui tahad hakata jõusaalis käima, siis tee 

esialgu 10 kätekõverdust, 10 kükki ja 10 kõhulihaste harjutust ja 

ongi kogu trenn. See ei võta kahte minutitki. Kui sa teed seda iga 

päev, siis sa kujundad endale harjumuse ja see on kõige olulisem. 

Harjumus on vundament, mille peale saab hakata ehitama 

ülejäänud maja. 

Samas raamatus rääkis Clear loo tuttavast, kes alustas sellest, 

et läks kolm korda nädalas lihtsalt jõusaali ja oli seal kõigest 5 

minutit. Sellega ta muidugi küll rikkus kohe kahe minuti reeglit ja 

tegi sellest viie minuti reegli, aga anname talle andeks. Loogiline 

jätk sellele viiele minutile oli see, et vaikselt hakkas härra seal 



varsti toimetama ka jooksulindi ja raskustega. Mida sa ikka seal 

jõusaalis niisama kõhtu sügad? Lõpptulemuseks oli see, et ta 

kehakaal vähenes koguni 40 kg. 

 

Eks iga algus on raske, sealt edasi läheb kindlasti lihtsamaks. 

Seepärast tee just alustamine endale lihtsaks, sest edaspidi käivad 

rattad juba ringi ja hoogu lükata on palju lihtsam. 



“Kui ei jaksa tervet, siis tee kasvõi pool” - aeg-ajalt tuleb ikka ette olukordi, 

kus tundub, et päevaseid tegevusi on nii palju või trenn tundub liiga mahukas 

ja nii tundubki lihtsam siis juba üldse puhkus võtta. Siis olengi enda jaoks 

leidnud viisi, et kui 2h ei jõua/viitsi kettaid visata, siis teen kasvõi natukene. 

Mõnikord tund, mõnikord vähem. Nii ei jää trenn tegemata ja saab ka korra 

lõdvemalt võtta. 

Albert Tamm 

Eesti parim disc-golfar 



VI PEATÜKK 

TEKITA ENDALE KOHUSTUS 

 

Ma olen võrdlemisi kindel, et ma poleks vähemalt kuni 

üheksanda klassini enamikel päevadel kooli jõudnud, kui see 

poleks olnud kohustuslik. Mare Toompere ajalootunnid oleksid 

olnud meeldivaks erandiks. Selles, et ma tänaseks päris puupea ei 

ole, tuleb mul tänada Eesti NSV Haridusministeeriumi ja Elsa 

Gretškinat, et koolikohustus oli lastel ka 80-ndatel.  

Aega on läinud, aga lõpuks olen ma aru saanud ka sellest, et 

koolis käimine oli mulle siiski kasulik ja Tartu Miina Härma 

Gümnaasiumi õpetajad ei saanud koolist palka selleks, et mind 

piinata. Tänaseks olen neile juba andeks andnud, et ma vastu 

tahtmist nende tunnis pidin olema. 

 

Kuidas saavutaksime treeningutes samuti selle, et meil oleks 

selline mõõdukas kohustus kohal käia, mille eest hiljem saame 

endale ja surve avaldajatele ainult tänulikud olla? 



Parim viis selleks on kahtlemata liituda mõne 

treeningrühmaga. Kõige parem oleks kui tegemist oleks 

võistkondliku alaga, aga ka näiteks tantsimisega. Seal annab iga 

puuduv käsi või jalg kõvasti tunda ja ilmselt hiljemalt õhtuse 

Aktuaalse Kaamera ajaks on sulle puudumise korral trennirühma 

Messengeri chati ka laekunud avalik noomitus.  

See noomitus on kindlasti kõvasti distsiplineerivam kui näiteks 

see, et pead lihtsalt trennipileti kinni maksma või tasuma 10� 

trahvi rühma kassasse. Kui trahvi ära maksad, siis tekib tunne, et 

puudumine oligi okei, sest sa oled selle kinni maksnud. Seega, 

trahvimise asemel annan trennirühmadele idee panna põhjuseta 

puudujad avalikku häbiposti. Eks seda tuleb teha muidugi 

mõõdukalt ja ülima ettevaatlikkusega, kuna liiga suure surve 

korral võib see muidu lõppeda soovimatute tagajärgedega ehk 

häbipostis olija rühmast lahkumisega. Kahjuks ei ole trennis 

käimine kelleltki seadusega nõutav (kuigi äkki Valitsusel tasuks 

seda kaaluda?). Seega - oleme puudujate manitsemisel 

delikaatsed, aga ka järjekindlad. 

 

Kui pallimängud või tantsimine pole sinu jaoks, siis igasugu 

harrastajate rühmasid tuleb tublisti juurde ka 

vastupidavussportlastel. Jooksjaid koondavad klubid 

Jooksupartner, Head Inimesed, Sparta, Elujooks jne. 

Murdmaasuusatajatele on Tartus Suusahullud. Kindlasti käib sinu 



kodukandis mingi punt harrastusrattureid grupiga mõneks tunnis 

“linnast väljas”.  

Ah, et sa ei tea selliseid rühmasid? Kas tõesti? Sellisel juhul ei 

keela mitte keegi sul enda sõpru endaga kaasa kutsumast ja ongi 

loodud nii treeningrühm ja koos sellega ka vajalik sotsiaalne 

surve. Pane Facebooki postitus, et lähed õhtul jooksma ja ootad 

kõiki huvilisi endaga liituma.  



Kuidas motiveerida end trenni minema? Võistkondlike alade puhul on lihtne, 

korrutad endale, et ma ei saa teisi alt vedada ja metsajooksu puhul tuletad 

endale meelde, kui hea tunne on peale 10 km läbimist ja kui mõnus on pärast 

sauna minna! 

Mart Uuehendrik 

korvpallitreener ja -kohtunik 



Trenni puhul, kuna ma tantsin, eks, siis tähendab minu puudumine seda, et 

rühm tantsib tühja kohaga või peab keegi teisest rühmast võõrast kohta 

tantsima. Mis on talle muidugi arendav, aga rühma seisukohalt pole sugugi 

aus. Ja treener on ka maruõnnelik kui kõik või võimalikult paljud kohal on, see 

ka motiveerib. 

Age Rosenberg 

ettevõtja, mentor, coach 



VII PEATÜKK 

MÕTLE ENDAST KUI SPORTLASEST 

 

“Kui sul on keha, oled sa sportlane” 

Millal saab inimesest laulja? Millal pianist? Millal sportlane? 

Nendele küsimustele ilmselt objektiivset vastust ei olegi. Mõne 

arvates on Marco Tasane laulja, mõne arvates aga mitte. Mis me 

siis teeme? Rahvahääletuse? Ilmselt polegi niivõrd oluline, kas ta 

on meie arust laulja või ei, vaid oluline on tema enda arvamus. 

Kuna ta ise arvab, et ta on laulja, siis ta laulab ja lahutab sellega 

paljude inimeste meelt. Kas me saame selle ära keelata, kui meie 

meelest ta laulja ei ole?  

Äkki on meil temalt nii mõndagi õppida? Miks me ei või 

mõelda, et me oleme sportlased? See ei tähenda, et me peaksime 

kaotama reaalsusetaju ja ennast järgmisesse NBA drafti 

registreerima, lootes et saame Lakersisse suure palga peale, kuigi 

tegelikkuses parim, mida me suudame, on “saianaise” stiilis viiest 

vabaviskest üks korvi saata.  



Sellel mõttel polegi miskit pistmist päris elukutsega vaid 

rohkem elustiiliga. Mida halba saab sinuga juhtuda, kui sa ostad 

endale parima varustuse, mida rahakott lubab? Eeldusel, et su 

lapsel on ikkagi ka seljas terved riided sportimiseks. Mida halba 

juhtub, kui sa haarad endaga rattatrenni kaasa mõnikord 

spordigeeli? Äkki keegi ütleb, et võta enne ülekilod maha ja siis 

hakka geeli sööma? Või siis, et tema küll geeli pole võtnud ja on 

40 maratoni jooksnud ilma selleta. Ega lõppude lõpuks tema seda 

geeli sööma ei peagi. Tegelegu oma asjadega.  

Miks on halb kui sa pärast rasket jõusaalitrenni segad 

lusikatäie valgupulbrit veega? Mõni tark ütleb, et lisavalk pole 

vajalik kui sa pole elukutseline sportlane.  

Tal on omamoodi õigus, aga ta unustas ära, et sa just oledki 

sportlane. Kui see gramm lisavalku oli vajalik, et sa tunneksid end 

täisväärtusliku sportlasena, siis läks see asja ette. Päris palju 

hakkab pihta sellest, kas sa mõtled endast kui tervislikust või 

ebatervislikust inimesest. Kas sa oledki see, kes mitte kunagi 

kaalus alla ei võta? Või see, kes kunagi elus spagaati teha ei 

suuda? 

 

Mu tütar rääkis mulle aastaid tagasi, et ta ei saa mitte kunagi 

võrkpallis servi üle võrgu. Enne seda, et ei suuda täpselt ülevalt 

kahe käega sööta. Sellele oli mul alati lihtne vastus - sa oled 



võrkpallur, sa käid trennis ja harjutad ning need asjad hakkavad 

välja tulema. Nii on mõistagi ka läinud. 

Nii läheb ka sinuga, kui sa hakkad uskuma, et oled sportlane. 

Nagu ütles Bill Bowermann: “If you have a body, you are an 

athlete.”  Kui sul on keha, oled sa sportlane. Usu siis seda. 



Küsin endalt: “Kui ma trenni ei lähe, kuidas tunneksin end päeva lõpus?” 

Peaaegu alati on vastus, et “Kehvasti!”. Samuti annab erakordselt halb ilm 

lisamotivatsiooni - vihm, tuul, külm, lumi - pärast on rahulolu veelgi suurem, 

et ära tegid. 

Üks tsitaat David Goggins’ilt: “Ära lase neil, kes on valinud kergema 

vastupanu tee, kallutada sind kõrvale raskema vastupanu teelt.” 

Ja Jordan Petersonilt - “Otsi kõige suurem raskus oma elus, mida suudad 

tõsta, ja kanna seda.” 

Kristjan Luha 

eAgronom finantsjuht, endine Nike Global asedirektor 



VIII PEATÜKK 

ÜTLE SEE KÕVA HÄÄLEGA VÄLJA 

 

Mis meelel, see keelel. Mis keelel, see meelel. 

Ilmselt oled tähele pannud, et kui sa oled midagi kellelgi 

lubanud, siis hoolimata sellest, kas see võis teise inimese jaoks 

olla ebaoluline või mitte, siis kõvasti välja ütlemisega tekib meil 

kohe ka mingi moraalne surve. Eeskätt ei soovi me enda ees olla 

sõnamurdjad ja meile meeldib, kui sõbrad meist mõtlevad kui 

sõnapidajatest inimestest. 

Saad juba aru, kuhu ma selle jutuga tüürin? Kui sa lubad 

midagi paljudele, siis on palju tõenäolisem, et sa selle saavutad. 

Kindlasti ei ole selline kõva häälega asjade välja hõikamine väga 

mugav. Sellega on seotud mitmeid hirme.  

Äkki ma ebaõnnestun? Mine tea, eks oleneb paljuski ka sellest, 

mida sa välja lubasid. Erki Nool lubas kunagi kõva häälega, et ta 

tahab olümpiavõitjaks tulla. Kriitilised inimesed, keda on meie 

ümber palju, said ilkuda, et näed kus on suure suuga poiss. 



Ilkusid seni kuni Erki Nool tuligi olümpiavõitjaks. Siis võtsid 

järgmise sihtmärgi. 

Eks on ka teistsuguseid näiteid. Iga hooaja alguses kokku 

kogunev Eesti suusakoondise pressikonverents on hambateritajate 

meelisüritus. Kahju, et MK sarjas ei lähe arvesse need 

esikümnekohad ja punktikohad, mille järgi meie suusatajad enda 

sõnutsi lähevad. Hooaja lõpus saame kirja panna kõigest 70-80. 

kohad ja öelda taas, et lubadustel polnud katet. Irvhambad 

saavad õiendada: ”Nagu ikka sukelduvad eestlased 

rahvusvahelisele võistluskarusellile suurte lootustega ja naasevad 

sealt suurte kogemustega.” 

Sinu õppetund sellest peaks olema, et sõnasta enda lubadused 

selliselt, et need oleksid tehtavad. Su sõbrad ei hakka su üle 

ilkuma, kui lubasid kaalust kaotada 20 kg, aga kaotasid 15 kg. 

Muidugi, kui sa lubasid 20 kg alla võtta, aga võtsid hoopis 2 kg 

juurde, siis ehk oleks teine jutt. Aga seda ju ei juhtu, kui sul on 

asjad hästi läbi mõeldud! 

 

Muidugi võiksid need selgelt sõnastatud eesmärgid olla 

mõõdetavad. Seda juba definitsioonist tulenevalt, sest vastasel 

korral nad pole selged. Vana aasta õhtul sõpradega viinapitse 

kummutades ja seakooti hammaste vahel lihvides on lihtne öelda: 

“Uuel aastal hakkan ma korralikult trenni tegema.” See on täpselt 



selline ülimalt ebakonkreetne asi. Kui lõpuks 12. septembril lähed 

ühel päeval jalgsi tööle, sest su isa laenas sult autot, et paar asja 

maale viia, siis võid ju mõelda, et saigi lubadus täidetud. 

Võtan kaalust alla 20 kg. Hakkan 3 x nädalas jooksutrennis 

käima. Hakkan treeningpäevikut pidama. Need on palju 

konkreetsemad lubadused. Tee enda lubadused mõõdetavaks. 

 

Ole lubadust andes adekvaatne - see on järgmine väärt 

nõuanne, mida kiputakse eirama. Pean silmas seda, et ära luba 

“sel aastal Džomolungma tippu vallutama minna” kuskil 

saunaõhtul pealpool 1,5 promillist joovet, kui on sees juba hulk 

õlut ja mõni veel ees, ilma, et selle mõttega veidikenegi eelnevat 

tööd oleksid teinud. 

Mul on üks väga tore sõber, kunagi oli ta heal tasemel 

sportlane, praegu tubli spordifänn ja -toetaja. Ta kipub teinekord 

mõne rahvaspordi võistluse järgsetel saunaõhtutel umbes selliseid 

lubadusi välja hõikama: “Järgmisel aastal olen ise ka stardis, 

hakkan trennis käima ja võtan 20 kg alla.” Seda kõike muidugi ei 

juhtu ja järgmisel aastal kordub sama jutt sama võistluse järel. 

Tegelikult on mul isegi mitu sellist sõpra ja sinul ilmselt kah. 

Loodetavasti muutub nüüd, kui ta seda mõtet loeb, kõik see tema 

jaoks ja ta hakkab neid lubadusi paremini läbi mõtlema.  



Sellises joviaalses meeleolus antud lubadusel ei ole tihti katet, 

sest see on korralikult läbi mõtlemata ja ajju salvestamata. 

Vastuseta on väga olulised küsimused: Millal ma seda trenni teen? 

Millist trenni? Kuidas hakkan kaalulangetusega tegelema? Kes 

teeb mulle plaani? Kõik asjad on läbi mõtlemata, on ainult 

emotsioon, et tahaks jälle olla noor ja sportlik ja joosta 

tõkkevahed 3 sammuga läbi. 

Selle jutu moraal ei ole nüüd see, et ärme sõpradega lõbusalt 

aega veedame või ärme meenuta seejuures toredaid ühiseid 

mälestusi spordiradadelt. Muidugi ei juhtu ka kellelegi midagi 

halba, kui saunapeol neid sõnu loopida. Kõigil on lõbus olla ja 

sellised unistused on muidugi toredad jututeemad. Lihtsalt - kui 

soovime, et neist lubadustest ka mingit tolku oleks, siis tuleb nad 

paremini läbi mõelda ja mingil rahulikumal hetkel uuesti üle 

vaadata, neid kriitiliselt hinnata ja vajadusel reaalsus-

koefitsendiga korrigeerida. Seda juhul kui siis muidugi üldse 

meeles on, et miskit lubatud sai. 

 

Tuleme korra Kaire Leibaku poolt sõnastatud mõtte juurde siit 

raamatulehekülgedelt. Tema läheb trenni kohe, kui ta töölt koju 

jõuab. Ta on endale ära sõnastanud mitte ainult eesmärgi, vaid ka 

aja, millal ta trenni teeb. Kas sa paned trenni endale kalendrisse 

või nimetad konkreetse aja, see on ülioluline. See näitab, et asjad 



on läbi mõeldud. “Ma lähen jooksma kohe esimese asjana, kui ma 

töölt koju jõuan,” on väga konkreetne.  

Aeg ja koht on olulised. Kui sa ei pane paika seda, millal ja kus 

sa trenni teed, siis on vähetõenäoline, et see kunagi juhtub. 

Arvesta sellega neid lubadusi andes ja planeerides. 

 

Kui üheks suureks eesmärgiks liikuma hakkamisel on kaalu 

langetamine, siis selleks ei ole küll võimalik kalendrisse aega 

panna. See on just selline protsess, mis peab toimuma pidevalt. 

Siiski on ikka võimalik teha plaane ja kavandada konkreetseid 

tegevusi. “Ma lõpetan šokolaadi söömise” on konkreetne lubadus. 

“Ma liitun Fitlapi programmiga ja hakkan seal oma päevast 

menüüd planeerima” on teine konkreetne lubadus. “Ma kaalun 

end iga päev” on kolmas. 

See viimane mõte on pisut vastuoluline, sest erinevad 

uuringud näitavad, et inimesed, kes end iga päev kaaluvad, 

saavutavad tõenäoliselt suurema kaalukaotuse kui need, kes 

teevad seda harvemini. Küll on aga rohkem nende seas ka neid, 

kes “hulluks lähevad” ja loobuvad. See, kas igapäevane kaalumine 

on midagi, mis sind aitab või segab, sõltub sinu vaimsest 

tugevusest ja analüüsioskusest. 

 

Mainitud menüükoostamise programmi Fitlap asutaja René 



 Laane käis meiega FitQ-s rääkimas “Energia ülekande” 

podcastis, mida saad FitQ-st ka järgi kuulata/vaadata. Tema teab, 

et kõva häälega välja antud lubadus on lubadus, mida sa pead. 

Podcastis lubas ta, et 2021. aasta märtsi lõpuks saavutab ühe elu 

parima vormi. Üldiselt ei ole see lubadus küll nii konkreetne kui 

peaks, sest endise jõutõstjana saaks René ju nimetada ka 

konkreetse tulemuse lamades surumises või jõutõmbes. Küll aga 

on tema kogemus enda keha tunnetamisel märkimisväärne ja ta 

on ka üldiselt täielik “no BS man”, seega ma ei kahtle, et ta 

suudab hinnata enda saavutatut objektiivsemalt kui sina või mina 

kombineeritult. 

Mina püüan olla konkreetsem ja panen oma lubaduse 

konkreetsemalt ka kirja, kuna ma enda objektiivsust selles muidu 

lõpuni ei usalda. Minu konkreetne lubadus kõlab nii: terve 2021 

aasta jooksul lahendan esimese asjana, kui ma hommikul arvuti 

taha istun, Lingvisti keeleõppeprogrammis iga päev 1 paki (50 

sõna).  

Kellele see lubadus nüüd segaseks jäi, siis Lingvist on 

võõrkeele õppimise programm, mille tuumaks on sõnade 

õppimine nende kordamise ja kirja panemisel meetodil. Ühe 

õppetunni raames küsitakse 50 sõna ja selle paki tegemine võtab 

mul umbes 10 minutit aega. Mine vaata järgi. Eestis tehtud hea 

asi. Seejärel pane kirja enda konkreetne lubadus ja ütle see kõva 

häälega kuskil välja. 



 

Sa pole ikka veendunud, et välja ütlemisest on kasu? Väga 

midagi lubada ei tahaks sõpradele, aga natukene nende energiat 

ja innustust võiks neilt ju ikka saada?  

Sel juhul tee endale Strava konto ja kutsu kõik oma Strava 

kasutajatest Facebooki sõbrad end jälgima. Kui nüüd välja 

jooksma või rattaga sõitma lähed ja Strava käima paned, siis 

saavad sõbrad sulle “pöidla vajutada”. Tunnistame endale seda või 

ei tunnista, aga natukene teeb see ikka südame alt soojaks. 

Stravale on olemas ka hunnik alternatiive, nii et võid need 

välja guugeldada kui sulle oranž värv millegipärast ei meeldi ja 

mõtled, et kasutajaliideses võiks olla näiteks rohkem sinist. 

 

Kui oled ikka päris kindel, et sõpru kohe üldse ei tahaks oma 

asjadega tülitada, siis ka selleks puhuks on olemas väike häkk. 

Selle avastasin ma endale hiljuti ja kasutan seda, et asjad 

paremini meeles püsiks. Nimelt ütle see välja kõva häälega 

iseendale. Keegi ei peagi sul kõrval olema, kui sa kardad, et 

imelikult vaadatakse.  

Võib olla tõesti oleks kummaline kui ma poes kapsast kaalun ja 

keegi mul selja taga samal ajal kõva häälega ohkab: “Kohe, kui 

ma koju jõuan, lähen jooksuringile.” Kui sa seda kuskil vaikses 

kohas omaette ütled, siis sa kedagi ei sega. Ma ise olen kasutanud 



seda umbes selliselt, et enne poodi minekut ütlen endale, et kohe, 

kui ma poest tulen, lähen pakiautomaadi juurest läbi ja võtan 

oma asjad sealt välja. Mul hakkasid juba väga sagedaseks minema 

korrad, kui ma teadsin küll, et mul on pakk automaadis, aga 

lihtsalt unustasin minna. Selle taktikaga püsivad mul asjad 

vähemalt paremini meeles. Trenniminek teiste seas.  

 

Kui sa teistele kõva häälega lubadust anda ei julge, siis anna 

iseendale.	

  



5-4-3-2-1 hajutades vabandaja tähelepanu soorituse alustusele 

keskendudes. Enamasti veel häälega ja sõrmedega kaasa aidates, et efekt 

usutavamalt kõlaks. Üsna usaldusväärne. Kuigi sellega võiks raketi starti 

loendada, siis mul on Eminemi lugu jätkudes lüürikaga "Obie Tryce real name 

no gimmicks”.  

(viide Eminemi loole “Without you” - autori märkus) 

Peeter Luik 

projektijuht Revolv.ee, spordiürituste korraldaja 



IX PEATÜKK 

MIKS SA SEDA TEED? 

 

Küsi endalt, miks sa seda üldse teed. Sellest peatükist oleks 

äkki pidanud alustama? Aga kui käsitleme motivatsiooni kui 

liidetavate summat, siis sobib see ka imeliselt siia vahele. 

 

Kui sa ei ole vaadanud legendaarset Simon Sineki TEDx 

loengut, mis soovitab alustada küsimusest “miks”, siis Youtube’is 

on video ikka üleval. Lühike versioon sellest on see, et edukamad 

on ettevõtted, kes vastavad hästi ära küsimusele miks. Miks sa 

peaksid ostma just nende tehtud auto, telefoni või pesupulbri? 

Sinulgi on kahtlematult kuskil sees vastus küsimusele miks sa 

seda kõike teed? Miks sa üleüldse tahaksid rohkem liikuda? Võib 

olla see esimene vastus ei olegi õige. Kaeva siis sügavamale.  

Tahan olla aktiivsem. Miks? 

Ma võiksin kaaluda 15 kg vähem? Miks? 



Kui ma peeglisse vaatan, siis mul on tunne, et ma ei näe hea 

välja. Miks sa tahad hea välja näha? 

Ma olen üksik ja tahaksin enda ellu kedagi leida, aga ma ei 

tahaks päris igaüht. Tahaksin ka sportlikku inimest, seega peaksin 

ka ise olema sportlikum. Olgu, miks sa tahaksid enda ellu kedagi? 

Mul on tunne, et see teeks mind õnnelikuks. 

Ilmselt oleks nüüd mõistlik edasikaevamine lõpetada, et mitte 

jääda muudkui “miks” küsimusi esitama, nagu viie aastane.See 

mõte ja teekond selleni jõudmisel on ilmselt arusaadav ja ilmselt 

ongi see põhjus selle koha peal, kus sa vastad, et see teeks su elu 

õnnelikumaks. Kes ei tahaks olla õnnelik? See ongi ülim eesmärk. 

Muidugi on need küsimused ja vastused kõigil inimestel 

erinevad, aga lõpp-põhjus on ilmselt üsna sama. Sa oled lihtsalt 

ise palju õnnelikum. 

 

Kui sa oled need asjad enda jaoks läbi mõelnud, siis on su 

põhjused sulle endale palju selgemad ja kui sa mõtled, kas trenni 

minna või mitte minna, siis suuna oma mõte selle “miks” peale. 

See võib sind vihmasel päeval aidata. 

Eks sellel on kaks poolt, nagu igal mündil. Kui me teeme ühe 

trenni, siis tulemusele meid see nähtavalt lähemale ei vii, aga 

raske võis olla ikkagi. Ainult põhjuse peale mõtlemine võib sedasi 

mõne nädalaga, mil sa siiski märgatavalt saledamaks pole 



muutunud, sinu mõistuse viia. Mingil moel pead suutma selle 

protsessi endale siiski nauditavaks teha, sest head vastused “miks” 

küsimustele võivad saabuda alles kuude või aastate pärast. 



Mul ei ole sellist asja, et ei viitsi trenni minna. Kõik trennid teen ka 

raskematel hetkedel ära ja mingit otsest nippi ei olegi. Lihtsalt tuleb kohale 

minna ja ära teha💪😊  

Tiia Kaare  

bodyfitnessi maailmameister 



Mind panevad liigutama mõnu pingutusest ja heast füüsisest ja vajadus 

tasakaalustada vaimseid pingeid. Selle juures on raskeim pingutus enda 

puhkama sundimine, mis reeglina käib üle jõu. Ainus lahendus on alasid 

vaheldada ja ühega puhata teisest. Ma ei kahetse oma sõltuvust, aga teistele 

ei hakka soovitama. 

Jürgen Ligi 

Riigikogu liige 



X PEATÜKK 

PANE ASJAD KIRJA 

 

Kirja panemise mõte on peaaegu sama nagu välja ütlemisel. 

Kõva häälega välja öeldud sõnum on küll tugevam, aga kui sa 

paned enda eesmärgi või plaani paberile kirja, siis on selge, et see 

sööbib paremini ka su mällu.  

Sinu ajus on mõtted üsnagi pilla-palla ja paberil võtavad nad 

konkreetsema kuju.  

Kordamine on tarkuse ema, ütles vanarahvas, aga sama ütleb 

ka Ebbinghausi unustamise kõver. Hermann Ebbinghaus oli 

tuntud psühholoog, kes 19. sajandi lõpupoole uuris, kuidas ja kui 

kiiresti asjad meile mällu talletuvad.Väga laias laastus kirjeldab 

tema avastusi ka eesti rahva vanasõna: kordamine on tarkuse 

ema.  

Mõtled millelegi. Mõtled, et kirjutaks selle üles. Mõtled, kuidas 

sa selle kirja paned. Kirjutad paberile. Loed uuesti üle. Loed 

endale ette. Loed sõbrale ette. Saigi juba seitse kordust kokku. 



Nüüd on palju tõenäolisem, et see sulle mällu talletub ja kui see 

sai kirja, siis vajadusel saad alati üle vaadata. 

 

Hea näide on trenni kalendrisse märkimine. Kui lepid 

sõpradega kokku, et iga teisipäeva õhtul kell 19 on jäähallis 

alustajate jäähokitrenn, siis kirjuta see endale telefonikalendrisse. 

Muidu võib juhtuda, et avastad, et unustasid 3 esimest trenni 

üldse ära ja siis tekib juba mõte, et teised on trennis nii palju 

arenenud selle ajaga ja riietusruumis kindlasti tehakse su 

puudumise üle nalja jne. Kui trenn on kirjas, siis see ei unune ja 

oled seal kohal ning kolmanda trenni lõpuks suudad juba ise selg 

ees kaitsesse tagasi uisutada ja oma esimeses trennis olevalt 

sõbralt litri kepilt kerge vaevaga ära näpsata.  

 

Hakka pidama trennipäevikut. Kui tegeled 

vastupidavusspordiga, siis on sulle igasugu nutirakendusi 

hunnikute viisi. Juba mainitud Strava näiteks. Kui oled 

jõusaalihunt, siis eestlased on loonud sellise jõusaaliäpi nagu 

Gymwolf. See teeb su eest peaaegu kõik ära, ainult kangi pead ise 

tõstma. Kui sobivat äppi ei leia ja excel ka ei meeldi ja tahaksid 

endale tõelist vanakooli trennipäevikut, siis muidugi võid 

kasutada paberpäevikut. Ise lehitsesin just oma 2000. aasta 

trennipäevikut ja sain sealt päris palju ideid ja lehekülgede kaupa 



täiskirjutatud päevikut on kindlasti mõnus lehitseda. Kuu 

kokkuvõtteid teha on sedaviisi muidugi tülikas. 

 

Annan sulle veel ühe lihtsa võimaluse päevikut pidada. Kui sa 

kasutad oma produktiivsuse ja aja mõõtmiseks Togglit (jällegi 

suurepärane eestlaste loodud tarkvara), siis tee endale sinna 

projekt “Treeningud” ja vajuta trenni alguses lihtsalt nuppu sisse 

ja lõpus välja, nagu sa oma töötunde mõõdad. Kui sul rohkem 

analüüsi pole vaja, kui seda, kaua trennile aega läks, siis selle 

ülevaate saad sealt kenasti kätte.  

Kui oled advokaadina Togglit kasutanud, siis kliendile sa selle 

treeningtunni eest 100� arvet saata ei saa, nagu oma teiste toggli-

tundide eest. Küll aga, kui oled oma treeningutel järjepidev, siis 

saad oma tunnihinna tulevikus 150� peale tõsta. 

Kui nüüd edasi arvutada, siis nii oleks büroole kasulikum sulle 

iga päev jooksmine kohustuslikuks teha. Kui sa ühe tunni päevas 

jooksed ja kogud 7 tööl oldud tunniga kellale 3 töötundi (a 150�) 

versus oled 8 tundi töö juures ja saad Togglisse neli tundi 

odavama hinnaga. Büroo jaoks on igapäev kasu 50�. 

Päriselu matemaatika on tegelikult veelgi karmim. Need, kes 

on kogu elu harjunud liigutama, on üldse nutikamad ja paremas 

vormis ja küsivad tunnist 200� ning jõuavad tööpäevas kasulikke 

tunde ka teha 4,5. Need, kes liikumisega ei tegele, aga piirduvad 



päriselt 3 tunniga. Kui see nüüd uuesti kokku arvutada, siis vahe 

on nüüd juba kolmekordne ehk 900� vs 300�.  

Siit saab teemat edasi arendada veel sellele, et kuhu ja kuidas 

investeerib see advokaat, kes rohkem teenis ja kellel raha rohkem 

üle jäi. Selge, et pärast igapäevaseid kulusid jäi tal 

investeeringuteks märgatavalt rohkem vahendeid. Ehk tagasi 

sellesse peatükki, kus rääkisime, kuidas väikestest asjadest saavad 

suured. 

 

“No, mis ma tast kirja panen, nagunii ma kunagi seda päevikut 

ei vaata” mõtleb mõnigi. Eks see on natukene nagu telefoniga 

reisil Eiffeli tornist arutu hulga piltide klõpsimine, mida sa kunagi 

hiljem ei vaata ja millest sa saaksid palju kvaliteetsema foto osta 

sealtsamast või ükskõik kust Pariisis umbes 1.50� eest.  

Samas on kirja panemisel selline efekt nagu task-listis mingile 

tehtud tegevusele joone peale tõmbamine. Sa elad veelkord läbi 

seda väikest rahulolu enda saavutusest ja naudid väikest 

eduelamust. Ehk on juba see hetk, kui sa kirja paned, sulle väike 

preemia trenni eest. Kui teed seda vahetult pärast trenni lõppu 

muidugi. Kui täidad päevikut retrospektiivselt korra nädalas, siis 

see efekt natuke väheneb ja pigem võib esineda vaimset 

pingutust, et meenutada, mis päeval just sai jõusaalis käidud ja 

millisel päeval käisid naabriga kepikõnnirajal. Palju te üldse 



kõndisite too päev? See omakorda sööb seda naudingut päeviku 

täitmisest väiksemaks. 

Tegelikult sa ei peagi ju iga päev seda päevikut lugema ja 

analüüsima. Vajadusel on siiski alati võimalus objektiivselt üle 

vaadata, mis päriselt sai tehtud või tegemata jäi. Kui sa midagi 

kirja pole pannud, siis teed aasta kokkuvõtet umbes selles stiilis, 

et “käisin küll möödunud aastal üsna tihti ujumas, aga ikkagi olen 

7 kg aastaga juurde võtnud. Ei märganud küll, et vesi basseinis 

langenud oleks, kui ma välja ronisin”. 

Kui sul oleks asjad kirjas, siis oleks tõde sul must-valgel 

olemas. Tegelikult käisid ujumas kuu jooksul keskmiselt korra, 

just siis kui tööandja sporditoetus aeguma hakkas. Iga teisel 

korral vedelesid lihtsalt mullivannis nagu morsk merekaldal ja 

ülejäänud kuuest korrast viiel ujusid kõigest 200 m. Ühel korral 

oli sul aga tõeline hoog sees, tegid 2 km nagu torpeedo ja 

meenutasid kuidas keskkooli ajal samu distantse iga päev ujusid. 

“Sai ju tehtud küll,” meenutad aasta lõpus, aga trennipäevikus 

oleks selgelt kirjas, et ujusid aasta jooksul ainult 3 kilomeetrit. 

 

Miks see peab nii keeruline olema? Täida mingit päevikut ja 

analüüsi hiljem. Tahad lihtsamalt? On veel lihtsam võimalus. 

Kõige lihtsam päevik on tavaline seinakalender. Kindlasti saad 

neid erinevatelt firmadelt, mille ustav klient sa oled olnud või kes 



sind enda kliendiks tahavad. Pane kõige inspireerivam neist 

koridoriseinale ja pastakas sinna kõrvale rippuma ja tõmba pärast 

trennist tulekut iga päeva kohale rist. Aasta lõpuks loe ristid 

kokku. Kas said rohkem kui 200? 

 

Psühholoogid soovitavad mingist harjumusest vabanemisel 

samuti asjad üles märkida. Kui sulle meeldib näksida, lase käia. 

Lihtsalt lepime kokku, et enne iga korda, kui sa kommi põske 

pistad, kirjutad üles, mis on see põhjus, miks sul magusaisu tuli. 

Kus see juhtus? Kellega sa koos olid? Mida sa enne seda tegid? 

Sisuliselt on nüüd kaks võimalust. Sa avastad, et kirja 

panemise vaev on suurem, kui kommisöömisest saadav nauding ja 

sa jätad näksimata. Või joonistuvad üles kirjutatust välja mingid 

mustrid, mille murdmisega saad tegelema hakata. 

Ütleme, et sa avastad, et iga jumala kord kui sa jääd kell 18 

Aktuaalset Kaamerat vaatama, jääb sul trenn vahele. Siis saadki 

analüüsida, kumb on olulisem. Kas juba kell 18 vaadata ära 

päevauudiste kokkuvõte ja diivanile mahaistumisega endalt 

trennihoog maha võtta,kannatada ära kella 21 uudistesaateni või 

hoopis kuulata jõusaalis kõrvaklappidest Vikerraadio uudiseid. 

 

Alati ei pea ka ise asju kirja panema. Olemas on ka head 

spetsialistid, kes saavad sind aidata. Personaaltreeningud ja 



treeneril endale treeningplaani teha laskmine on suurepärane 

motivaator. Seda mitte ainult sellepärast, et sul on päevade kaupa 

kirjas, mida sa sel päeval tegema pead, vaid usutavasti on sul oma 

treeneriga ka järelseansid ja analüüside tegemise koht. Kuidas 

end tunneksid, kui pead treenerile tunnistama, et tema hoolega 

tehtud plaanist sai tehtud umbes kolmandik? 

Kui tahad leida endale personaaltreenerit, siis mine Stebbysse 

ja pane otsingusse märksõna “personaaltreening” või 

“personaaltreener”. Sealt leiad hulga suurte kogemustega 

spetsialiste, kes on sind kindlasti valmis aitama. 

http://app.stebby.eu
https://app.stebby.eu/search?query=personaaltreening&countries=EE&orderBy=default&type=POS


Mina mõtlen alati, et ma tahan olla sportlikum ja paremas vormis, kui 

keskmine eestlane, kelle jaoks iga teine päev on puhkepäev. Ja treenerina 

tahan ja pean olema eeskujuks neile, kellel on raskem trenni jõuda kui minul. 

Seetõttu ei luba ma endale palju aega vabanduste leidmiseks ja leian kasvõi 

30 minutit, et ennast intensiivsemalt liigutada. Sel viisil saan trenni tehtud 

mistahes olukorras, kui tean, et puhkepäevaks tegelikult põhjust pole. 

Krete Junson  

noortetreener, personaaltreener 



XI PEATÜKK 

KES ON SU SÕBRAD? 

 

Ütle mulle, kes on su sõbrad ja mida sa sööd ja ma ütlen 
sulle, kes sa oled sina 

Kui nüüd sõnasabast kinni hakata, siis mina olen hetkel 

piimaga kohv ja Kalevi tume pähklišokolaad. Kahjuks või õnneks 

see ei olnud makstud reklaam. Kahjuks, sest ma ei saa selle eest 

raha. Õnneks, sest ma saan kirjutamise ajal süüa seda, mida 

tahan. 

Muidugi on selles oma iva, et mingil määral me oleme see, 

mida me sööme, kuigi teame, et meie keha töötleb toitaineid 

ümber. Seega, ma võin küll ajada endale näost sisse kilode viisi 

magusat, aga sellest hoolimata pole ma lõpuks siiski magus kui 

šokolaad, vaid lihtsalt tavaline rasvane paksmagu. 

 

Söögist mõjutab meid veelgi rohkem aga meie sõpruskond, 

sest tegelikult mõjutavad nemad seda, mida me sööme. Oleme 



kõik alluvad mingitele sotsiaalsetele normidele ja need normid 

kujunevad meie kogemuste ja seltskonna mõjul. 

2003. aastal läksin tööle Tallinnasse Eesti Spordiseltsi Kalev ja 

kuigi nime poolest on see spordiorganisatsioon, siis oli mu heal 

kolleegil Raimol, kellega me enamasti koos lõunal käisime, 

kujunenud harjumus lõunal käia Hesburgeris või McDonaldsis 

ning kiiresti õpetas ta selle kombe külge minulegi. Trammiga 

Kosmosest kaks peatust Viru väljakule ja järjekordne suur burgeri 

eine koos suurte friikatega ja Coca-Colaga ning nii viis korda 

nädalas. Kahe aastaga, mil ma Kalevis töötasin, avastasin, et 

hiljutisest lihaselise kehaga kümnevõistlejast sai keskmine 

lotendava kõhuga kontorirott. Raimole muidugi need 

loendamatud burgerid midagi ei teinud ja tema ilmselt jätkab 

igapäevast kiirtoidudieeti. Mina aga niimoodi kahjuks ei saanud ja 

ma pole ainuke. 

 

Kui su sõpradele meeldib igal reedel ja laupäeval ennast 

Nimeta baaris kummuli lakkuda, nii et enam enda nimegi ei 

mäleta ning pärast Suur-Karja tänavas aiakärutäie tacosid endale 

suust sisse kärutada, siis vaevalt on sinulgi selles seltskonnas 

pidevalt aega veetes palju lootust saada sportlikuks ja saledaks 

nagu Kregor Zirk. Võib olla püsid vee peal paremini. 



Kui kirjeldatud olukord meenutab kaudselgi määral sinu elu, 

siis on sul nüüd kaks võimalust. Kas loobud selliste sõprade 

seltskonnas aja veetmisest ja leiad teised või suudad oma sõbrad 

panna teistmoodi käituma. See teine variant võib osutuda 

keerukaks ja võimalik, et kui hakkad pidama jutlust tervislikust 

liikumisest ja toitumisest, siis pannakse sind Jehoova 

tunnistajatega samasse patta. Muidugi on võimalik, et ka su 

sõbrad on avastanud, et nendegi tervis pole enam sama tugev kui 

aastatuhande vahetusel ja pinnas on elustiili muudatuseks küps. 

Sel juhul anna neile võimalus. Muul juhul vaheta seltskond, 

kellega sa igapäevaselt lävid, mõne sportlikuma vastu.  

Kust selliseid leida? Juba varasemas peatükis mainitud 

treeningrühmad on alustuseks hea variant, kust leida sportlike 

harrastustega uusi sõpru. 

 

Kuidas aga panna enda olemasolevad sõbrad rohkem tervisest 

hoolima? Suurepärane algatus meestele on Pikema Sõpruse Päev. 

Mine otsi see Facebookist üles.  

Minge koos sõpradega arstlikku kontrolli, et leida enda 

terviseriskid ja saada head nõu, kuidas oma tervist tugevdada 

ning siis ühiselt matkama või kardiga sõitma või paintballi või 

veel midagi toredat tegema, mida ehk viimati tegite kümmekond 

aastat tagasi. Sellise ühise päeva mõjul tõuseb loodetavasti su 

https://www.facebook.com/pikemsoprus/


sõprade terviseteadlikkus märgatavalt ning lõpuks võidad sellest 

ka sina, kui teie hobide hulka tulevad tagasi harrastused, mida 

noortena meeleldi tegite ja mida pubis õlleklaasi taga tiksumine 

oli vaikselt üle võtmas. 

 

Kui su ümber on heade harjumustega inimesed, siis on ka sinul 

lihtsam. Selleks, et su ümber oleks rohkem õigesti mõtlevaid 

inimesi, on sul veel üks eriti lihtne ja suurepärane võimalus.  

Jaga seda käesolevat e-raamatut oma sõpradega. Postita link 

Facebookis, Twitteris, Linkedinis. Kui nad seda loevad ning koos 

sellega  muudavad oma harjumusi positiivsemas suunas, siis 

toimuvad su ümber positiivsed muudatused ja need mõjutavad 

sindki.  

 

Kui tahad olla tugevam ja tervem, siis muuda oma sõprade 

harjumusi või muuda oma sõpruskonda. 



Kust leida head seltskonda? Elamusretkedelt!



XII PEATÜKK 

LEIA ÕIGE AJASTUS 

 

Mõned meist on hommikuinimesed, mõned õhtuinimesed. 

Küllap on sul mingi ettekujutus, kumb neist sina oled. Kuidas 

sellest tulenevalt oma trenniplaani teha? 

Üldine soovitus on endale kõige olulisemad asjad teha ära 

hommikul kohe peale ärkamist. Kas trenn on just see kõige 

olulisem asi, see sõltub ilmselt meie prioriteetidest. Kui ma olen 

Anett Kontaveit, siis ilmselt jah. Kui ma olen keskmise ettevõtte 

keskastmejuht, siis on ilmselt mingeid teravat vaimu nõudvad 

tegevused mulle trennist olulisemad.  

Hommikutrenn sobib mõnedele väga hästi. Minul on 

hommikuste trennidega üldiselt nii, et ma vihkan neid üle kõige 

sel hetkel kui ma ärkan ja pean hakkama trenniriideid selga 

tõmbama. Samas armastan ma neid üle kõige sel hetkel kui 

kuuma duši all saab trennihigi maha pesta ning aurava 

kohvitassiga töölaua taha istuda, lihased mõnusalt surisemas. 

Üksinda ma hommikuti trenni teha ei suuda või teen seda 

üliharva. Selleks, et hommikul üldse liikuma saada, pean ma 



kellegi teisega treeningu kokku leppima ja kui on kord juba kokku 

lepitud, siis enam pääsu pole. 

Väga paljud väga edukad inimesed kasutavad hommikutunde 

selleks, et trenn ära teha. Mainisin enne Barack Obamat ja seda, 

kuidas ta iga päev just hommikuti trenni tegi.  

Hommikune trenn ei pea ju lõppude lõpuks olema ka mingi 

üliraske treening. Hea enesetunde jaoks on ka lihtne jooga ja 

stretching väga head päeva alustajad. 

 

Kui sina hommikul trenni teha ei armasta, siis pole hullu. 

Üldiselt hinnatakse, et inimese füüsilise töö võime on haripunktis 

just pealelõunasel ajal. Seega pealelõunasel või varaõhtusel ajal 

trenni teha on väga normaalne nähtus. 

Üldiselt soovitatakse aga vältida trenni liiga hilisõhtusse 

jätmist. Kui ülisuur pingutus on kõigest tund-paar enne 

magamaminekuaega, siis on suur šanss, et head und kiiresti ei 

tule ja kogu unekvaliteet kannatab. 

Kui selline hilisõhtune trenniharjumus väga tavapäraseks saab, 

siis on püsivad unehäired garanteeritud ja võid arvestada, et 

hommikusel töökoosolekul oled umbes sama terav kui murdunud 

südamikuga pliiats. Produktiivseim ettepanek, milleks oled sellises 

olukorras suuteline, on see, et koosolekuruumi võiks kõigile 

voodid muretseda. 



Pea meeles -  kui trenni minek on sulle eriti raske katsumus, 

siis proovi seda ajastada sellele ajale, millal sul on parim 

energiatase. 

 

Jälgi ka seda, et kõht oleks sel ajal optimaalselt täis, et 

söömine poleks päevaplaanis liiga vahetult enne trenni. Mis on 

veel halvem kui jooksutrenni kolmanda kilomeetri alguses saadud 

“maksapiste” valel ajal söödud lihapirukast?  

“Maksapiste” mis on saadud kahest lihapirukast. 

 

Oluline on, et meil oleks vaimselt hea energiatase, aga ka 

valmisolek pingutuseks ja hea veresuhkru tase. See tagab, et me 

ei piinle trennis tarbetute asjade pärast ja loob eelduse, et 

naudime treeningut. 



Enesetunnet tasub usaldada, et kui ei viitsi, järsku tasubki vahele jätta. Vahel 

ütleb kell samuti, et on ületreening, nagu mul eile näiteks. Aga kui mingit 

õigustust või vabandust trenni mitteminekuks ei ole, siis on viga laiskuses. 

Ma ei ole muidugi mingi õpetaja, sest olen üsna keskmine treenija, nii 3-4 

korda nädalas, suviti ja suusahooajal ka rohkem. Ma arvan, et mind sunnib 

see, et ma ei taha ise endale häbi teha, olla laisk ja tahtejõuetu.  

Kaarel Piirimäe  

TÜ ajaloo kaasprofessor 



XIII PEATÜKK 

LÕUNATREENING 

 

Kasuta lõunapausi trenniks. Selleks on lihtsalt väga palju 

põhjuseid.  

1. Jõusaalid on lõuna ajal pooltühjad. 

2. Sulle on nagunii lõunapaus ette nähtud, tee see veidi 

pikem. 

3. Saad pealelõunaks uue laengu positiivset energiat, mida 

töösse rakendada. Tulemuseks - kasum. 

4. Kui teed pärast pool tundi kauem tööd, on ummikud su 

kojumineku ajaks palju väiksemad ja reaalselt jõuad 10 

minutit hiljem koju, aga trenn on juba tehtud. Saad rahuliku 

südamega Simpsoneid vaatama hakata. 

5. Võta mõni kolleeg ka kaasa. Kaaslase positiivne surve aitab 

sind ning võimalik, et saate ka mõne tööasja arutatud, mille 

jaoks oleks muidu pealelõunaks terve pleenum kokku kutsutud 

või paremal juhul lihtsalt koosolek korraldatud. 



6. Jõusaali lõunapaketid on odavamad. Säästad raha ja saad 

osta endale selle võrra ägedamad trenniriided, et end trennis 

veel paremini tunda. 



Esiteks  telefon loeb mulle kõrvaklappidest uudisartikeid või raamatuid ette, 

aga  seda saan kuulata ainult koristades, süüa tehes, kuhugi sõites - või  

trenni tehes. Tahad teada, mis maailmas toimub, aga kõik on  söödud-

koristatud ja kuskile pole minna ka vaja? Novat, siis tuleb  trenni tegema 

hakata. 

Teiseks  on “lõunasöögiks” õun ja banaan ning valgujook, aga neid ei saa ju 

enne  süüa, kui trenn pole tehtud. Läheb kõht tühjaks? Tahaks midagi süüa?  

Novat, siis tuleb kõigepealt trenn ära teha.  

Kolmandaks  soovitan tööinimestele, kellel töö juures juba lõuna ajaks kõigest  

siiber hakkab saama, lõunasöögi asemel hoopis lõunatrenni (eriti kahel  

ülaltoodud moel) ning meelelahutuslik vaheldus pluss väike eine pluss  nagu 

uuestisünd päeva teiseks pooleks pluss energiat kuni õhtuni välja  peaks 

motiveerima küll. Eeldab muidugi mingisuguse treenimisvõimaluse  olemasolu 

töökohal või selle vahetus läheduses, aga kui see tõesti  puudub, siis soovitan 

iseenese parema elukvaliteedi nimel tööandja  vahetamise peale mõtlema 

hakata  

Anton Klink 

fotograaf 



XIV PEATÜKK 

TEKITA RUTIIN 

 

Kui tulla tagasi selle auto lükkamise loo juurde, siis need lood 

on nagu erimunaraku kaksikud. Too lugu rääkis meile sellest, 

kuidas algused on rasked ja soovitas neid lihtsamaks teha. Siin 

tõdeme, et harjumus on üks võimas relv, kui ta on korralikult 

tööle saadud. Kui harjumus on juba juurdunud, siis see muudab 

su elu väga palju lihtsamaks. 

Kas oled proovinud Tallinn-Tartu kiirrongilt maha hüpata 

Jäneda jaamas, kuigi rong seal peatust tegelikult ei tee? Ei ole?! 

Ära proovi. 

Su trenni tegemise harjumus võiks ideaalis mõne aja pärast 

olla nagu see kiirrong, kust maha hüppamine niisama lihtne pole. 

Kui Tallinn-Tartu marsruut tundub sulle veidi madala lennuga ja 

su ambitsioon on olla Rail Baltic, siis palun väga. Ära ainult trenni 

tegemisega ootama jää, millal see valmis saab.  

 



Millal on harjumused meis juurdunud? Erinevaid arvamusi on 

küllaltki palju. Levinuim on arvamus, et harjumuse tekkeks peaks 

piisama umbes kahest-kolmest kuust järjekindlast harjutamisest. 

Kindel see, et kui juba nii pikk harjumus on sees, siis “ei tahaks 

mulli vahele lasta”, nagu mul üks sõber mõnikord peojärgsel 

hommikul siidripudelit avades tavatseb ütelda. 

Hea küll, nali naljaks, eks me kõik oleme inimesed. Aga kui me 

oleme midagi hulk aega järjest teinud, siis ei sooviks tõesti seda 

ketti lõhkuda. Väga hea on selle peatüki lõpus toodud Kaupo 

Raagi näide, kes suutis plangu hoidmise traditsiooni hoida 1000 

päeva järjest ja sina ei pea planku hoidma 20 minutit. Tee iga 

päev minut, aga ära ketti katki tee. 

Nagu Kaupo jutust tuleneb, siis iga hea asi saab ükskord otsa. 

Nii lõppes ka tema planguhoidmise traditsioon. Kaupo 

sportlikkuse pärast ma siiski üleliia ei muretse ja olen kindel, et 

tema on enda jaoks leidnud uued sportlikud väljakutsed. 

 

Umbes sarnane näide on ka mu emal. Ta alustas aastaid iga 

hommikut päikesetervitusega. Võttis kümme minutit ja võimles. 

Erinevalt minust ei ole tema kunagi tulemuse peale sportlane 

olnud, seega hea eeskuju paljudele. Mitu aastat hoidis see 

traditsioon teda käimas, aga mingil hetkel sai see mingil põhjusel 

kahjuks otsa. Ei meenugi, mis see põhjus oli, aga uuesti 



alustamine on talle olnud väga raske. Ma loodan muidugi, et kui 

ta seda lõiku lugema satub, siis leiab uus motivatsioon ta kiiresti 

aastateks üles. 

 

Kuidas saavutada seda, et neid raskelt kättevõidetud 

harjumuste katkestusi sisse ei tuleks? Siin annab oma hea 

õpetusiva juba korduvalt tsiteeritud James Clear raamatus 

“Atomic Habits” - ära kunagi jäta vahele teist korda. Väga lihtne 

õpetussõna. 

Kindlasti on võimalik, et mõni päev ongi selline, kus asjad 

kuhjuvad üksteise otsa ja kui su traditsiooniline harjumus nõuab 

pisut aega ja ruumi, mida sul sel päeval ei ole, siis püüa sellest üle 

olla. Ära põe ühe korra pärast ja lihtsalt ära järgmist korda vahele 

jäta. 

Kui sul on traditsioon iga hommik joosta 5 km ja sa lähed 

sõpradega kaheks nädalaks purjekaga reisile, siis tõenäoliselt sa 

oma traditsiooni mere peal jätkata ei saa. Aega on sul küllaldaselt, 

aga ruumi ei ole. Kui üritaksid kitsa purjeka peal igal hommikul 

ringiratast joosta 250 ringi, siis ilmselt ütleks mõnel su sõbral 

närvid kolmandal päeval üles selle kajuti ümber trampimise peale 

ja sa peaksid lootma, et põhikooli ajal saadud ujumiskursusel 

omandatu pole meelest läinud. 



Sellistes oludes väike paus sisse teha on loomulik. Ära siis selle 

koha peal sellepärast oma harjumusele “mulli vahele lase” vaid 

jätka esimesel võimalusel sealt, kus pooleli jäid.	



Olles aastaid olnud treeningutega pigem ebaregulaarne, aitasid vähemalt 

mind mõne aasta eest "reele" kaks hetke. Esiteks, sisekõne iseendaga, et 

ülejäänud elu võiks siiski päriselt heas vormis veeta, mitte ainult mõelda, et 

"kui ma end kätte võtaksin, küll siis alles oleksin ja teeksin...". Teiseks, hea 

kolleegi praktiline soovitus: alati, kui sa pole üks päev end liigutanud - minu 

puhul olenevalt aastast ja aastaajast siis jooksuots, suusaring, golfirada, 

korvpalli- või hokitrenn -, peaks peas valmima plaan järgmiseks treeninguks. 

Kui üle ühe-, äärmisel juhul üle kahepäevaseid auke treenimisse ei luba, ongi 

esmane eesmärk täidetud! Sama loogika nagu näiteks töös: kui suured 

ülesanded ja eesmärgid tükeldada väiksemaks, on nende poole tihti lihtsam 

liikuda. 

Tarmo Paju 

Delfi tegevtoimetaja



Kui on raske päev, siis ma lähen trenni, sest see on koht, kus saan ennast 

välja elada. Vahel, kui üldse motivatsiooni ei ole, siis tuletan endale meelde, 

mille jaoks ma kõike seda teen, miks ma ennast trenni vean ja milleks üldse 

pingutan? Need rasked päevad on meie teele pandud, et see kasvataks meie 

iseloomu. Kui nendest raskustest üle saada, siis sealt väljud tugevamana ja 

motiveeritumana. Võitjana.  

Karlotta Kattai 

Tartu Kesklinna kooli 9. klassi õpilane, võrkpallur 



Mul oli täna üks selline raske hommik. Rutiin aitab! “Kõik teised päevad 

jaksad minna ja täna siis mitte? Memmekas oled vä? 

Ave Ojasoon 

suusatreener 



Tegin mõned aastad tagasi 1000 päeva järjest planku. Alustasin minutist, 

lisasin vaikselt sekundeid, siis minuteid. Tegin kergemaid päevi ja pikemaid. 

Oli päevi kui tulin jommis peaga nt jõulupeolt aga plank oli tegemata. Tegin 

sealsamas voodi kõrval 3 või 5 minutit ja sain magama minna. Sisuliselt tegin 

küll juba uuel päeval aga kuna toimus enne und, siis lugesin ära. Ilmselt oli siin 

tegemist mingi ettemäratusega aga just 1000. päeval toimus töökohas 

planguväljakutse, mis ka minu seeria lõpetas. Selle aja jooksul tegin korra ära 

ka 20 minutit ja sinna poole püüdlemine mind pikka aega motiveeriski.  

Kaupo Raag 

Rahandusministeeriumi analüütik 



XV PEATÜKK 

TREENI KOOS PEREGA 

 

Paljude inimeste vabandus on see, et meil ei ole niigi aega pere 

jaoks. Kuidas siis seda kallist aega veel treenimisele kulutada? 

Samas on meile ju oluline, et ka meie pereliikmed oleksid terved. 

Lapsed õpivad oma vanematelt. Kaaslased innustavad üksteist. 

Väga palju on põhjuseid, miks teha sporti koos pereliikmetega. 

Ma alati imetlen neid inimesi, kes kergliiklusteedel 

rulluisutavad või jooksevad nii, et lükkavad lapsekäru enda ees. 

Olen näinud seda tegemas nii emasid kui isasid. Võta kallim, 

lapselaps või hea sõber kaasa ja mine näiteks Elamusretkele. 

Saate koos looduses liikumisest rõõmu tunda. 

Perega ja sõpradega koos saab kasu lõigata ka mitmest teistes 

peatükkides soovitatud nõuannetest. Sa saad eelmisel päeval 

kokku leppida, et lähete koos ujulasse (võta endale kohustus + 

ütle see kõva häälega välja). Te võite kokku leppida, et igal 

pühapäeva hommikul teete koos koduses trenninurgas joogat 

(tekita rutiin + pane asjad nähtavale kohale). 

http://www.elamusretked.ee


Ühiselt veedetud ajaga kasvate koos tugevamaks ja saate 

üksteiselt energiat. Koos motiveerite üksteist ja tõstate ka üksteise 

arusaama sellest, kes te olete (meil on sportlik perekond!). 

Selles peatükis kehtivad kõik mõtted, mis olid olulised ka 

peatükis, mis rääkis sellest, kuidas ümbritseda end õigete 

sõpradega. Perekonda välja vahetada on sul mõnevõrra keerukam 

kui sõpru. 

Seega, kui su poeg näeb välja nagu Eric Cartman, ropendab 

kõva häälega ehk pisut vähem, siis aitab koos South Parki 

multikate vahtimisest. Minge parem välja jalgpalli mängima. 



XVI PEATÜKK 

VALI ALA, MIS SULLE MEELDIB 

 

Sul pole võimalik saada heaks milleski, mille tegemist sa 

vihkad, seega otsi endale meelepäraseid liikumisviise. 

Murdmaasuusatamine võib küll olla maailmas kõige efektiivsem 

kaloritepõletaja, aga kui see sulle lihtsalt ei meeldi, siis kaua aega 

sa ennast ainult kalorite põletamisega ei motiveeri, isegi kui 

peaksid Aivar Rehemaalt koondisekutse saama.  

 

Minu uus ala 2020 oli disc golf. Korv on mul aias olnud olnud 

küll mitu aastat ja vahepeal on saanud seal sõpradega igasugu 

toredaid puttimismänge mängida, aga pikal rajal polnud ma 

käinudki ja see on ikka midagi muud kui 5-10 m pealt putte 

laduda. 

Ma ei mänginud seda mitte küll nii palju, et oleks iga päev või 

isegi nädal rajale läinud. Ühelegi nädalamängule ma ei trüginud, 

sest seal tundub igavene hulk aega lisaks minevat teiste inimeste 

taga ootamisega. Aga kümmekond korda sai mängimas käidud. 



Kui hooaja alguses koos Albert Tammega rajale läksin, siis 

esimene pikk tagantkäsi läks kohe rõõmsalt 90 kraadi paremale ja 

sealt ei päästa isegi see, et ketas hakkab parema käega 

tagantkäeviske lõpuks vasakule kalduma. Mõnigi väärt instrument 

jäi sedasi kuskile fairway’st 30 meetri kaugusele võssa kadunuks.  

Kuna Albert on lisaks sellele, et ta on lihtsalt väga hea mängija, 

ka väga abivalmis, siis ainult mõnest korrast temaga koos 

mängimisest piisas mulle selleks, et aasta lõpuks mänguoskus 

pisut paranes. Sain lõpuks keskmiselt hakkama korvi kohta vaid 

ühe lisaviskega, mis tegi rõõmu ja mäng hakkas meeldima. 

Põhiline rõõm algaja liikumisharrastaja jaoks, kes valib 

discgolf ’i, on see, et üsna märkamatult ja meeldivalt saab koguda 

5-7 kilomeetri jagu samme. Kilometraaž oleneb raja pikkusest ja 

sellest kui sirgjooneliselt suudad korvini liikuda. Alguse puhul 

tuleb neid läbitud meetreid ja viskeid muidugi pigem rohkem kui 

vähem. 

 

Kas paned tähele, et ma pole selles raamatus maininud sõna 

koroona. Sellest on viimasel aastal nii palju räägitud, et mõtlesin 

selle vahele jätta. Aga selle peatüki kontekstis täitsa sobib sellest 

rääkida.  

Mäletan, et käisime paaril suvel nädalas mitu korda sõber 

Denissi juures koroonat mängimas. Väga tore ja emotsionaalne 



mäng on. Pole ammu proovinud, aga mälestused on nii head, et 

kindlasti julgen soovitada. Äkki meeldib sullegi. Sellega kipub küll 

olema natukene nagu bowlingu või piljardimänguga, et kui 

kõrvale palju näksida ja õlut juua, siis kaloribilanss ei pruugi 

lõpuks sugugi negatiivne olla, aga ta on kindlasti parem kui sama 

kogus lihtsalt niisama jutuajamise käigus süüa-juua. 

 

Loomad on toredad seltsilised ja võivad meid samuti liikuma 

aidata või isegi uue spordiala juurde tuua. Kui hobuste parkuurile 

või hipodroomile ei tõmba, siis kõigile, kes sooviksid endale 

lemmiklooma või kellel juba on lemmikloom, on sobivaks alaks 

agility. Võistlustules on seal ju koerad, mitte sina ise? Aga, mis te 

arvate, kes koeri treenima peab? Kui sa pole just kuninganna 

Elizabeth II, siis on vastuseks sina. Ei keegi teine. Lõpuks pead iga 

takistuse koeraga kaasa jooksma nii trennis kui võistlustel. 

Meenub lugu, kuidas Stebbys uurisime Maksuametilt, et kas 

agility on spordialade seas, mille treeningu eest võiks saada 

maksusoodustust, juhul kui tööandja selle kinni maksab. EMTA 

vastas eitavalt. 

See pahandas meie tootejuhti Andot, kes on ülisuur 

koertespordi fänn. Tal on kodus kaks toredat koera, kes ka 

võistlemas käivad ja kuigi nendega toimetab suurema jagu ajast 

Ando proua , siis ei pääse ka Ando ise. Õigusega oli ta EMTA 



vastuse peale pahane: “Mis te arvate, et see koer jookseb kuskil 

platsil üle takistuste ja mina loen samal ajal platsi kõrval ajalehti 

ja rüüpan kohvi?” 

Olgu maksuvabastusega kuidas on (ja äkki siin muudavad ka 

maksuametnikud oma meelt), aga selge on see, et loomaga 

tegelemine motiveerib ennastki liikuma. 

 

Mõni lugeja naerab nüüd kõva häälega. “Come on mees, see on 

nonsense. Mu Pontu on juba 8 aastane, ta on krants ja oskab ainult 

saba liputada ja laua alt toitu varastada. Mis agilityle ma sellisega 

lähen? Kas mingi koerte paraolümpia on ka olemas?” 

Sellest hoolimata tahab iga koer liikuda ja kõik neist ei peagi 

kuldmedaleid korjama kusagil suurvõistlustel. Nagu ei pea seda 

tegema ka inimesed. Soovitan selle asemel, et lasta Pontul pargis 

ringi joosta, kuni sa ise kuskil pingi peal kügeled ja püüdlikult 

teises suunas vaatad, kui koer junni maha poetab, teha aeg-ajalt 

temaga väike jooksu- või pikem käimistiir. Sellest on kasu teile 

mõlemale. 

 

Siiani olen rääkinud sellest, kuidas on võimalik leida 

harrastusena endale mingi rahulikum uus spordiala. Aga võimalik 

on valida ka midagi hoopis raskemat. Cross-fit’i rühmatreening 

näiteks on väga raske treening, mis saab tänu võistlusmomendile 



ja kaaslastega koos tegemisele kuidagi vaimselt palju lihtsamini 

tehtud, kui paberil võiks tunduda. Oi kui hea tunne on pärast 

sellist korralikku pingutust.  

Cross-fit on kindlasti ala, mis on päris mitmest üsna tavalisest 

inimesest lõpuks teinud päris tõelised atleedid, kuna sunnib kõiki 

pingutama just nii palju, kui neil täna jõudu on. 

 

Eks igasugu aladest ja kogemustest nendega saaks kirjutada 

lõputult, aga põhiline mõte on see, et otsi endale meeldiv tegevus, 

mis aitab sind emotsionaalselt positiivselt liikumas hoida. See, et 

sa olid kunagi suusa- või teivashüppaja, ei tähenda, et täna ei 

võiks sa endale leida uut ja palju rahulikumat liikumisviisi.  



Minu peamised põhjused, mis ka rasketel päevadel liikuma kutsuvad on: 1) 

vajadus saada pea mõttetööst selgeks, 2) soov lapsi koos endaga liikuma 

ärgitada, 3) teadmine, et järjekordne Tartu Maratoni üritus on lähenemas  

Üks nipp enda elust: pikad ja heas tempos jalutuskäigud (võhma juurde 

saamiseks väga kasulik!) muutuvad loomulikuks osaks elust, kui võtta endale 

koer. Sel juhul on ilmast ja tujust sõltumata mott väljas liikuda väga kõrge  

Raimond Tamm 

Tartu abilinnapea 



Meil kõigil tuleb ette tagasilööke. Igal matkal, retkel või pikemal reisil võib 

neid olla. Seda tingituna nii ilmast, jõuvarudest kui tuhandetest muudest 

põhjustest. Sageli jääb mõni tipp vallutamata, matkarada lõpetamata, aga me 

ei tohiks kunagi kaotada soovi avastada uut ja huvitavat ning õppida tundma 

seni tundmatut. Me oskame õppida vigadest ja tõstame pea ikka ja jälle uuesti 

püsti ning liigume edasi. Selline inimloomus kord on ja seda ei tohi maha 

suruda. 

Kunnar Karu 

alpinist, matkade ja spordiürituste korraldaja 



XVII PEATÜKK 

AUHINNAD AITAVAD 

 

“Igaüks on võitnud ja peab saama auhinna” 

Need kuldsed sõnad lausus Dodo raamatus “Alice Imedemaal” 

ning kui kihutusjooksul osalenud loomad uurisid, et kes neid 

auhindu siis jagab, siis osutas Dodo mõistagi Alice’ile ning pani ta 

järjekordsesse keerukasse olukorda. 

 

Või kas seda anekdooti oled kuulnud, kus üks pealtvaataja 

küsib maratoniraja ääres teiselt, et miks need jooksjad jooksevad. 

Vastuseks, et võitja saab suure auhinna. “Aga miks need teised 

jooksevad?” 

 

Muidugi olid kuulnud. Auhinnalistele kohtadele jõuavad 

vähesed ja tiitlivõistluste medalid motiveerivad ehk selliseid nagu 

Erki Nool, Gerd Kanter, Magnus Kirt, Kelly Sildaru. Aga neid ei ole 

palju. Kuidas sina siis end auhindadega motiveerida saad? 



Tuleb fantaasia tööle panna. Mul on kaks sõpra, kes veavad 

paaril korral aastas ühe eriti hea konjaki peale kihla, kes neist 

teisele järgmisel suuremal jooksuvõistlusel ära teeb. Sellise 

kihlveo eelduseks on muidugi see, et nad on enam vähem võrdse 

võimekusega jooksumehed ning nad on leidnud mõlemat 

motiveeriva auhinna. Kaotada kumbki ei taha, seega kui 

võidukonjak on joodud, tuleb järgmistel kuudel leida uuesti tee 

metsaradadele, et konkurendist paremaks saada.  

Taolisel kihlveol on tõesti mõtet vaid siis, kui võiduvõimalused 

on enam-vähem 50-50. Muidu väga jätkusuutlikult sellist 

kihlvedude seeriat teha pole mõtet. Kui ma pakuks Heiki Nabile 

iga kuu kihlvedu 1000� peale, et ma võidan teda maadluses, siis 

oleks otstarbekam juba pakkuda talle sponsorlust ning paluda 

vastutasuks mul lihtsalt silm siniseks lüüa. Otsi endale jõukohane 

vastane ja teid mõlemat motiveeriv panus. 

 

Kui sa ei ole mingil põhjusel lugenud Daniel Kahnemani 

legendaarseks saanud raamatut: “Kiire ja aeglane mõtlemine,” siis 

loe kindlasti. Kui oled lugenud, siis meenuta sellist kontseptsiooni 

nagu loss aversion, mille tõlgin siinkohal sooviks kaotust vältida. 

See soov kaotust vältida on alati suurem kui soov sama suurt 

võitu saavutada.  

Kuidas nii? Mõtle kümne-eurosele. Kui suur oleks su soov, et 

keegi annaks sulle praegu sulle 10 eurot? Vastu poleks, on ju nii. 



Kui suur on aga su soov praegu kellelegi anda 10 eurot? “Ei no 

mis hea pärast ma peaksin seda tegema?” Said nüüd aru, mis 

vahe on? Mitte 20 eurot, vaid palju suurem. 

Saad seda sama efekti kasutada ka enda liikuma saamiseks. 

Mul on siin paar head näidet. Mul oli hea harjumus hommikuti 

teha venitusharjutusi. Selline 15-20 minutine seeria. Mingil 

põhjusel jäi see ühel hetkel unarusse ja avastasin, et ammugi ei 

tee ma neid igal hommikul ega iga teiselgi hommikul mitte. 

Nädalas korra ehk tuli. Painduvus aga kannatas tuntavalt ja 

kiiresti oli tase umbes selline, et oleksin spagaadivõistlusel 

Buratinole paras vastane. Painduvuse halvenemisega tulevad 

paratamatult kaasa igasugu muud mured nagu lihaspinged ja 

vigastusoht.  

Selleks, et oma venitusharjutustega ree peale tagasi saada, 

ütlesin meie leedukast müügipealikule Kestutisele, kes on kõva 

cross-fiti harrastaja ja teeb venitusharjutusi igapäevaselt, et iga 

päeva eest järgmise 45 päeva jooksul, kui ma jätan venitused 

tegemata, maksan talle 20 eurot. Tema muidugi mõista ei 

pidanud midagi tegema, vaid minult õigel ajal raha vastu võtma, 

kui ma oma väljakutsele alla jään. 

Lõpuks tuli mul ikka 3 päeva, kui oligi päev nii tihe, et kava 

ununes tegemata. Samas, 42 päeva sai tehtud. Ilma selle 

pakkumiseta oleks neid päevi olnud samas ajavahemikus pigem 

6-7. 



Muidugi, kui mu tütar sellest kuulis, siis sai ta mu peale 

pahaseks. “Mis mõttes sa talle maksad 20�? Miks sa mulle ei 

maksa seda?” 

Kestutise valisin lihtsalt sellepärast, et tema ei oodanud minult 

seda raha. Kui ma oleksin oma tütrele lubanud, siis tema oleks 

hoidnud pöialt, et ma unustaksin venitused tegemata. Lõpuks 

oleks mul endal ka tunne, et olgu peale, vähemalt jääb raha 

peresse.  

Muide, kui sa selle loo ajal jõudsid mõelda, et iga leedukas, 

kelle nime sa tead, on Kestutis, siis seda nalja ma olen juba mitu 

korda kuulnud. 

 

Sattusin sellest venituse “kihlveost” nii vaimustusse, et 

otsustasin kohe sõlmida teisegi, mis puudutas kaalulangetamise 

eesmärki, kus panin endise hea kolleegi Kairega ühepoolselt 

vahele, et kui ma oma kaalulangetamise eesmärki kuu aja jooksul 

ei täida, siis maksan talle 200�. Selle “kihlveo” ma võitsin ja sain 

eneseväärikuse koos 200 euroga alles jätta. Täpsemaid detaile 

sellest kihlveost suuremale seltskonnale siiski ei avalda, sest 

üldiselt olid need väga piiripealsed tervislike nõuannetega, pigem 

isegi teiselpool seda piiri, ja kahjustaksid hetkel mu 

eksperdimainet. 



 

Mäletad esimeses peatükis mainitud ringi, mis meie tegevusi 

juhib? Märguanne-iha-tegevus-auhind.  

Pikaajalised tulemused ja auhinnad on tihti mägede taga, 

tahaks ikka midagi kohe ka näppude vahele saada. 

Rahvajooksudel antakse ju medal igale lõpetajale.  

Keegi ei keela sul iga trenni järel iseendale auhind teha. Sulle 

maitseb väga pasta carbonara, mis on ka mu tütre üks 

lemmikuid? Palun väga, sel juhul võib just see olla sinu auhind. 

Teed trenni ära ja võid endale carbonara teha või Boltiga koju 

tellida. Vaata siis muidugi ikka kogust kah, kui sa Fitlapi tegijatelt 

pahandada ei taha saada. 

Niimoodi saad ise endale auhindu tehes ennast trenni 

meelitada. 



Korrapärasele treenimisele mõjub positiivselt treeninggrupp või - kaaslased. 

Alati on hea seada endale piisavalt kõrge eesmärk - MM kuld vms. Midagi, 

mille nimel on viitsimist pingutada. Tulemusi on andnud ka kaotuse 

vihkamine. Eriti hea, kui eelmiselt võistluselt on kaotus kaasa võtta, see aitab 

näitlikustada, mida sa kunagi enam kogeda ei taha. 

Henri Kaarma 

Swedbank, finantsspetsialist, maailma parim taliujuja 



XVIII PEATÜKK  

LAE PÜSS ÄRA 

 

Mäletad peatükke “Pane asjad nähtavatele kohtadele” ja “Pane 

see kirja”? Räägin veidi, mis on neis peatükkides kirjas olnud 

fenomenide aluseks ehk miks need asjad töötavad ja vaatame veel 

võimalusi, kuidas neist mõtetest kasu saada. 

 

Legendaarse HBO komöödiasarja “Silicon Valley” ühes osas 

näitab Dinesh Richardile videot “Maximizing Alphaness”, mille 

eesmärgiks on aidata end kokku võtta, kui on vaja koosolekul end 

kehtestada närvidele käiva kolleegi suhtes. Videos vahelduvad 

kaadrid plahvatustest, bikiinides naistest, ilusatest autodest 

hoogsa rokkmuusika taustal. Richard küsib lõpuks Dineshilt, mis 

selles videos juhtuma hakkab. “Mitte midagi, see käib lihtsalt 

ringiratast,” ütleb Dinesh, pilk ekraanile naelutatud. “See on kõige 

rumalam asi, mida ma elus näinud olen,” tõdeb Richard. “Fuck, 

yeah,” ohkab Dinesh unistavalt, pilk ikka ekraanil. 



Kas tegemist on siis kõige rumalama asjaga või mitte? Teadus 

ütleb siiski, et ei ole. Tegemist on nähtusega, mida mälu-uurijad 

nimetavad priming’uks. Selle olemus on see, et inimese aju saab 

laadida teatud stiimulitega, et suurendada järgmise stiimuli mõju. 

Lihtne näide oleks selline. Mul on käes poekott ja ma palun sul 

nimetada nimisõna, mille sisse saab panna asju. On üsna 

tõenäoline, et esimese asjana ütled sa kott, mitte kapp, sahtel,  

karp või vutlar. Selge see, et teatud signaalidele on meie aju 

vastuvõtlikum ja need on meile rohkem mällu sööbinud ja 

mingeid reaktsioone on lihtsam esile tuua. Tõenäoliselt on mul 

väga keerukas sind kuidagi mõjutada, et sul esimese sõnana 

meenuks “vutlar”. 

 

Kuidas oleks sul võimalik oma aju laadida nii, et see oleks 

spordilainel? Midagi väga keerulist siin ei ole. Kiire laksu saad, 

kui vaatad näiteks Andrus Värniku MM kulla toonud viset, Gerd 

Kanterile olümpiavõidu toonud heidet või Kelly Sildaru 2019. 

aasta MM viimast rennist laskumist. Kelly videos vaata eriti seda 

viimast hüpet. Pärast aju laadimist selliste stiimulitega on trennis 

kindlasti palju lihtsam. Piltlikult öeldes paneb see kuuli su 

motivatsioonipüssile rauda. Kuidas laadida aga kuulipilduja salve? 

Pikemaks ajaks võib saada korraliku motivatsioonilaksu, kui 

vaadata Netflixi sarja “The Last Dance” või lugeda David Gogginsi 

raamatut “Can’t hurt me”. Pärast Gogginsi raamatu lugemist 



läksid mu jooksuringid järgmise mitme kuu jooksul märgatavalt 

pikemaks ja jooksmine muutus kõvasti lihtsamaks. Goggins on 

endine eriväelane ja ultrajooksja, kes kirjeldab raamatus oma 

pikki ja piinavaid treening- ja võistluskogemusi. Kui lugeda 

midagi sellist ja mõista, kuidas tema end motiveerib, siis 

muutuvad enda väikesed kannatused palju kergemaks. 

 

Kui sind huvitab see mõjutamise teema rohkem, siis väga palju 

praktilisi näiteid ja selgitusi leiab Robert Cialdini raamatust “Pre-

suasion”. Eesti keelsena on kindlasti leitav Endel Tulvingu raamat 

“Mälu”, kus ka priming’u teema on kenasti kaetud. 

Kui enne iga trenni Kelly Sildaru video ülesotsimine tundub 

tülikas, siis võid ka endale välja printida järgmise lehekülje antud 

e-raamatust ja seda enne trenni minekut vaadata. Kindlasti aitab. 



Vaata enne trenni minemist seda lehte 



XIX PEATÜKK 

VÕISTLE 

 

Protokoll on väga tihti väga objektiivne ja halastamatu. 

Kui sa jooksid eelmisel võistlusel 100 m ajaga 11,2, siis on sul 

keeruline rääkida sponsoritele, et soodsate asjaolude toel 

suudaksid joosta MM finaalis. Kui vastutuulest saab pärituul, ilm 

on 10 kraadi soojem ja reaktsiooniaega pisut parandad ning 

stardipakkudelt väljudes purihammastega tartaanitükke kaasa ei 

tõmba, siis võin uskuda, et lagi on 10,7, aga mitte 9,9. 

Sama lugu on, kui sa jooksed 10 km täiest jõust ühe tunni ja 

kahe sekundiga, siis ei usu ei mina ega sina isegi, et sa järgmine 

kord jooksurajal kasvõi mulle tagatulesid näitad. Ma saaksin küll 

kiidelda, et mul on Tiidrek Nurmega sama võistlustempo, kuid 

oleksin seejärel sunnitud tunnistama, et temal on see 

maratonitempo ja minul ainult 1000 m jooksu oma. 

Selle peatüki mõte on selles, et meil on alati soov olla 

natukene parem ja välja näida natukene paremad kui me 

tegelikult oleme. 



 

Otsid sõbrale head kingitust ja tead, et ta sooviks end heasse 

vormi ajada? Pane ta kirja mõnele maratonile või Ironmani 

triatlonile. Nüüd on ta sundseisus ja peab end heasse vormi 

ajama. 

Sama lugu on sinu endaga. Võid selle Ironmani pääsme 

iseendale osta, kui see motiveerib sind ujulasse jõudma. 

 

Proovi sellele mõelda nii, kas see väljakutse on inimlikult 

tehtav ja nõuab lihtsalt mõistlikku tahtejõu kokkuvõtmist. Kui 

heaks mõtteks peaksid seda, et hüpata lennukist alla, võttes kaasa 

tüki riiet ja jupi köit, plaaniga teha endale langevari valmis 

vabalangemise ajal? 

Kui tahad kuulata sireenide laulmist, aga mitte karidele sõita, 

siis on nutikas lasta end Odüsseuse kombel laevamasti külge 

siduda ja meeskonna kõrvad vaha täis toppida. Mäletad ju seda 

antiikmütoloogia lugu? 

Sireenide lauluks on sportlikud eesmärgid, mis on karidest 

ümbritsetud. Sinu otsus võistlusel kaasa teha ja selle kõva häälega 

sõpradele välja ütlemine on need köied, millega sa end masti 

külge seod. 

 



Kui ma räägin sõbrale sportliku väljakutse pakkumisest, siis 

mõistagi ei pea ma silmas tema registreerimist Hiiu pubi dartsi 

turniirile koos väikese õlle ja suupistelauaga, vaid ikkagi midagi 

sellist, mis ka väljakutse on ja mille läbimine iseenesest on juba 

väljakutse. Samas kui sõber kaalub 180 kilo, siis panna ta kirja 

kolme kuu pärast toimuvale raudmehe triatlonile oleks ka 

hullumeelne. 

Hea väljakutsega on sama nagu vooseisundiga, kus tegevus 

lendab su käes iseenesest ja motiveerib sind. Seda on kirjeldanud 

positiivse psühholoogia koolkonna rajaja Mihály Csíkszentmihályi. 

Tema hinnangul on vooseisundi kogemiseks vajalikud järgnevad 

tegurid: 

1.Selged eesmärgid, mis on keerulised, on siiski saavutatavad. 

2.Tugev kontsentratsioon ja keskendunud tähelepanu. 

3.Tegevus on sisuliselt tasuv. 

4.Rahu tunded; eneseteadvuse tunnete kadumine. 

5.Ajatus; moonutatud aja mõttes; olete nii keskendunud 

praegusele, et te kaotate ajataju. 

6.Kohene tagasiside. 

7.Teadmine, et ülesanne on teostatav; tasakaal oskuste taseme 

ja esitatud väljakutse vahel. 

8.Isikliku kontrolli tunne olukorra ja tulemuse üle. 



9.Füüsiliste vajaduste alase teadlikkuse puudumine. 

10.Täielik keskendumine tegevusele. 

Päris kõik neist ei pruugi olulised olla treeningu puhul, kuid 

kõige olulisemad kõigist on asjaolu, et valitud võistlus ja harrastus 

oleksid mõõdukalt motiveerivad ehk väljakutse oleks sulle/su 

sõbrale piisavalt keeruline (ent siiski saavutatav) ja tegevus oleks 

sisuliselt tasuv ehk nauditav. 

Kui need tingimused on täidetud, siis minge julgelt võistlema. 

 

Kui otsid sobivaid võistlusi, kuhu end ja sõpra kirja panna, siis 

näiteks Stebbys on olemas hulk valikuid. Mine vaata üle. 

https://app.stebby.eu/search?query=&countries=EE&orderBy=default&type=EVENT


Ma tean, et areng toimub vaid ebamugavustsoonis. Kehva ilmaga või "ei 

viitsi" enesetundega trenni minek pakub hea võimaluse vaimu treeninguks. 

Olen aastatega aru saanud, et tugev vaim - oskus enda emotsioonidega 

hakkama saada on isegi olulisem, kui füüsiline vorm. Seda just 

kestvusspordis. Ja kui paned tähele, et hakkad otsima vabadusi trenni mitte 

minemiseks, siis tuleb seda tähele panna, et nüüd on võimalus heaks 

trenniks. Lisaboonusena tasub jooksuringi lõpus veel kasutada nippi, et siis 

kui trenn hakkab lõppema ja kodu paistab, keerad veel ühele lisaringile. St, kui 

hakkab tekkima see tunne, et oh jess, kohe saab jala sirgeks lasta, siis pakud 

vaimule veel ühe kosutava palakese. 

Jano Järvelaid 

Ettevõtja, Eesti Parim Rahvasportlane 2020 



XX PEATÜKK 

SEA ENDALE EESMÄRK, MIDA SA 
KONTROLLID 

 

Pipedrive on järjekordne Eestist alguse saanud edulugu. 

Tarkvaraettevõte, mille peamine toode on mõeldud äriklientidele 

müügi efektiivsemaks korraldamiseks, müüdi 2020. aasta 

novembris enam kui 1 miljardi euro eest. Olen Pipedrive 

kasutanud sisuliselt nende loomisest alates, seda on tänaseks juba 

enam kui kaheksa aastat ning olen ka nende blogi jälgija. 

Müügi puhul on kõige olulisemateks mõõdikuteks käive ja 

kasum. Seega müügimehe töö kõige paremaks näitajaks peaks 

olema sõlmitud diilide arv ja väärtus. Sellest hoolimata pole kuigi 

otstarbekas keskenduda sõlmitud diilide arvule. 

Kogu Pipedrive filosoofia ja süsteem on algusest peale ehitatud 

sellele, et kasutaja mõõdaks diilide arvu asemel asju, mida ta 

palju paremini kontrollib. 



Sa ei saa lõpuni kontrollida lõpule viidud diilide arvu ega 

nende väärtust. Küll aga saad sa kontrollida mitu diili sa oma 

müügitorusse lisad, mitu kõnet teed ja e-kirja sa saadad, mitu 

kohtumist klientidega läbi viid. Kuna need näitajad on sinu 

kontrolli all, siis neid tulebki mõõta. 

Käibe ja kasumi saab neist mõõdikutest lihtsalt tagurpidi 

tuletada. Kui eelmisel aastal tegid 100 kõnet nädalas ja said neilt 

10 000� müügitulu, siis selleks, et saada järgmisel nädalal 20 

000� müügitulu, on vaja teha 200 kõnet. Lihtne põhikooli 

matemaatika. 

 

Sama lugu on sportlike tulemustega. Pole mõtet panna endale 

eesmärki joosta alla 2 tunni maratoni või, oleme realistlikumad, 

alla 1 tunni 10 km. Ilmselt on neist esimene peale Eliud Kipchoge 

meist kõigile, võimatu ja teine hea tahtmisega pea kõigile tehtav. 

Siiski on neist olemas palju paremad eesmärgid. 

Ära pane endale eesmärki, et kolme kuu pärast surud sa 

lamades 100 kg, vaid pane eesmärk, et sa käid üle päeva jõusaalis 

ja igal teisel korral teed harjutusi rinnalihastele. Ära pane endale 

eesmärki, et aasta pärast võidad tennises Anett Kontaveiti, vaid 

pane endale eesmärk, et käid igal teisipäeval ja reedel sõbraga 

poolteist tundi tennist mängimas ning võtad osa harrastajate 



turniiridest. Kui sa igal pool endast parima annad, siis tulemus 

paraneb nagunii. 

 

See on muidugi keeruline, kui sa loed seda teksti ja oled 

näiteks Kati Ojaloo. Siis sa ei lähe sponsorite juurde rääkima, et 

sul on plaanis hooaja jooksul teha vasaraga 18 300 pööret ja 

sooviksid iga pöörde kohta neilt 2� toetust. Konkreetne eesmärk 

heita 72 meetrit ja pääseda olümpiamängudele on sel juhul väga 

vajalik. Aga eks Kati, nagu kõik sporditipud, arvutavad ju lõpuks 

samuti kokku mitu pööret vasaraga on vaja teha, mitu korda ja 

kui rasket kangi rebida. Plaan tehakse vastavalt sellele, kuidas 

varem on tehtud, palju konkurendid teevad ja kuidas koos 

treeneriga on õpitud varasematest kogemustest. 

 

Sina, kui harrastaja, ei pea end aga tulemusest mõtlemisega 

segaseks ajama. Keskendu mõõdikutele, mis on täielikult sinu 

kontrolli all. 



10 aastat tagasi, kui kõhreprobleemide tõttu ja operatsioonijärgselt olin 

sunnitud aktiivsest spordist eemalduma, ei andnud alla, tegin poolikuid - st 

jalad sirgelt tumbal kätekõverdusi, algul 20, siis 40, siis 100 kaupa ja olen 

seda jätkanud, siis hakkasin tegema kätekaid iga kord kui võisaia ära sõin, st. 

tähtis on, et pidevalt liigutad! 

3 aastat tagasi hakkasin jälle saalis käima ja ülakeha treenima, olge 

ettevaatlikud, liiga palju sporti ja sinu lemmik diskosärk enam selga ei mahu! 

Muidugi pole hullu, kuna põlvede tõttu diskotada niikuinii ei saa! 

Kokkuvõtteks, kõik vabandused, mis te endale teete, et mitte liigutada, 

töötavad Teie vastu! 

Renee Kontson 

Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus 



XXI PEATÜKK 

CARPE DIEM 

 

Tuleme korraks tagasi selle juurde, et meil pole aega, et trenni 

teha. Selge see, et aega on kõigil need samad 24 tundi ööpäevas 

ja 365 päeva aastas ning see lause tähendab tegelikult, et trenn ei 

ole lihtsalt prioriteet. 

Tegemisi on meil kõigil palju ja samas on  palju olemas ka häid 

trikke, kuidas päeva sees olevaid väikeseid ajaaknaid efektiivselt 

kasutada, et olla aktiivsem. 

Minu ülikooliaegne kergejõustikutreener Tiina Torop õpetas 

kunagi, kuidas kasutada loengutes aega efektiivsemalt, et 

pöidasid tugevdada. Tema soovitus oli loengus teha pöidasid 

tugevdavaid harjutusi. Hea harjutus on varvastega kingatalla 

„kraapimine“. Tõmba istudes varbaid kingade või susside sees nii 

tugevasti kokku kui saad ja hoia mõni sekund ja korda. Kui oled 

sokkides, siis kraabi põrandat või vaipa.  

See on kindlasti väga kasulik harjutus jooksjatele ja kui neid 

pöiapainutusi töö- või koolipäeva jooksul iga natukene aja tagant 



teha, siis võib üsna märkamatult päevas kokku 1000 

kontraktsiooni teha ilma, et su kõrval istuv potentsiaalne 

konkurent jooksurajal arugi saaks, et ÜKE trenn käib. 

TEE TRENNI KOOS LAPSEGA 

Perega koos trenni tegemisest juba kirjutasin. Nüüd aga sellest, 

mida teha, kui oled oma lapse trenni viinud.  

Olen mitmel korral sattunud rääkima inimestega, kes viivad 

oma lapsed pealelõunal trenni ja siis istuvad ise autos ja loevad 

päevauudiseid või kerivad Facebooki voogu. See tundub täiesti 

arusaamatu ajaraiskamine. 

Muidugi on väga tubli, et oled poja jalgpallitrenni viinud ja 

kasvatad temast sportlikku inimest. Soovitan kindlasti panna 

trenniriided selga ka endale ja keha kuumaks ajada. Võib arvata, 

et su poja jalkatreener oleks ülimalt üllatunud, kui tema ema 

tuleks ühel päeval trenni ja virutaks penaltipunktil seisva palli 

latipõrkest pauguga ristnurka. Kuna seda ilmselt ei juhtu ja sa 

pole oodatud mudilaste vahele triblama, siis leia endale lähedal 

sobiv jooksuring või jõusaal ja veeda seal sportlikult aega. 

Mu tütar käib võrkpallitrennis ja aeg-ajalt sõidutan teda koos 

sõbrannadega Nõo Rannahalli, et nad saaksid ka rannavolle 

ettevalmistust suvehooajaks. Mul ei ole kunagi pähe tulnud, et ma 



võiksin tüdrukute trenni ajal kuskil saalinurgas telefoniekraani 

vahtida. Absoluutselt alati on mul endal trenniasjad kaasas, 

enamasti jooksuvarustus ja kõrvaklapid. Vahel on kõrvalplatsil 

mõni koht vaba ja mängin ka ise palli.  

Kaks nädalat tagasi oli tütrel füsioteraapia aeg ja juba sinna 

minekuks panin ma jooksuriided selga. Kuni tema oli 

füsioterapeudi juures, „tiksusin“ mina Tamme staadionil 8 km ja 

kuulasin ära ühe podcast’i. 

Otsi sinagi üles need augud oma päevas ja kasuta need ära. 

ÕPI TRENNI AJAL 

Öeldakse, et inimene suudab oma tähelepanu fokuseerida 

ühele kindlale asjale igas ajahetkes. Tähelepanu ja asjade 

teadvustamisest on suurepärase eestikeelne raamatu „Tähelepanu 

ja teadvus“ kirjutanud Talis Bachmann ja Jaan Aru. 

Meie aju protsessib kõike, mis toimub taustal meie ümber ja 

tähelepanu keskmes on meil korraga üks asi. See ei tähenda, et 

me siiski ei saaks trenni aega veel kasulikumalt ära kasutada.  

Jooksmine, nagu kõik tsüklilised liikumised, on võrdlemisi 

automaatne, kui me oleme omandanud liikumistehnika. Seega me 

ei pea jooksmise või näiteks kepikõnni ajal oma liigutustele enam 

mõtlema. Lugu on teine, kui me tahame õppida selgeks uue 



ala,näiteks suusatamise. Kui me suusatehnikaga väga sina peal 

pole, siis kulub meie vaimuenergia ja kogu tähelepanu meie 

suuskadel koperdamise koordineerimiseks. Kui koondame kogu 

tähelepanu sellele, et me suuski, keppe ja oma jalgu ei purustaks, 

siis ei ole kuigi efektiivne samal ajal kõrvaklappidest kuulata 

hispaania keele tundi. Meile ei jää sellest lihtsalt mitte midagi 

meelde.  

Kui oleme vilunud suusataja, siis samal ajal podcast’i või 

audioraamatu kuulamisel suundub meie tähelepanu keskpunkt 

just sinna ja suusatamise liigutused toimuvad automaatselt. 

Mõistlik on kasutada kõiki neid liikumishetki ning saada neist 

maksimaalselt kasu. Kuula huvitavate inimestega taskuhäälinguid, 

kuula audioraamatuid. Kui teine kord on vaja jooksu jaoks head 

rütmi, et end motiveerida, siis kuula kasvõi muusikat, kui see 

aitab sul pingutada. 

Kuidas jooksurajal veel tõhusam olla? Efektiivsus kasvab kui 

kuulad materjali kiirendusega. Olen ise avastanud, et eesti keelt 

kuulates on 2x kiirendus üsna okei ja arusaadav. Eks sõltub 

muidugi sellest, kui kiiresti originaalis räägitakse, näiteks Sandra 

ja Kairi “Sportland Be1st” podcasti 2x kiirendusega kuulata ei ole 

lihtne. Minu viimase ajal lemmikuks taskuhäälingute kõrval on 

Audible audioraamatud. Aga eks sina otsid ja leiad endale sobiva 

lahenduse. 



TEEME EESTIMAA PUHTAKS 

Kui sa ei lähe jooksma, vaid jalutama, siis võid teele kaasa 

haarata ka prügikoti. Kahjuks on meie seas ikkagi selliseid 

notsusid, kelle jaoks kaalub tühi pudel, tühi saiakese kott või 

hamburgeripaber palju rohkem kui enne tühjaks saamist. Kuidas 

muidu järeldada seda, et niipea, kui hamburger on paberi seest 

otsa lõppenud, muutub see paber nii raskeks, et enam kuidagi 

käes hoida ei jõua. 

Viimasel ajal olen korduvalt märganud populaarsemaks saavat 

liikumisharrastust, mis kujutab endast käimis- või jooksuringi 

koos prügikotiga. Kui sulle meeldib liikuda prügist vabas metsas 

või pargis, siis võta kaasa prügikott ja korja kokku jama, mis teele 

ette jääb: kommipaberid, suitsukonid, tühi taara jms. Soovitav on 

kindad ka muidugi kätte panna. Saad liikumiskorra kirja ja 

loodusele head teha.	

  



XXII PEATÜKK 

LIIGU KOOS KOLLEEGIDEGA 

 

Kui ma ei räägiks nüüd teile, et tehke midagi koos 

kolleegidega, siis oleks mu aastad Firmaspordi Liidu eesotsas küll 

tühjalt veedetud. Vaatame siis otsa võimalustele motiveerida 

kolleege ja saada innustust ka töökaaslaste pingutustest. Nagu 

juba enne sai räägitud, siis meid ümbritsevad inimesed ja nende 

mentaliteet mõjutavad meid palju. 

 

Lõin ise Stebbys mõni aasta tagasi traditsiooni 

kontoriolümpiast. Tegime igal reedel mingi väikese võistluse. 

Peamiselt oli tegemist osavusaladega, kus mõnigi kord ka väike 

õnnefaktor mängus oli. Darts on selline ideaalne kontori mäng. 

Nooltega saab päris palju erinevaid mänge välja mõelda, pole vaja 

iga kord 501-st nulli visata ja duubliga lõpetada. Kui kolleegidega 

mängida, ongi mõistlik teha mingid lihtsamad reeglid.  

Võistluse reeglid olid sellised, et iga etapi eest sai punkte, nagu 

autoralli MM-il ja hooaja kokkuvõtte tabel uuenes iga nädal. Üsna 



varsti jõudsin selleni, et kolleegid hakkasid reede hommikul 

küsimusi Slackis kirjutama, et mis ala tuleb ja kas ikka teeme. 

Traditsioon on meil kontoris jätkuvalt elujõuline, kuigi ma andsin 

selle korraldusõigused kolleegidele üle. 

 

Jagasin meie kontoriolümpia videoklippi ka enda Linkedin 

profiilil, kus üks meie arendajatest lükkas kontorivaibal 

tolmuimeja varrega midagi, mis meenutab tühja mokatubakakarpi 

või jäähokilitrit (kumb see oli, seda pead ise minema videost 

uurima) mängus, mis nägi välja nagu kontoricurling. 

Uurisin seal postituses, kas teistes ettevõtetes ka midagi 

toredat sportlikku korraldatakse. Mõned jagamist väärt ideed 

sealt tulid ja jagan neid ka teiega. 

Janika Nano Teliast kirjutas nii: 

“Kasutan töö juures enda liikumas hoidmiseks väikeseid nippe.  

Näiteks, meie korruse kohvimasin on välja lülitatud, seega on mul 

suurepärane võimalus minna alumisele korrusele kohvi tooma ja 

pärast muidugi trepist üles tagasi. Mul on üldse tööpäeval vajadus 

liikumise järgi, hoolimata sellest, et ma istun fitnesspallil. Eks see 

aitab omamoodi rutiini murda ja hoiab füüsiliselt ja vaimselt 

aktiivsena.” 



Need olid küll nipid, mida Janika kasutas enda 

motiveerimiseks, aga kui oled nutikas personaliülem mõnes 

ettevõttes, siis saad siit ehk midagi enda jaoks kõrva taha panna. 

Aveli Pütsep ettevõttest Single.Earth: 

“Hakkasin meie ettevõttes aprillikuus tegema mälumänge., et 

oleks kodudes töötades midagi toredat ja positiivset koos 

kolleegidega teha. Tegin neid tavalise Powerpoindi 

presentatsioonina, mida jagasin Zoomis. Kõigile hakkas see 

meeldima ning otsustasime jätkata ka siis kui tulime kontorisse 

tagasi. See on suurepärane viis rakendada oma aju vahepeal 

millekski muuks kui tööks ja loob väga mõnusa tiimitunde.”  

 

Üks mu kolleeg võrdleb mind tihti komöödiasarja “The Office” 

kontorijuhataja Michaeliga. Kadri kirjutas just hiljuti mulle nii: 

“See on legendaarne, kuidas Michael pakse vihkab. See on nii 

sinu moodi. Muidugi sa oled õnneks tunduvalt leebem variant”. 

Selle peale meenus mulle selles sarjas oleva paberivabriku 

Dunder&Mifflini heategevusjooks, kus Michael kontorist kõik 

paksud ja peenikesed 5 km jooksule kupatas või veelgi pöörasem 

episood, kus tehti paberilaos pealelõunane korvpallivõistlus. 

Kui sinu kiires graafikus on ainult niipalju aega, et vaadata 

“The Office’ist” kõigest üks episood, siis peaksid valima just selle 

korvpalliloo. 



Päriselus nii ekstreemseid võistlusi kontoris korraldama ei pea. 

On palju lihtsamaid võimalusi kogu kollektiiv liikuma saada. 

Korduvalt on kuuldud neid lugusid, kuidas mõnigi vanem proua 

räägib, et talle põhimõtteliselt ei meeldi võistelda, aga niipea, kui 

kontori sammulugemise võistlus käima läheb, siis kõnnib 30 000 

sammu päevas. Loodetavasti ei ole ta oma sammulugejat pannud 

oma taksikoera kaelarihma külge. 

Eriti suur aktiivsusepuhang tabab inimesi siis kui mängus on 

auhind ja milline töökoha liikumisväljakutse on siis ilma 

auhinnata? 

 

Kui teie kollektiiv pole seni kordagi jõudnud Eesti Firmaspordi 

Liidu võistlussarjas osalema, siis parandage see viga kindlasti 

2021. aastal. See sari toob kokku just Eesti kõige ägedamate 

ettevõtete kõige lahedamad inimesed. Kindlasti leiad sealt uusi 

sõpru ja koos kolleegidega tulles saad oma kolleege tundma ka 

hoopis uute nurkade alt. Samuti on tegemist suurepärase sarjaga, 

kus saad näidata enda ettevõtet kui töötajasõbralikku firmat, kes 

pakub töötajatele huvitavaid tiimiüritusi. Mine loe juurde 

Firmaspordi Liidu kodulehelt www.firmasport.ee.  

  

http://www.firmasport.ee




XXIII PEATÜKK 

HOIA TERVIST 

 

Sellest, et peab terve olema, rääkis ema meile juba lapsepõlves 

ja eks meediast kuuleme ka, et ühiskond jääb järjest haigemaks. 

Meediaga on muidugi nii, et nad võimendavadki negatiivset 

rohkem. See, et hulk rahvast on terve, ei aita ju ajalehte müüa või 

klikki toota. 

Selle raamatu kontekstis ei pea ma silmas niivõrd 

ülielementaarset asja, et kui oled haige, siis ära trenni tee või teist 

elementaarset asja, et sportimine on parim haiguste ennetus. 

Mõlemad on kahtlemata õiged, aga need on sul loodetavasti kogu 

aeg niigi meeles. 

Mõtlen eeskätt seda, et kui sa liikumise ja sportimisega 

alustanud oled ja kena hoog on sees, siis üks potentsiaalne 

loobumiskoht on võimalik vigastuse teke. Trauma ei pruugi olla 

olla nii hull, et luuotsad kuskilt väljas. Kui sa oled tavaharrastaja, 

kes käib lihtsalt jooksmas, jõusaalis või tantsimas, siis ei olegi. 

Aga vigastuse oht on siiski olemas.  



Hakkab kuskilt pisut valutama, mingi piirini kannatad selle 

ära, kuni ühel hetkel enam ei kannata. Kui perearsti juurde lähed, 

siis too ütleb, et ära jookse siis, kui valus on. Seepeale lähebki 

valu mõne nädalaga tõenäoliselt üle, aga trenn jäi ju tegemata. 

Mida siis teha? Esimene ja kõige loogilisem vastus on 

lihashooldus. Selleks, et olla järjepidevalt liikumas ja endale mitte 

liiga teha, siis on vajalik mingil tasemel lihashooldus. 

 

Lisaks sellele, et Rasmus Mägi on Eesti meister tõkkejooksus, 

on ta ka Eesti meister lihashoolduses. Iga kord kui ma satun Tartu 

Ülikooli Spordihalli, on Rasmus Mägi seal venitamas või end 

massaažirulliga rullimas. Palju vähem näen ma teda jooksmas või 

ÜKEt tegemas. Ilmselt ei tule sellest järeldada, et kui aastaid 

päevade kaupa lihaseid rullida, siis oleks võimalik olümpial kuues 

koht saada. Küll aga piltlikustab see lihashoolduse olulisust 

tippkoormustel treenimise juures, kus teinegi kord tuleb panna 

sinna oluliselt rohkemgi aega, kui lõikude jooksmisse.  

Mina olen praegu enda jaoks leidnud, et 15-20 minutit venitusi 

iga päev aitab mul olla tervem. Selleks olen kasutanud sellise 

cross-fitter’itele suunatud tellimusepõhise teenuse nagu Romwod 

abi (romwod.com). Seal on igaks päevaks ette antud videokava, 

mida saab koos tublide cross-fit sportlastega kaasa teha. Meie 

sooviks on venitusharjutused ja -treeningud kindlasti tuua ka FitQ 

http://romwod.com


platvormile ja seda ka eestikeelsena ning varsti loodetavasti 

selleni ka jõuame. 

 

Enamike valude põhjused, mille me treeningu tagajärjel 

saame, on tihti lihaste ülepinge ja vahel asuvad need ülepinges 

kohad ka pisut kaugemal valuallikast. On väga võimalik, et teil 

valutab puusaliiges, aga algpõhjus on tuleb hoopis sellest, et te 

asetate pöia jooksu ajal valesti maha. See omakorda on tingitud 

mõne konkreetse lihasgrupi suhtelisest nõrkusest. 

Selliseid asju näeb ja tunneb kõige paremini füsioterapeut. 

Perearstid on meil muidugi tublid, aga eks nad on ka tihti rollis, 

kus peavad neid ameteid päevas vahetama kiiremini kui Hunt 

Kriimsilm kunagises menukas ETV lasteekraani telelavastuses 

“Hunt Kriimsilma 9 ametit.”  

Füsioterapeuti tasub kindlasti külastada, kui kuskilt midagi 

trenni tagajärjel pitsitama hakkab. Nad leiavad tõenäoliselt üles 

need algpõhjused, leevendavad seansi käigus pisut valu ja 

annavad teile ka harjutusvara, millega kodus järjepidevalt edasi 

tegutsedes on võimalik oma mure lahendada.  

 

Mul on samuti kaks isiklikku näidet. Mõni aasta tagasi hakkas 

puus valu tegema ning pilt näitas, et liiges on korras. 

Füsioterapeut leevendas pingeid lihastes ja andis kummilindiga 



harjutused koduseks tarvitamiseks ja kahe-kolme kuuga oli 

suurem jama möödas. 

Samasugune lugu juhtus möödunud suvel õlaga. Hakkasin 

suvel käima harrastajate rannavõrkpallivõistlustel ja neid on 

tipphooajal 4 tükki nädalas. Meespaarid Tartus esmaspäeval, 

suvevolle teisipäeval, Elvas meespaarid kolmapäeval, segavolle 

Väätsal neljapäeval, nädalavahetuseks leiad veel kuskil mängimise 

koha Võrus-Põlvas-Käärikul või kus iganes. Eks ta oli mingis 

mõttes aja küsimus, millal kusagilt järgi annab. Poole suve peal 

oligi juba nii valus, et tugevat ründelööki teha ei olnud võimalik 

ja enda säästmise seisukohast oli mõttekas “klõbinatega” piirduda. 

Füsioterapeut andis koduse harjutuskava ja seda igal 

hommikul ainult 5 minutit tehes sain õla järk-järgult korda ja 

seda ilma pallimängust loobumata. Nüüd pean küll aus olema ja 

tunnistama, et nii kui valu kadus, kadus ka harjumus õlale 

harjutusi teha, küll aga olen targem selle võrra, kuidas 

soojendusel õlga ette valmistada ja mida teha, kui uuesti valu 

peaks tekkima.  

 

Milline on kõige turvalisem ja vigastustevabam populaarne 

meeskonnamäng? Kui otsid endale uut ja huvitavat spordiala, 

mida väikese pundiga harrastada, siis rannavõrkpall on minu 

julge soovitus. Kui saad kokku hea pundi, siis ma ei näe, miks see 



oleks kuidagi kehvem hobi kui tenniseharrastus. Emotsionaalselt 

ja mängu loogikas on need mängud samasugused. Energiakulu ja 

koormus lihastele liivas möllates on aga kindlasti suurem. Meie 

suved küll on 50-50, kas mängid silmapaistva päikese või vihma 

ja tuulega, aga talvel saad rannahalli kolida. Neid on Tallinnas 

kaks ja üks Tartu lähedal Nõos. See pallimäng on kindlasti 

vigastusevaesem kui korvpall või jalgpall, kus on täiesti tavaline 

keskmiselt paar hüppeliigese väänamist hooaja kohta ja muid 

vigastusi veel näpuotsaga lisaks.  

Paradoksaalne, aga veel turvalisem ja vigastustevabam on 

minu hinnangul harrastajale jäähoki. Kui seljas on täisvarustus, 

siis on üsna keeruline ennast harrastajate mängus ära lõhkuda. 

 

Meenuta korraks ka Jürgen Ligi välja toodud mõtet, puhata 

ühest alast tehes teist. Mitmekülgsus aitab meil puhata ja treenida 

samal ajal teisi lihasrühmasid. 

 

Tagasi lihaste hooldamise juurde. Massaaž on ülihea viis, 

kuidas oma lihaseid hooldada. Eesti parim füsioterapeut ja nüüd 

ka parimaks treeneriks valitud Indrek Tustit ütles mulle mõned 

aastad tagasi, et mina oma koormuse juures, kes ma teen 6-7 

trenni nädalas, võiksin massaažis käia üle nädala. Tippsportlased 

käivad mitu korda nädalas. Ilmselt kui käid trennis 3-4 korda 



nädalas, siis kord kuus massööri juures käia oleks igati mõistlik ja 

ka võimalikke probleeme ennetav.  

Spaades tehtavad massaažid on toredad, aga nad on siiski 

rohkem nagu kassi silitamise laadsed tooted. Kui tahaksite päriselt 

lihashooldust, mitte lihtsalt, et keegi teile pai teeb, siis otsige 

massöör, kellel on kogemus sportlastega. See vahe on nagu öö ja 

päev. Kui massaažilaual tahaks pigem mõnuleda kui haiget saada, 

siis on mõne spaa-massööri juurde minek muidugi mõistlik. 

 

Kui sa otsid füsioterapeuti või massööri, siis mine vaata Stebby 

keskkonnas pakkumised üle. 2020. detsembri lõpupäevil leidsin 

100 teenuspakkujat, kui sisestasin otsingusse sõna “füsioteraapia” 

ning 301 teenusepakkujat, kui sisestasin sõna “massaaž”. Valik on 

sinu, nagu ütles Maire Aunaste tuntud telemängus “Reisile 

Sinuga”. 

Loe lisaks vigastuste teemal:  
Tim Feriss “The 4-Hour Body” peatükke, kuidas taastuda vigastustest ja 

kuidas teha oma keha vigastuste-kindlaks 



Spordiga tegelemine seob mind väga paljude tublide ja toredate inimestega. 

See on see, mis paelub, sest kahtlustan, et pooleli jättes see "maailm" 

eemaldub minust, kuni kaob täitsa horisondi taha. Sooviksin 45-selt olla 

piisavalt heas vormis, et mööblit ümber paigutades endale liiga ei teeks või et 

kiiresti neljandale korrusele joostes hinge kinni ei võtaks!  

Alor Kasepõld 

tuletõrjuja, Tõrva komando pealik, Päästeameti Spordihing 2020 
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EESKUJUD INNUSTAVAD 

Tippsportlased annavad innustust meie järeltulevatele 

põlvedele ja toovad tähelepanu meie riigile. Seeläbi on 

õigustatud, et nad saavad ka riigilt toetust, et olla veel paremad. 

Meil on aga raske end samastada Anett Kontaveidiga, kui ta on 

võtnud järjekordse suurepärase võidu Iga Swiateki või Kiki 

Bertensi või mõne kolmanda tubli naistennisisti üle.  

Meile on selge, et me ei hakka kunagi maailma esisaja tasemel 

tennist mängima. Tõeliseks vaimustumiseks on meile vaja 

edulugu meie enda seast. Paljud neist on selles raamatus juba 

oma kasulike mõtetega sõna saanud, aga viimase aja kõige 

suurem eeskuju selles, kuidas oma elu täiesti ümber pöörata, saab 

sõna nüüd. Selleks meheks on koduselt diivanilt otse 

triatlonirajale hüpanud tuntud näitleja ja Riigikogu liige Raivo E. 

Tamm. Lasemegi nüüd temal rääkida. 

  



RAIVO E. TAMME LUGU 

Toon välja kaks olulisemat märgu sõna - seltskond ja siht. 

Mina alustasin tohutu kire ja põnevusega IRONMAN triatloni 

Hea Eeskuju Persoonina treener Ain-Alar Juhansoni 

treeningkavade täitmist. Kavad saabusid arvutisse, 

trennipäevikusse. (Tegelikult alustasin muidugi arstliku 

ülevaatuse ja koormustestiga.)  



Enamjaolt treenisin üksi. Ja kui eesmärk - läbida poolpikk 

IRONMAN-i triatlon Otepääl, sai teoks, saabus tõepoolest üks hetk 

ka treeningutest küllastumuse tunne ja et enam ei jaksa. Aga see 

võib tabada sind just siis, kui üksi treenida nühid. Sestap nüüd 

olen Ain-Alari trialoniklubi TriSmile erinevate treening-

gruppidega ühinenud. Asjatundliku treeneri pilgu all ja kambas 

koos teen hoopis teistmoodi trenni, kui üksi basseinis või 

metsajooksul. Ja kui on konkreetne kellaaeg iga nädal 

märkmikus, et täna on treening - siis nii ongi, siis on konkreetne 

minek. Aga kui pika aja jooksul loota vaid oma tahtejõule, siis 

võib asi vaikselt soiku jääda. Ja kindlasti on hea asju ajada koos 

treeneriga - kõige kehvemad variandid on oma pea ja sõber - kui 

teil endal või sõbral ei ole mingit spordihariduse tausta, võib oma 

ideede või sõbra soovitustega kasu asemel kahju tõusta. 

Minu üheks väga heaks motivaatoriks on ka minu füsioloogia - 

kui veidigi pikem auk harjutamistesse sisse jääb, tuleb kohe 

hakata püksirihma järgi andma… See on silmaga nähtav ja parim 

treeningule utsitaja. 

Ning siis teiseks - mingi siht silme ees. Mind motiveerivad väga 

hästi silmapiiril ees ootavad võistlused. Võtadki end selle 

läheneva ürituse nimel kokku. Ja meil, oma kodutanumalgi siin, 

ootab ees lisaks ülihästi korraldatud võistlustele taas ka lahe 

triatlonirahvas, ülisõbralik seltskond ja kui oled lõpuks publiku 

kaasaelamisel üle finišijoone tulnud, on sind valdamas müstilised 



emotsioonid, need tõelised ja päris tunded. Ja sa tunned, et oled 

midagi väärt ning tahad seda jälle tunda ja alati, juba järgmine 

päev rattaga maanteel nö võistlustest mahakerimist tehes ja Eesti 

loodust nautides on mõtted juba järgmiste sihtide juures ja nii ta 

läheb! Läheb, läheb! 

Võistlustel näed palju rahvast ja mina saan seal eriti head 

motivatsiooni endast vanemaid spordimehi ja -naisi vaadates. 

Olen läbi elu kõige rohkem austanud ja imetlenud just vanu vanu 

vanahärrasid ja nüüd kehtib sama ka spordivõistluste kohta - 

imetlen siiralt eriti 70+ härrasid ja tunnen endasse palju energiat 

tulvamas, et kui nemad jaksavad, kuidas siis mina ei jaksa? 

Mulle meeldis väga, et mind just triatloni juurde kutsuti. Selle 

ala mitmekesisus - üks päev ujumine, järgmine kord jooks, siis 

rattasõit. Kindlasti on vaja ka üldkehalist ettevalmistust, venitus- 

ja jõuharjutusi teha. Ning selle kõrvalt olen liikunud eri alasid pidi 

veel laiemalegi ringile - väga mõnusaid elamusi olen saanud 

ujumistreeningute juurest Eesti Avaveeujumise karikasarja 

etappidele liikumisega. Maanteerattatreeningute pikendusena 

olen osalenud erinevatel maanteerattavõistlustel ja -sõitudel. 

Kuna selle ala parim alternatiiv talvel on murdmaasuusatamine, 

siis jõudsin ringiga taas ka Tartu Maratonini tagasi. Ja 

jooksutreeningute kõrvalt sai proovile pandud end Kõrghoone 

Kuninga jooksul Viru hotelli treppe pidi üles. Ning nüüd viimane 

vaimustavaim elamus ujumistreeneri kihutusel on Eesti uus 



rahvussport - taliujumine. Kõik need aina hoogustavad uueks 

triatlonihooajaks valmistumist ja nõnda ei saa öelda, et innustust 

ei oleks!” 

Raivo E. Tamm 

näitleja ja Riigikogu liige 
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VABANDUSTE LEKSIKON 

 

Taas ei tulnud mitte midagi välja. Andsid endale aasta alguses 

lubaduse, mainisid jommis peaga ehk ka mõnele sõbrale, aga “elu 

tuli vahele”. Kuidas edasi? Mida neile nüüd öelda, kui selgus, et 

sul ikka ei olnud tahtejõudu enda eesmärke ellu viia? 

Juhuks kui sul peaks vabandusi puudu tulema, siis siin on sulle 

kasutamiseks valik põhjendusi, mida saad neile esitada. 

Aega polnud 

Seda mõistab peaaegu igaüks. Kuidas sul saigi aega olla, kui 

sul on nii pööraselt edukas 2021. aasta selja taga. Olid ju 9 tundi 

päevas tööl, nagu ennegi, hea töö eest palgatõusu küll sel aastal ei 

saanud, aga see oli muude asjaolude tõttu. Ülemus edutas ka sinu 

alluvat, mitte sind, aga see oli sellepärast, et nad käisid lõunal ajal 

koos Golden Clubis trennis ja intrigeerisid seal, samal ajal kui sina 

pidid kogu töö ära  tegema. 



Keegi teine oli süüdi 

Meenuta Edgar Savisaare taktikat. Kui keegi teda poliitilises 

debatis milleski süüdistas, siis tema esimene lause oli: “Aga 

Andrus Ansip ka…” 

Mõtle sellele, miks vastupidavussportlased kirjeldavad seda, 

kui neil võistlus ebaõnnestub seina või haamrina? Sein ja haamer 

on süüdi, mitte nende halb vorm. Süüdista alati väliseid tegureid.  

Ära unusta sotsiaalpsühholoogiast tuntud terminit 

“fundamentaalne atributsiooni viga”. Selle tajunihke olemus 

seisneb selles, et kui kellelgi teisel midagi ebaõnnestub, siis see 

tuleneb tema halvast iseloomust, kui aga sinul miskit nihu läheb, 

siis see tuleneb välistest faktoritest nagu ebaõnn või halb ilm. 

Parim rünnak on mõistagi alati vasturünnak. Ära unusta kõva 

häälega sõpradele, kes sulle (mis õigusega?) laiskust süüks 

panevad, meenutada, et see kõik polnud sinu süü. Keegi teine või 

mingi väline asjaolu oli süüdi. Iga päev oli vastutuul. Rattal tuli 

kett maha. Jõusaalis oli sanitaarpäev. Määrdetiim määris suusad 

kinni. Dressipükstes oli auk. 

Muidugi meenuta neile, et pole nad ise ka ideaalsed. 



Mul polnud raha  

Ei saanud uusi riideid või spordiklubi pääset osta. Sellega pead 

muidugi olema ettevaatlik, et su sõbrad ei peaks sind ebaedukaks. 

Võib olla on targem öelda neile, et investeerisid spordiklubi pileti 

raha börsile. Iga täna sisse pandud 50� ehk aastas 600� teeb sulle 

30 aasta pärast 10% liitintressiga aastas. Sinusugune 

investeerimisgeenius lihtsalt teenib treeningu asemel lõpuks 

9517.86�. See on ju pöörane, mida sa selle raha eest vana ja 

haigena saaksid endale lubada. Natuke veel raha koguda, siis 

saaksid isegi uue maksa siirdada kui inflatsioon liiga suur pole 

olnud. 

Kui sul päriselt peaks selline mure olema, et raha pärast jääb 

spordiklubi pilet ostmata, siis liitu parem 15� eest kuus FitQ 

koduste videotreeningute platvormiga. Siis saad küll aastas 600 

asemel börsile panna 420 ja välja keerutada 30 aastaga sellest 

ainult 6662.50�, aga abiks seegi. 

Paned tähele kui keeruline numbrite virr-varr siin lõigus oli. 

Kui sa täpselt need numbrid sõpradele ette lööd, siis nad peavad 

uskuma. Sul on ju kõik sendi pealt välja arvutatud. 

Naine ei lubanud 

See on suures plaanis sama vabandus, kui see, et keegi teine 

on süüdi. Aga see tasub välja tuua siis, kui sa sõpradega üldse 



vähem tahaksid aega koos veeta. Siis saad mitu muret ühe 

vabandusega kaelast ära. 

 

Ma ei hakka kindlasti mingeid õigustusi otsima. Aga samas, vigastused 

andsid ikkagi tunda ja teisalt päris kõva paugu pani ka ilm. Vahepeal tõusis 

kerge tuul ja ma ei osanud arvestada sellega ja eks sinna need sekundid 

läksid. 

Jaanus 

Eesti käija 



Maailmas on olulisemaid asju 

Kuidas saab keegi praegu tegeleda mingi tühise tilu-liluga. 

Meil on keskkonnakriis. Majanduses on probleemid. Rahvastik 

vananeb. Haigekassas napib vahendeid. Inimesed surevad 

südame-veresoonkonnahaigustesse. Kellel on selle kõige ajal 

võimalik tegeleda lihtsalt ringijooksmisega? Ainult väga 

vastutustundetul isikul, aga sina selline pole. 

 

“Siit on hea edasi minna,” ütles tüüpiline Eesti sportlane 

Jaanus Tujurikkujas pärast järjekordset ebaõnnestunud sooritust. 
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TREENI KODUS 

 

Kui su vabandused on peaasjalikult sellised, nagu allolevas 

loetelus, siis mul on sulle välja pakkuda hea abivahend: 

• trenni minek ja sealt tulek võtab hulk aega su päevast 

• sinu kodukohas ei ole spordiklubi 

• sa pole nii heas vormis, et tunneksid end mugavalt teiste 

silma all spordiklubis treenides 

Lubatud abivahendiks on uus videotreeningute platvorm FitQ, 

mis asub aadressil fitq.me  

Videotreening on suurepärane võimalus treenida oma kodu 

mugavusest ning samuti on treeneritel võimalik luua uusi live 

videotreeninguid ning laadida üles ka varem valmis tehtud 

videotreeninguid ning teenida sellega raha ning kasvatada oma 

jälgijate arvu. 

FitQ eeliseks teiste videotreeningu platvormide või äppide ees 

on see, et FitQ-s on live-treeningud ning samuti palju eestikeelset 

materjali ehk püüame olla kohalikud. 

http://fitq.me


Meie eesmärgiks on see, et mitte ainult jaanuar ei oleks FitQ, 

nagu allolevas luuletuses. 

JAANUAR ON FITQ 

jaanuar on FitQ 

veebruar on FitQ 

märts on FitQ 

aprill on FitQ 

mai on FitQ 

juuni on FitQ 

juuli on FitQ 

august on FitQ 

september on FitQ 

oktoober on FitQ 

november on FitQ 

detsember on FitQ 

Järgmisel aastal otsast peale. 



Ma motiveerin end Erki Noole mõttega “kõige raskem tee on ukseni”. Kui 

uksest väljas, on juba lihtne trenni poole sammuda. Sel aastal on aga “uks” 

saanud ka teise tähenduse - kodus treenides pole uks enam välisuks, vaid 

kapiuks, mille tagant hantlid ja matt välja võtta. 

Stella Täht 

Ekspress Meedia turundusjuht 



Mul on väga raske mõista, kuidas mingid inimesed leiavad igasugu vabandusi 

mitte liikumiseks ja diivanil passimiseks, aga eks ma istusin ka diivanil viis 

aastat tagasi, tõmbasin pakk päevas suitsu, jõin iga nädalavahetus kindlasti 

alkoholi ja sporti ei teinud. Ma olen suutnud oma elu viimaste aastatega 

kuidagi väga ümber suunata. Paljud ei mõista seda motivatsiooni pidevalt 

tegutseda, aga tundub juba kuidagi loomulik. 

Anette Villberg 

kodune, käesoleva raamatu toimetaja 



LUGEMISSOOVITUS 

Atomic Habits – James Clear 

Raamat räägib sellest, kui väikeste muudatustega oma 

käitumises saavutada suuri muutusi tulemustes.  

Compound Effect – Darren Hardy 

Väikeste muudatuste summas annab kokku võimsa efekti 

lõpptulemuses. 

Can’t Hurt Me - David Goggins  

USA eriväelane, kellest sai ultrajooksja. Sellest raamatust saad 

inspiratsiooni jooksuradadele paljudeks nädalateks ja kuudeks. 

Pre-Suasion - Robert Cialdini 

Kuidas väikeste trikkidega enda ja teiste käitumist mõjutada. 

Väga hea raamat turundajatele, aga sobib ka kõigi teiste 

eluvaldkondade esindajatele ja neile, kes soovivad oma käitumise 

tagamaadest rohkem teada 

4-Hour Body - Tim Ferriss 

Sa ei pea kõiki hullumeelsusi oma kehaga ise järgi proovima, 

sest Tim Ferriss on seda kõike juba teinud. Loe tema lõpututest 

katsetustest enda kehaga sellest raamatust. 



TÄNUSÕNAD 

Suur aitäh kõigile, kes vastasid mu küsimustele, kuidas nad 

end liikuma motiveerivad. Olete kõik mulle suureks eeskujuks. 

Suur tänu Anette Villbergile teksti üle vaatamast ja 

toimetamast. 

Tänusõnad ka mulle. Ilma endata ei oleks ma seda raamatut 

kokku saanud. 



FOTOD 

Kaanefoto: pildil Jaak-Henrich Jagor ja Liis Roose, autor: Ahto 

Sooaru 

Tagakaas: Sportfoto, Marin Lõo 

Kersti Kaljulaid: Sportfoto, Kadri Roose 

Tõnis Lukas: Sportfoto, Imre Avaste 

Robert Kitt: Sportfoto, Kayvo Kroon 

Kristjan Luha: Scanpix, Tairo Lutter 

Peeter Luik: Sportfoto, Joonas Kaljulaid 

Tiia Kaare: Scanpix, Andres Putting 

Jürgen Ligi: Scanpix, Marko Saarm 

Kaarel Piirimäe: Sportfoto, Kristo Parksepp 

Tarmo Paju: Scanpix, Karin Kaljuläte 

Raimond Tamm: Sportfoto, Kristo Parksepp 

Jano Järvelaid: Sportfoto, Kayvo Kroon 

Alor Kasepõld: Päästeamet 

Eesti käija Jaanus: Youtube  

Raivo E. Tamm:  Scanpix, Aldo Luud 



Järgnevad fotod on pärit erakogust: 

Katrena Tenno, Andrus Mutli, Soosaar/Tenno/Rõivas, Asko 

Seeba, Kaire Leibak, Rainer Kuhi, Albert Tamm, Mart Uuehendrik, 

Age Rosenberg, Krete Junson, Anton Klink, Karlotta Kattai, Ave 
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