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Teemad

• Mis seisus me oleme?
• Kuhu me tahame jõuda?
• Kuidas selleni jõuda?
• Ootused tervisenõukogudele
• Mida ma ise teha saan?



Statistika pole ainult numbrid vaid päris
inimesed. Meie ise, meie lapsed, meie pere,
sõbrad, tuttavad!

Statistika on juba “piisav”, et tõsiselt
liigutada.





Eesmärk: Terved ja õnnelikud inimesed. 
Elukaareüleselt.



Liigume. Päriselt.
• Statistika on juba “piisav”, et tõsiselt liigutada. 

• LH puudutab meid kõiki ja meil kõigil on selles osa. 

• Igal organisatsioonil selge fookus. Enesekindlus. Areng. 

• LH peab olema valdkondadeülene prioriteet. LH on iga poliitika osa.

• LH keskne vaade ja juhtumine. Valdkonna koostöö, oskusteabe koondamine, 
ühine kommunikatsioon, koolitamine, süsteemne ja tulemuslik juhtimine. 

• Ühine fookus. Ühised eesmärgid. Ühine hea energia. 

• Meeskonnatöö. Meeskonnatunne. 

• Tulemused. 



Kultuuriministeerium

Neli suurt eesmärki aastaks 2030:

• Valdav osa elanikest liigub ja spordib

• Liikumine ja sport on oluline majandusharu 
ning tööandja

• Liikumine ja sport on sidususe, vaimsuse ja 
positiivsete väärtushinnangute kandja

• Eesti on rahvusvahelisel tasemel 
tulemuslikult ja väärikalt esindatud



Elukeskkonna näited:





Eesti 2035 tegevuskava



Eesti 2035 tegevuskava



Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030

• Kooli ja kodu koostöö edendamine ning sellesse ekspertide kaasamine.
• Elanikkonna toitumis- ja liikumisalase teadlikkuse parandamine, hoiakute kujundamine 

ja oskuste arendamine kogu elukaare vältel, muu hulgas sihipärase teavitustöö abil.
• Toitumis- ja liikumisnõustamise süsteemi väljatöötamine, arendamine ja integreerimine 

tervise-, haridus- ja sotsiaalsüsteemi ning nõustamise kvaliteedi ühtlustamine ja 
kättesaadavuse parandamine.

• Eakate liikumisaktiivsust toetavate kogukonnapõhiste sotsiaalsete võrgustike 
edendamine.

Tasakaalustatud toitumise ja liikumise poliitika kujundamiseks on koostatud toitumise ja 
liikumise roheline raamat (Sotsiaalministeerium, 2016).



Haridusvaldkonna arengukava 2021-2035



Arengukavad ja dokumendid üksi ei tööta. 

Iga inimese roll ja väärtustamine. Asju teevad inimesed, 
mitte plaanid, mida nad kasutavad. Kuna inimesed on iga
organisatsiooni taga olev jõud, siis on nad selle kõige väärtuslikum
ja hinnatavam vara. (Maxwell, 2017)



Ootused tervisenõukogudele I

1. Tervisenõukogud + tervise edendamine võiks kaasata konkreetselt ja selgeks
prioriteediks ka liikumisharrastuse arendamine paikkondades. Tervisenõukogud
on positiivne näide valdkondadeülesest koostööst kohapeal, aga 
liikumisharrastus peaks olema selgelt sees olema nii eesmärkides, kui ka 
tegudes ning nõukogu liikmetes. Liikumine on tervise (ka vaimse tervise) 
edendamise selge üks komplekti osa toitumise jm juures. Meil ei peaks siis
tulevikus liiga palju komisjone olema maakondades, kui me näeksime neid
tervikuna ja säästaksime kõigi ressursse.



Ootused tervisenõukogudele II

2. 2023 on liikumisaasta - siis on hea teha ühiselt koostööd ning liikumise
teemat tõsta ja samas teiste teemadega seda toetada. Oluline on saavutada
ühine koalitsioon nii valdkondadeüleselt riigis (erinevad ministeeriumid ja
asutused (TAI, Haigekassa, ...) kui ka kohapeal maakondades. Kui meil on ühised
eesmärgid ja selge strateegia, siis on meil lihtsam ka tulemusi saavutada. Iga
organisatsioon täidab oma kompetentsi ja me ei raiska sellega ressursse. 
Teeme dubleerimise asemel ka rohkem koostööd (kas nt tervist edendavad
koolid ja liikumakutsuv kool teevad omavahel koostööd?)



Ootused tervisenõukogudele III

3. Paikkonna tegevustes ja riigis tervikult
tuleks põhi- ja varumängijate koosseisu
suurendada. Meil ei saa olla
varumängijaid. Kõik põhimängijateks ja
mängijaid juurde! Kogukondade suurem
kaasatus ka kindlasti, sest nendest on nii
mitmeid positiivseid näiteid, mis tegelikult
tulemusi teevad.



Liikumine algab iseendast

1. Iseenda sisekaemus, liikumisfilosoofia ja eduelamused. 
2. Iga samm loeb. Väikesest tuleb suur samm. 
3. Iseenda märkamised tuleb realiseerida. 
4. Eeskuju on nakkav.
5. Rõõmsa näoga on hea elada. 



Tänan! 
Alo Lõoke
Liikumisharrastuse arendusjuht
Kultuuriministeerium

alo.looke@kul.ee
Tel. 525 3801 


