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LÜHIKOKKUVÕTE 

 

Õmblustöö toimub valdavalt istuvas asendis ja sageli on masinõmbleja töö seotud 

ühetüübiliste liigutustega. Sellest tingituna on masinõmblejatel täheldatud osalist töövõime 

kaotust juba noorematel kui neljakümne aastastel töötajatel [1].  

 

Uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada tugi-liikumisaparaadi vaevused masinõmblejatel 

ja uurida vibroteraapia mõju nende funktsionaalse seisundi parendamiseks. Eesmärgi 

saavutamiseks viidi läbi ankeetküsitlus, selgitamaks välja luu-lihaskonna vaevuste 

esinemine erinevates piirkondades. Samuti kasutati müotonomeetria ja dünamomeetria 

meetodeid ning sooritati painduvus- ja mobiilsustest, et võrrelda funktsionaalse seisundi 

muutust masinõmblejatel pärast vibroteraapilist treeningut. 

 

Kokku uuriti 20 naissoost masinõmblejat vanuses 34...65 aastat, kes jagunesid  

eksperimentaal- ja kontrollgrupiks (n=10 mõlemas grupis). Selgus, et viimase kuue kuu 

jooksul olid õmblejatel kõige enam vaevusi tekitavateks kehapiirkondadeks alaselg ja  kael 

(60% vastanutest). Spordiga tegeleb ainult 25% (n=5) vastanutest. Võrreldes teiste 

omaealistega hindas 50% vastanutest oma kehalist aktiivsust vabal ajal samaks. Samuti 

hinnati visuaalanaloogskaalal (10-palli süsteemis) alaselja- ja kaelapiirkonna valu kõige 

tugevamaks, eksperimentaalrühmas oli see vastavalt 4,19±2,08 ja 2,28±1,58 palli ning 

kontrollgrupis 3,82±0,92 ja 1,81±0,83 palli.  

 

Mõlemas rühmas mõõdeti ka kaksik-sääremarjalihase ja selgroosirgestajalihase toonust, 

mobiilsust ehk liikumisvõimet ja painduvust funktsionaalse seisundi hindamiseks. 

Eksperimentaalrühma vaatlusalused sooritasid kahe nädala jooksul kolmel korral nädalas 

vibroteraapilist treeningut. Võrreldes eksperimentaalrühma lihastoonuse väärtusi enne ja 

pärast vibroteraapiat, nähtus toonuse oluline langus nii kaksik-sääremarjalihasel kui ka 

selgroosirgestajalihasel (p≤0,001). Kontrollrühmal olulisi muutusi lihastoonuses 

kahenädalase perioodi möödudes ei esinenud. Mobiilsus paranes eksperimentaalrühmal 

pärast vibroteraapiat märgatavalt (p≤,001). Painduvuse testi tulemustes ei esinenud 

kummaski rühmas olulisi muutusi kahenädalasel perioodil. 

 

Võtmesõnad: vibroteraapia, masinõmbleja, funktsionaalne seisund, luu-lihaskonna 

vaevused, alaseljavalud, painduvus, mobiilsus  
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ABSTRACT 

 

Doronina, H. The effect of vibrotherapy on functional condition in sewing-machine 

operators. Master’s thesis – Tartu: EMÜ, 2015. 64 pages, appendices 17 pages, 16 figures, 

4 tables, format A4. In Estonian language. 

Sewing-machine operator’s job is low-paid in society, therefore physical and mental 

requirements to the job are quite huge. The main health issues among sewing-machine 

operators are musculoskeletal disorders that has the most of the affect on lower-back, neck, 

shoulders and lower limbs. It is necessary to pay attention to sewing-machine operators’ 

health and working condition to apply resorts to prevent and improve this situation.  

The aim of this study was to evaluate musculoskeletal discomfort and to measure the effect 

of vibrotherapy on functional condition in sewing-machine operators. A total of 20 female 

sewing-machine operators were measured, who were divided into experimental group and 

control group. For the implementation of this study, a questionnaire, myotonometer, and 

dynamometer, flexibility (Sit and Reach Test) and mobility (Timed Up and Go Test) test 

have been used and vibrotherapy has been conducted. 

Study revealed that 60% of sewing-machine operators complained low back pain and neck 

pain and 55% elbow pain during last six months. After work 80% of the examinees are 

tired and 25% goes in sports only 1...2 hours per week. Visual analogue scale showed the 

most strong pain in lower-back and neck region in experimental group 4,19±2,08 points 

and 2,28±1,58 points respectively, and in control group 3,82±0,92 points and 1,81±0,83 

points, respectively. Results showed that mobilty improved (p≤,001) after 2-week 

vibrotherapy training in experimental group, whereas muscle tone (m. gastrocnemius caput 

laterale and m. erector spinae) decreased (p≤0,001). The flexibility did not changed during 

two-week periood. 

 

Keywords: Vibraotherapy, sewing-machine operator, functional condition, 

musculoskeletal disorder, lower back pain, myotonometry, flexibility, mobility 
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TÄHISED JA LÜHENDID 

α  – alfa (peakalde kraad) 

β  – beeta (silmamuna pöördenurk) 

n  – vaatlusaluste arv 

p  –statistiliselt oluline erinevus 

r  – korrelatsioonikordaja 

F  – sagedus, Hz 

KMI   – kehamassiindeks, kg/m
2 

SD  – standardhälve 

TKT  – tõuse ja kõnni test 

VAS  – visuaalanaloogskaala 
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SISSEJUHATUS 

 

Õmblejate töö on ühiskonnas vähetasustatud, seejuures füüsilised ja vaimsed nõudmised 

tööle on üsna suured. Pikema aja jooksul osutub see tervisele kurnavaks ning suureneb oht 

kumulatiivse trauma tekkeks. Kõige enam tekitavad masinõmblejatel terviseprobleeme 

luu-lihaskonna vaevused, mis mõjutavad eelkõige nende kaela, alaselga, ülajäsemete ja 

õlavöötme pehmeid kudesid [1].  

 

Mitmed varasemad uuringud on näidanud, et ebastandardsete töökohtade, pidevate 

korduvliigutuste ja ebamugavate tööasendite tõttu on õmblusettevõtetes luu-

lihaskonnavaevused väga levinud [2, lk 279-280]. Kõige koormavamad on kätele 

staatilised liigutused, ühetaolises asendis käte pinges hoidmine, raskete detailide – 

üleriiete, diivanikatete, nahkdetailide, teatud liiki eririietuse käsitsemine ning suurt täpsust 

nõudvad tööd. Kuna puudub võimalus toetada küünarvarsi ja vähendada seega kätele 

koormust, on töö ajal lisaks kätele pinges ka selja ja õlavöötme lihased. Ülekoormus tekib 

siis, kui töövahendid on ebamugavad, tööasendid ja -liigutused ebaergonoomilised või 

töökoormus töötajale sobimatult suur, so. puhkepauside hulk väike ja/või tööaeg liiga pikk 

[1,2]. 

 

On väga oluline pöörata tähelepanu masinõmblejate tervisele ja töötingimustele ning 

rakendada abinõusid ja meetmeid olukorra parandamiseks. Kui ennetada ja maandada ohte 

nin tõsta teadlikkust, on võimalik luua töötajale tervist hoidev ja säästev töökoht, mis aitab 

tõsta samal ajal töötootlikkust. 

 

Rahva ja eluruumide loenduse, mis viidi läbi 2011. aastal, andmetel töötab Eestis 

masinõmblejaid kokku 5464, lisaks lihtõmblejaid ja tikkijaid kokku 7259 [3]. Õmblustöö 

toimub valdavalt istuvas asendis ja sageli on masinõmbleja töö seotud korduvate 

ühetüübiliste liigutustega. Sellest tingituna on masinõmblejatel täheldatud osalist töövõime 

kaotust juba alla neljakümnendates olevatel töötajatel. Rootsi masinõmblejatest kurdavad 

75% valu kaela-ja õlapiirkonnas ja Norra masinõmblejatest tunnetavad valu alajäsemetes 

52% [4]. 



8 

 

Funktsionaalne seisund ja tugi-liikumisaparaadi vaevused õmblejatel on aktuaalsed, kuna 

suure osa oma tööst teeb õmbleja tööpingi taga istudes. Seetõttu on oluline, et töötaja saaks 

oma töövõimet parendada selleks, et vältida ülekoormusest tingitud töö tulemuslikkuse 

vähenemist. 

 

Uurimistöö uudsuseks on, et varem ei ole masinõmblejatel uuritud kompleksmeetodil tugi-

liikumisaparaadi funktsionaalset seisundit (lihasjõudu, lihastoonust, paindvusust ja 

mobiilsust), mis annab ülevaate nende tervislikust seisundist. Samuti ei ole käsitletud ka 

vibroteraapia tervist parandavat mõju funktsionaalsele seisundile masinõmblejatel. Kuna 

asutus on huvitatud magistritöö tulemustest tagaside saamisest, on selle uurimistööga 

tagatud nii ametikohtadel töötavatele töötajatele kui ka ettevõttele praktiline kasu. 

 

Magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada tugi-liikumisaparaadi vaevused masinõmblejatel 

ning uurida vibroteraapia mõju nende funktsionaalsele seisundile.  

 

Püstitatud eesmärgi saavutamiseks on lahendatud järgmised üleanded: 

1. Õmblejate luu-lihaskonna vaevuste esinemissageduse väljaselgitamine erinevates 

kehapiirkondades. 

2. Õmblejate funktsionaalse seisundi hindamine. 

3. Vibroteraapia läbiviimine. 

4. Võrrelda eksperimentaal-ja kontrollrühma funktsionaalse seisundi muutust pärast 

vibroteraapilist treeningut. 

5. Korrelatiivsete seoste selgitamine antropomeetriliste ja tugi-liikumisaparaadi 

funktsionaalse seisundi näitajate vahel. 
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1. PROBLEEMI OLEMUS 

 

1.1. Vibratsiooni mõju 

 

Vibratsioon tekib keha edasi-tagasi võnkumisel sisemiste ja väliste jõudude toimel. 

Vibratsiooni saab klassifitseerida kaheks: kohtvibratsioon ja üldvibratsioon. 

Kohtvibratsiooni puhul tekib tööriista käepideme või töödeldava detaili vibreerimine, mis 

kandub edasi käelabasse ja käsivarde. Üldvibratsioon tekib seadmete aluste, platvormide 

või masinate võnkumisel. Samuti võib üldvibratsioon kanduda masinate töötamisel kabiini 

põrandale [4]. Vibratsiooni toime tervisele sõltub vibratsioonisagedusest, vibratsiooni 

kiirendusest ja vibratsiooniga kokkupuute ajast. Vibratsiooni on võimalik klassifitseerida 

ka sageduse järgi – madalsageduslik vibratsioon kuni 35 Hz; kesksageduslik vibratsioon 

35...125 Hz ning kõrgsageduslik vibratsioon on üle 125 Hz [5]. 

Vibratsiooni kasutatakse ka tervise parendamiseks, isegi teatud haiguste puhul 

ravimeetodina. Kasutades kogu keha vibratsiooni võimaldavaid treeningseadmeid, on 

võimalik ravida erinevaid haigusi ning vigastusi. Näiteks polüskleroosi, osteoporoosi, 

diabeeti, artriiti ehk liigesepõletikku, fibromüalgiat, Parkinsoni tõve, ülekaalu, 

vereringehäireid, lümfisõlmede turseid ning veenilaiendeid. Samuti aitab vibratsioon 

vähendada keharasva, parandada painduvust, suurendada verevoolu, suurendada lihasmassi 

ning vähendada stressihormooni kortisooli taset. Vananemisprotsesside käigus kolesterooli 

hulk suureneb, kaltsium ladestub veenidesse, vähendades nende diameetrit ja muutes nad 

jäigemaks, mis tihti võib põhjustada kõrget vererõhku ja hapnikupuudust, ka arteriaalseid 

südamehaigusi. Vibroseadme sagedane laineline vibratsioon ergutab vereringet, laiendab 

veene, lahustab kahjulikud ained vereringes ja seejärel organism kõrvaldab need. 

Metoodiliselt korrektselt ja meditsiinilise järelvalve all tehes on kogu keha vibratsiooniga 

võimalik vähendada alaseljavalusid ja rasvasisaldust organismis ning parandada ka 

vanematel inimestel kehatasakaalu. Kogu keha vibratsioonitreeningu ajal seistakse, 

istutakse või ollakse vibreeriva platvormi peal pikali. Sel ajal toimub lihaste 

kokkutõmbumine ja lõdvestumine 25...50 korda sekundis, mille abil kantakse kehasse 

energiat [6,7]. 
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Madalasageduslik vibratsioon suurendab kudede hapnikutarbimist ja intensiivistab ka 

hingamist. On näidatud, et vibratsiooniga sagedusel 70 Hz võib tõsta valgusünteesi, 

vibratsiooniga sagedusel 50 Hz aga on võimalik tõsta mao koliinesteraasi sisaldust [5]. 

On selgitatud, et vibratsiooniteraapia on mõjunud väga hästi Downi sündroomiga 

noorukitele vanuses 11...20 aastat, kellel on olnud tasakaaluhäireid. Teraapia kestis 

seejuures kokku 20 nädalat, sagedusega 15...20 Hz [8]. 

Hispaanias läbiviidud uuringul selgitati välja, milline on vibroteraapia mõju multiskleroosi 

põdevate patsientide kehahoiaku kontrollile, tasakaalule, funktsionaalsusele ja väsimusele. 

Vaatlusaluseid oli 34, kes jaotati eksperimentaalgruppi ja kontrollgruppi. Viiel 

järjestikkusel päeval said nad viiel korral päevas ühe minuti jooksul vibratsiooni sagedusel 

5 Hz. Võrreldes kontrollgrupiga, lühenes eksperimentaalgrupi vaatlusalustel liigutuse aeg 

märgatavalt – 173,8 ms kuni 161,3 ms-ni [9]. 

Ühes uuringus, kus selgitati kogu keha vibratsiooni mõju puuetega lastele ja noorukitele, 

kasutati analüüsiks 22 artiklit, millest kaheksa oli juhuslikult uuritud katset, neli 

mittejuhuslikku kontrollitud katset, kolm haiguslugu ja seitse arvustust. Enamus artiklitest 

kirjeldasid üldvibratsiooni positiivset mõju. Selgus, et 10...20 minutit kolm korda nädalas, 

minimaalselt 26 nädala jooksul, kõrge sagedusega (15 Hz...35 Hz) ja madala amplitudiga 

vibratsioonil tundub olevat arvestatav, et muuta keha koostist ja suurendada lihasjõudu. 

Artikli autorid soovitasid siiski edasisi katseid, et kinnitada hüpoteesi [10].  

Jaapanis tehtud uuringutes selgitati välja vibratsiooni mõju alajäsemete lihasjõule ja 

funktsionaalsele liikuvusele keskealistel ja vanematel naistel, kellel oli põlvevalu. 

Vaatlusalused olid 50...73 aastat vanad, kes jaotati kahte rühma – eksperimentaalrühm 

(n=29) ja kontrollrühm (n=9). Mõlema rühma liikmed pidid tegema painduvus- ja 

venitusharjutusi, treenima jalalihaseid (peamiselt säärelihast) ja seansi lõpus lihaseid õrnalt 

masseerima. Eksperimentaalrühm tegi antud harjutusi vibroteraapilisel platvormil, 

sagedusega 20 Hz, kontrollrühm pidi harjutusi tegema iseseisvalt kodus. Kõikidel 

vaatlusalustel hinnati reie nelikpealihase jõudu, mobiilsust (tõuse ja kõnni testi abil) ja 

subjektiivse hinnangu küsimustiku abil põlvevalu. Tulemustest täheldati, et pärast 

sekkumismeetodit vähenesid eksperimentaalgrupis kõik põlvevaluga seotud näitajad, välja 

arvatud valumäär, samuti parenes ka mobiilsus. Märgatavalt parenesid kõik jõunäitajad 

[11].  
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Kogu-keha vibrotreening on parandanud naistel painduvust, reie tagaküljelihaste jõudu ja 

reie-nelikpealihase ja reie tagaküljelihaste suhet. Uuringus osales 24 keskmiselt kehaliselt 

aktiivset naist, kes jaotati kontrollgruppi ja eksperimentaalgruppi. Vibrotreeningu 

kestuseks oli kolm nädalat ja selle aja jooksul tehti 16 vibroseanssi, sagedusega 25 Hz. 

Pärast kolmenädalast treeningut täheldati eksperimentaalgrupis põlve painutajalihase jõu 

kasvu ja painduvuse paranemist. Autorid soovitasid sellist treeningut põlvega seotud 

traumade ennetamiseks ja rehabilitatsiooniks [12]. 

Kogu keha vibratsiooniteraapiat tehti I ja II tüüpi diabeediga patsientidele, kellel oli 

perifeerne neuropaatia, mis kahjustab närve. Uuring lähtus jalgade valu tundlikkusest. 

Vibrotreening kestis neli nädalat kolmel korral nädalas, sagedusega 12 Hz. Iga vibroseansi 

ajal seisti vibreerival platvormil, põlved 30° kõverdatult. Pärast vibroteraapiat vähenesid 

patsientidel valunäitajad nii paremas kui ka vasakus jalas [13].  

Eestis on mitmed vibroseadmed kasutusel keha treenimiseks ja haiguste ravimiseks. 

Samuti kasutatakse vibratsiooniravi eesmärgil vibroakustilist muusikateraapiat. See on 

lõõgastav ja rahustav protseduur, kus inimene lamab spetsiaalsel sisseehitatud 

bassikõlaritega voodil, mis võimaldab helivibratsioonidel keha mõjutada. Inimene tunnetab 

kehasse minevat vibratsiooni massaažina tänu pulseerivale helile. Kasutatakse 

madalsagedusega helisid alates 30 Hz-st. Seanss kestab 60 minutit ja tänu sellele saab 

vähendada lihaspingeid, alandada kõrgenenud vererõhku, leevendada stressi ning aitab 

soodustada ka vereringet.  Samuti on vibroakustilise teraapiaga võimalik parendada 

närvisüsteemi ülepingetest tingitud seisundit (unehäired, kogelemine, öine 

voodimärgamine lastel, südame pekslemine, ärevusseisundid jne) [14, 15]. 

Eestis on vibroteraapiat ja -treeningut võimaldavad vibroseadmed kasutusel erinevates 

kliinikutes, spordiklubides, tervisekeskustes ja salongides, millega on võimalik oma tervist 

parendada. 

 

 

1.2. Õmbleja tööga seotud terviseriskid 

 

Kõige suuremaks probleemiks õmblejate töös on käte-õlavöötme ülekoormusnähud, ning 

kaela- ja seljavalud. Õmblustöö eeldab istuvat asendit, ettepoole kummardudes. Kuna tööd 



12 

 

tehes tuleb hoolikalt juhtida õmmeldavat detaili õiges asendis, samal ajal jälgides, et töö 

oleks täpne, teeb see õmblejate tööasendi hoidmine keeruliseks. Vaatamata sellele, et 

nüüdisajal on kasutatavad masinad muutunud järjest mugavamaks, põhjustavad 

sundasendid, monotoonsed liigutused ja ebaergonoomilised töövõtted endiselt 

tervisekahjustusi [1]. 

Õmbleja põhitööks on õmblustoodete valmistamine kiiresti ja kvaliteetselt detailide või 

pooltoodete kokkuõmblemine. Põhilisteks töövahenditeks on õmblusmasin, 

kuumtöötlusseade ja abitöövahendid. Oma tööülesannete täitmisel juhindub õmbleja 

meistri poolt etteantud korraldustest, tema konkreetsed tööülesanded sõltuvad töö 

spetsiifikast. Õmbleja töökohustuste hulka kuuluvad ka enda töökoha korraldamine ja 

korrashoid ning töövahendite esmane hooldamine. Töö eeldab distsiplineeritust, 

vastutustunnet, tööjuhendite täitmist ja meeskonnatöö oskust. Oluliste eelduste hulka 

kuuluvad ka sõrmede osavus, liigutuste kiirus, täpsus, hea koordinatsioon ja silmamõõt 

[16]. 

2005. aastal oli luu-lihaskonna vaevustest tulenevate haiguste levimus Sloveenia 

naisõmblejatel 17,7% ja 2010. aastaks oli see õmblusettevõtetes juba 23,2%. See näitab, et 

õmblejatel on väga suur risk haigestuda luu-lihaskonna vaevustest tulenevatesse 

haigustesse [17]. 

Türgi nais-masinõmblejatega tehtud uuringus selgus, et viimase kuue kuu jooksul olid 65% 

uuritavatest tundnud luu-lihaskonna vaevusi ning kõige sagedamini esines neil valusid 

selja- (62,5%), kaela- (50,5%) ja õlapiirkonnas (50,2%). [18]. 

On leitud, et masinõmblejatel suureneb kaela- ja õlapiirkonna vaevuste levimus vanusega. 

Hoolimata tööstaažist tunnevad paljud naised vaid nõrka või mõõdukat valu, mis ei arene 

edasi kliiniliseks kaela- ja õlapiirkonna luu-lihaskonnavaevuseks [19]. 

Kõige koormavamad on kätele ühetaolised liigutused, ühetaolises asendis käte pinges 

hoidmine, raskete detailide – üleriiete, diivanikatete, nahkdetailide, teatud liiki eririietuse 

käsitsemine ning suurt täpsust nõudvad tööd. Kuna puudub võimalus toetada küünarvarsi 

ja vähendada seega käte hoidmise koormust, on töö ajal lisaks kätele pinges ka selja ja 

õlavöötme lihased [17].  
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Ülekoormus tekib siis, kui töövahendid on ebamugavad, tööasendid ja -liigutused 

ebaergonoomilised või töökoormus töötajale sobimatult suur (puhkepauside hulk väike või 

tööaeg liiga pikk). Ülekoormusnähtude ilmudes esialgu töövõime ei kannata, töötaja 

tunneb küll valulikkust või väsimust, aga pärast tööd vaevused taanduvad. Kui ülekoormus 

hakkab süvenema, väheneb töö hulk, mida töötaja on võimeline tegema. Samuti tekivad 

kroonilised valud, lihaste ja liigeste muutused, peamiselt randmekanali-, kaela-

õlapiirkonna- või seljanärvide ja lihaste kahjustused. Kui arvestada töö iseärasusi, on 

võimalik organisatoorseks tegevuseks töökohtadel rotatsiooni tegemine, tagamaks 

terviseriskide vähendamist. Kuigi mõned inimesed eelistavad teha kindlat selgeksõpitud 

tööoperatsiooni, on nii tööandja kui töötaja enda seisukohast märksa parem, kui üks töötaja 

oskab mitut operatsiooni [21]. Nii saab mõne töötaja haigestumisel teine teda asendada, nii 

saab inimene vältida ühetaolisest tööst tekkida võivaid ülekoormusnähte. 

Ülekoormusnähtusid põhjustavad õmblejatel ebamugav tööasend ja korduvliigutused. 

Ebamugav tööasend – õmbleja töötab tavaliselt pikka aega istuvas asendis, kummardudes 

ette. Tööasendi tingib vajadus hoida ja juhtida õmmeldavat detaili õmblemise ajal õiges 

asendis ja jälgida samal ajal, et töö oleks täpne. Korduvliigutused – materjali venitamine, 

lükkamine, tõstmine. Sageli tõstetakse raskeid kokkuõmmeldud detaile töölaua kõrval 

olevatele stangedele või liinile, mille tõttu võivad liigutused olla väga ebaergonoomilised – 

käe korduvad tõstmised õla tasapinnast kõrgemale [1, 21].  

Peamised ohutegurid õmblejatöös on [1, 21]: 

1. Füüsikalised ohud. Ebapiisav või ebakvaliteetne valgustus, mis sunnib liigselt silmi 

pingutama või ebamugavat kehaasendit hoidma. Kõrge ruumi temperatuur (kui 

ruumis on palju töötavaid masinaid), kuiv õhk, kasutatavate masinate müra. 

Õnnetused – sõrmevigastused kasutatavate masinate detailidega, vigastused 

masinaosade vahele jäämise või detailide purunemise tõttu (ka silmavigastused). 

Samuti ka elektritraumad vigaste masinate või töö käigus vigastatud masinate tõttu; 

põletused (kuum aur, triikimismasinad). 

2. Füsioloogilised ohud. Ebaloomulikud kehaasendid halvasti kujundatud töökoha 

tõttu (töötajale ebasobiva kõrgusega töölaud, halb valgustus) ülakehapiirkonna ja 

selja ülekoormuse oht. Samuti ka staatiline kehaasend ja monotoonsed töövõtted – 

mingisuguse töövahendiga ühes asendist töötamine, kinnihoidmine. Töötaja 

vajadustega mittearvestavad töövahendid – paremakäelise õmblusmasin või käärid 
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vasakukäelisel töötajal (paljud töötajad ei kohane paremakäeliste töövahenditega). 

Ekstreemsed venitused, töö keha teljest kaugel.  

3. Keemilised ohud – kui kasutatakse kemikaalidega töödeldud kangaid ja masinate 

puhastamiseks kasutatavad kemikaalid.  

4. Bioloogilised ohud – peaaegu puuduvad, arvestada võib haigete töötajate 

levitatavate nakkustega või söögiruumide halbade tingimustega seotud 

toidumürgitustega.  

5. Psühholoogilised ohud – monotoonne, vahelduseta töö, tööprotsessi mõjutamise 

puudumine (sellega seoses motivatsiooni vähesus, alatähtsustatus). Suurest 

töökoormusest, halvast töökorraldusest või kaastöölistevahelistest ebakõladest 

tingitud emotsionaalne ülepinge. Töö pikkades vahetustes, ületunnitöö. 

 

 

1.3. Masinõmblejate töökoht 

 

Selleks, et vältida erinevaid vaevusi, on olulised õiged töövahendid ja töökorraldus. 

Töötool peaks olema reguleeritav, et õmbleja saaks seda paigaldada nii nagu tal seda vaja. 

Samuti on oluline, et töötajad peaksid puhkepause iga tunni aja tagant, kus tuleks venitada 

oma lihaseid, sirutada, liikuda ringi ja teha erinevaid harjutusi. Soovitav on pidada lühikesi 

5...10 – minutilisi pause, mis on organismile kasulikumad kui pikad ja harvad pausid. 

Pikkade pauside pidamine on oluline siis, kui töötatakse külmades või kuumades 

tingimustes [22, lk 68]. 

Sundasendid, monotoonsed liigutused, ebaergonoomilised töövõtted ja halb töökorraldus 

on põhjuseks, miks on õmblejate seas levinud erinevad luu-lihaskonnavaevused [17].  

Ergonoomilise töökoha puhul on oluline, et töötaja ei teeks enda tervisele liiga. Soovituslik 

töölaua kõrgus on 845 mm ja töötooli kõrguseks 495 mm.  Liiga kõrge töölauaga töötades 

on töötaja õlaliiges toestamata ning käsi on üles tõstetud asendis ja pinges. Samuti on 

oluline, et töölaua ja jalgade vahele jääks piisavalt vaba ruumi (100...150 mm) [21]. 

Töötooli puhul on oluline, et seda saaks reguleerida vastavalt enda vajadusele. 

Soovituslikuks töötooli mõõtudeks on 450x400 mm. Töötooli selja toestus peaks olema 

mõõtudega 220x300 mm ja selle keskme kaugus istmest 220 mm, et see toestaks 

korralikult seljapiirkonda. 
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Joonis 1.1 iseloomustab masinõmbleja tööasendit. 

 

 

Joonis 1.1. Masinõmbleja töökoht,  A – töölaua kõrgus, B – töölaua pind, C – töötooli 

kõrgus, D – töötooli toetus/tugi, E  - jalapedaal, α – peakalde kraad, β – silmamuna 

pöördenurk [17] 

 

Kui töötaja jalad ei ulatu pedaalini, tuleb jalgade alla paigutada kõrgendus või reguleerida 

pedaal kõrgemale. Jalakõrgendus peab olema paigutatud selliselt, et töötajal oleks mugav 

töötada. Jalapedaali kasutatakse õmblusmasinaga töötamisel, millega saab reguleerida 

kiirust. Silmade liikuvust mõõdetakse silmamunade inklinatsiooninurga ehk pöördenurga 

ulatusega kraadides. Peakalle ja silmade liikuvus töö ajal võiks olla vastavalt 37° ja 9°, et 

õmbleja ei teeks endale töötamise ajal liiga.  Õmblemistöö tegemisel on väga oluline, et 

õmblejatel oleks võimalik vajadusel toestada enda küünarliigese piirkonda, kuna siis ei 

väsi lihased nii kiiresti ära. Jalgade nurk põlveõndlas peaks olema 90°...110° [17, 21]. 
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2. UURIMISTÖÖ METOODIKA 

 

2.1. Valim 

 

Uurimistöö autori õppimise asukohast ja elukohast lähtuvalt võeti valimi koostamise 

aluseks Tartu jalatsitööstuse masinõmblejad. Autor võttis ühendust telefoni ja e-posti teel 

Tartu õmblusettevõtete personalijuhtidega, tutvustati uuringu eesmärki ning paluti uuringu 

läbiviimiseks nõusolekut. Koostööks olid nõus Samelin AS masinõmblejad, kes nõustusid 

osalema planeeritud ajagraafikus. Sihtgrupi valik toimus vabatahtlikult ja kriteeriumi järgi, 

et ametiks oleks õmbleja, kuna ruumis viibis ka teisi ameteid (tõmbija, juurdelõikaja, 

vormija jne). Uuringu läbiviimise tulemused on esitatud üldistatult statistiliselt töödeldud 

kujul ja uurimistöö eesmärgist tulenevate ülesannete täitmiseks. 

 

 

2.2. Ankeetmeetod 

 

Tööohutusalastes uuringutes kasutatakse kõige sagedamini ankeetmeetodit, mis ei nõua 

eriaparatuuri ja on lihtsasti kättesaadav ja täidetav nii spetsialistile kui ka erialast haridust 

mitteomavale inimesele. Töös on kasutatud Baecke küsimustikku, mis on autori poolt 

modifitseeritud ja millega hinnati õmblejate kehalist aktiivsust kolmes keskkonnas: tööl, 

spordi- ja vabaajategevustes [23]. Lisaks kasutati standardiseeritud ja töö autori poolt 

kohandatud küsimustikku The Nordic Musculoskeletal Questionnaire. Selle küsimustiku 

abil andis uuritav subjektiivse hinnangu valude esinevuse kohta erinevates 

kehapiirkondades [24]. Ankeedid on esitatud lisas A. Luu-lihaskonna vaevuste 

protsentuaalne esinemine erinevates kehapiirkondades on esitatud lisas B. Vaatlusalustel 

tuli hinnata valu viimase kuue kuu ja seitsme päeva jooksul. Kehapiirkondadeks olid 

alaselg, kael, õlad, küünarliigesed, randmed ja/või käed ja põlved. Iga kehapiirkonna juures 

andsid vastajad visuaalsel analoogskaalal (Visual analogue scale – VAS) hinnangu valu 

tugevuse kohta viimase seitsme päeva jooksul (esitatud lisas C). Selleks tuli uuritaval anda 

endapoolne subjektiivne hinnang valu tugevusele tõmmates pastakaga etteantud joonele 

kriips, kus ühes otsas oli kirjas „valu ei esine“ ja joone teises otsas „talumatu valu“ (joonis 
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2.1). Järgmisena registreeris uuringu teostaja 0...100 mm skaalal arvulise väärtuse. 

Mõlemad ankeedid on töötajatele esitatud nii eesti kui ka vene keeles. 

 

Joonis 2.1. Valu hindamise visuaalanaloogskaala [25] 

Skaalal olevad numbrid olid kirjeldatud vaatlusalustele järgnevalt: 

1) 0 – valu puudub;    7) 6 – keskmisest tugevam valu 

2) 1 – väga nõrk valu;   8) 7 – suhteliselt tugev valu; 

3) 2 – suhteliselt nõrk valu;   9) 8 – tugev valu; 

4) 3 – nõrk valu;    10) 9 – väga tugev valu;   

5) 4 – keskmisest nõrgem valu;   11) 10 – väljakannatamatu valu. 

6) 5 – keskmine valu;    

 

Ankeedis käsitletakse töötajate üldandmeid, mis annavad parema ülevaate töötajate 

koosseisust ning on abiks lõplike vastuste analüüsimisel. 

 

 

2.3. Mõõtmis- ja andmetöötlusmeetodid 

 

2.3.1. Vaatlusalused 

 

Ankeetküsimustega saadud vastuste analüüsimisel selekteeriti välja vaatlusalused, kes 

paluti osalema edasistes uuringutes. Uuringud leidsid aset nende enda töökohas Samelin 

AS-s, mis oli neile väga sobilik, kuna siis nad ei pidanud enda tööajast või pärast tööd 

kuskile minema. 

Vaatlusalused jaotati kahte gruppi – eksperimentaalgrupp (n=10) ja kontrollgrupp (n=10). 

Eksperimentaalgrupi koostamisel lähtuti juhuslikust valikust ja kriteeriumist, et 
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vaatlusaluste kehamassi indeks (KMI) ei oleks liiga kõrge (üle 30 kg/m
2
) kuna selline 

inimene on rasvunud ja valusid mõjutavad rasvumisest tulenevad terviseprobleemid.  

 

 

2.3.2. Antropomeetrilised mõõtmised 

 

Vaatlusalustel teostati antropomeetriliste näitajate mõõtmine – kehapikkus ja kehamass. 

Kehapikkuse mõõtmiseks kasutati metallist antropomeetrit, täpsusega ± 0,1 cm, ja 

kehamassi määrati elektroonilise meditsiinilise kaaluga, täpsusega ± 0,1 kg. Kehapikkuse 

mõõtmisel seisis vaatlusalune sirge seljaga, kannad koos vastu seina. Mõõtja jälgis, et 

vaatlusaluse kõrva välimine kuulmeava ja silma laug oleksid horisontaaltasapinnal. 

Kehamassi määramisel astusid vaatlusalused kerges rõivastuses elektroonilisele kaalule. 

Vaatlusaluste kehamassi ja pikkuse põhjal arvutati nende kehamassi indeks (KMI). KMI 

näitab inimese kaalu ja pikkuse suhet. Seda kasutatakse rasvumise määramiseks ning 

südame-veresoonkonna haigustesse haigestumise riski hindamiseks, mida arvutatakse 

valemiga [26]: 

 

    
        

       
        

 

KMI määrad  on välja töötatud Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO – World Health 

Organization) poolt ja tabelis 2.1 on näha KMI vahemikke alates tõsisest alakaalust kuni 

III astme rasvumiseni. 

 

Tabel 2.1. Kehamassi indeksi vahemikud [26] 

 

 

Tabelist on näha, et kehamassi indeksi mõlemad äärmused on tervisele kahjulikud, ja 

seetõttu on ka tabeli vahemikest lähtutud, et vaatlusaluste KMI ei oleks liiga kõrge (üle 30 

Kehamassi indeksi 

vahemik (kg/m
2
) 

Kategooria 

Vähem kui 16 Tõsine alakaal 

16...16,99 Keskmine alakaal 

17...18,49 Kerge ülekaal 

18,50...24,99 Normaalkaal 

25...29,99 Ülekaal (eelrasvumine) 

30...34,99 I astme rasvumine 

35...39,99 II astme rasvumine 

Suurem kui 40 III astme rasvumine 
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kg/m
2
), kuna selline inimene on juba tugevalt rasvunud ja luu-lihaskonna vaevused ja 

terviseprobleemid võivad tuleneda rasvumisest. 

 

 

2.3.3. Käe dünamomeetria 

 

Vaatlusalustel mõõdeti käe haardejõudu standardse käedünamomeetriaga Lafayette Hand 

Dynamometer Model  78010 (Lafayette Instrument Inc., USA), mille mõõtediapasoon on 

0...100 kg. Seadmel on näidik, kilogrammiskaala ja käepide. Mõõtmise käigus seisis 

vaatlusalune käed  sirgelt all keha kõrval, sirge seljaga ja jalad õlgade laiuselt harkis ja 

pigistas parema käega maksimaalse jõuga dünamomeetri käepidet kestusega 2...3 sekundit. 

Näit fikseeriti ja uuritav puhkas ligikaudu 30 sekundit, mille järel toimus vasaku käega 

maksimaalne dünamomeetri pigistamine. Lähtudes mõõtmeseadme juhendist, on 

soovituslik mõlema käe haardejõu maksimaalseks kordusarvuks kolm, kuna lihased 

väsivad [27, lk 18]. Kokku mõõdeti mõlema käega kuus korda. Mõõtmiste analüüsimisel 

võeti arvesse nii vasaku kui parema käe haardejõu suurim väärtus. Mõõtmistulemused on 

esitatud lisas D. 

 

 

2.3.4. Müotonomeetria 

 

Müotonomeetria meetodiga uuritakse lihastoonuse muutuse monitooringut ja määratakse 

skeletilihaste parameetrid. Mõõtmisi teostati müomeeter Myoton-3 (Müomeetria OÜ, 

Eesti) abil, mis on koos vastava tarkvaraga välja töötatud Tartu Ülikooli 

Eksperimentaalfüüsika ja tehnoloogia instituudis. Selle tööpõhimõte on järgmine: 

löökotsik annab skeletilihasele valitud punktis standardse jõu ja kestvusega impulsi. Kui 

jõuimpulss on lakanud, jääb löökotsik lihasega kontakti ja võngub koos võnkumapandud 

lihasmassiga, kuni võnkumine lõpeb.  

Müomeetri abil on mõõdetud lihase omavõnkumise sagedus, mis iseloomustab lihase 

lõdvas olekus selle lihase toonust. Olenevalt lihasest on parameetri tavaliseks väärtuseks 

11...16 Hz [28].  
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Mitmed tervisehädad algavad masinõmblejatel alaseljast ja probleemseteks kohtadeks on 

ka jalad, seega uurimistöös on vaatlusalustel mõõdetud selgroosirgestajalihas (m. erector 

spinae) ja kaksik-sääremarjalihas (m. gastrocnemius caput laterale). Need lihased on 

valitud seetõttu, kuna vibroseadmel olev vibreeriv platvorm mõjutab neid lihaseid kõige 

enam.   

Mõõtmise hetkel asetsesid vaatlusalused kõhuli kušetil. Kaksik-sääremarjalihase mõõtmise 

jaoks oli jalgade alla asetatud ka toestav matt, et saaks paremini mõõta. Müomeetri 

löökotsik asetati risti lihase nahapinnaga, mille järel osututi õrnalt seadmele survet, et 

tekiks kerge löök. Mõõtmistulemused on esitatud lisas E. 

 

 

2.3.5. Painduvus 

 

Et saada teada vibroteraapia mõju, on vaja mõõta ka õmblejate painduvust. Selleks kasutati 

spetsiaalset kastitaolist seadet, mille abil sooritati istes ettepainutuse test (Sit and Reach 

Flexibility Test by Lafayette – 01285B, USA), millele on kinnitatud joonlaud ja liigutatav 

mõõdik, millega saab tulemuse fikseerida (joonis 2.2). Mõõtmise käigus istus uuritav 

põrandal, sirgete jalgadega, jalalabad vastu kasti toetatult. Seejärel pidi vaatlusalune selja 

ja kätega nii palju ette painutama kui keha võimaldas (maksimaalne painutus). Liigutades 

rahulikult joonlaua peal asetsevat mõõdikut nii kaugele kui võimalik, hoides positsiooni 

umbes kaks sekundit, seejuures ei tohtinud sõrmeotstega seda lükata.  

Ettepainutusi on teostatud kolmel korral, mille käigus regitreeriti parim tulemus.  

 

 

Joonis 2.2. Sit and Reach testi jaoks jaoks kasutatav seade  
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Ettepainutusel töötavad seljalihas, reie tagakülje lihas ning sääre kolmpealihas. Kui vaagen 

on painutamisel ettesirutatud, on raskem ette painutada, seega asend on painutamisel väga 

oluline [29, lk 268]. 

 

Joonisel 2.3 on näha vaatlusaluse istes ettepainutuse läbiviimist. 

 

 

Joonis 2.3. Vaatlusaluse istes ettepainutuse sooritamine 

 

Enne painutusharjutuste tegemist viis autor õmblejatega läbi kerge soojenduse, et nad end 

koheselt ei vigastaks. Soojendused koosnesid kergest sörkjooksust kohapeal ning 

venitusharjutustest. Painduvuskatsed viidi läbi eksperimentaalrühmas kolmel korral ja 

kontrollrühmas kahel korral. Vaatlusaluste painduvustesti tulemused on esitatud lisas F. 
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2.3.6. Mobiilsus ehk liikumisvõime 

 

Lisaks lihastoonusele ja painduvusele, mõõdeti masinõmblejatel ka mobiilsust tõuse ja 

kõnni testiga (TKT) (inglise keeles TUG – Timed Up and Go). Selleks oli vaja 

käepidemega tooli, mõõdulinti ja stopperit. Käepidemega tool asetati kindlalt vastu seina, 

et see ei liiguks paigalt. Seejärel mõõdeti mõõdulindiga tooli juurest täpselt kolm meetrit, 

mis fikseeriti plastmassist kujundiga, mis paigutati põrandale, et vaatlusalune saaks 

teepikkusest paremini aru. Uuritav pidi istuma toolil sirge seljaga, käed süles. Testi 

läbiviija märguande peale tuli tal tõusta toolilt püsti, kõndida nii kiiresti kui on võimalik, 

jooksmine polnud lubatud, ümber kolm meetrit eespool olevast kujundist ja istuda tagasi 

toolile sirge seljaga. Aeg fikseeriti stopperiga. Liikuvustesti viidi läbi kolmel korral ja kirja 

läks parim aeg ehk kiireim tulemus. Kõik uuritavad said enne katse läbiviimist katset 

harjutada ilma, et tulemus läheks kirja. Tabelis 2.2 on välja toodud TKT testi tulemuse 

näitajad. 

 

Tabel 2.2. TKT testi tulemuste näitajad [30] 

Kulunud aeg s Mobiilsuse hinnang 

Kuni 10  terve inimene, kukkumisoht puudub 

11...20  nõrk/kergelt invaliidistunud, kukkumisoht väike 

Üle 20 defitsiitne liikuvus, kukkumisoht kõrge 

 

TKT test näeb ette, et normaalse tervise juures inimesel kulub selle testi tegemiseks kuni 

kümme sekundit. Kui testi sooritamiseks kulub aega üle 11 sekundi, on inimese tervislik 

seisund juba natuke halvem ja tema liikumis- ja tasakaaluvõimel on väike oht 

kukkumisele.  

Nagu ka painduvus, nii viidi ka mobiilsustest läbi eksperimentaalrühmas kolmel korral ja 

kontrollrühmas kahel korral. Tervikliku mobiilsustesti tulemuste protokoll on esitatud  

lisas G. 

 

 

 

 



23 

 

2.3.7. Statistiline andmetöötlus 

 

Andmete analüüsil on kasutatud arvutiprogrammi Microsoft Excel 2010. Tulemustest on 

arvutatud tegurite esinemise protsendid, aritmeetilised keskmised, standardhälbed (SD). 

Statistilist erinevust gruppide vahel on hinnatud Student t-testi abil ja muutuste esinevust 

eksperimentaalgrupil enne ja pärast vibrotreeningut paaride t-testiga. Mõlema t-testi 

statistiliseks olulisuseks loeti p<0,05. Lisaks on teostatud ka tunnustevaheliste seoste 

kindlakstegemine korrelatsioonianalüüsiga. Korrelatsioonikordaja r piiride hindamisel on 

arvestatud valimi suurust ja on saadud vastavad seose tugevused [31, lk 40]: 

 

1) r = 0,49...0,60; p<0,05 – keskmine seos (95%); 

2) r = 0,61…0,70; p<0,01 – tugev seos (99,9%); 

3) r  ≥0,71; p<0,001 – väga tugev seos (99,99%). 

 

 

2.4. Vibroteraapia läbiviimine 

 

Vibroteraapia läbiviimiseks kasutati vibroseadet Crazy Fit CMS-440, millel on vibreeriv 

platvorm. Vibroseadmel on 30 erinevat programmi, kuid katses kasutati programmi „20“, 

mille sageduseks on mõõdetud kaheksa Hz. Programmi valimisel tuli lähtuda sellest, 

milline on katsealuste vanus ja tervislik seisund. Vaatlusalune seisis seadme platvormil, 

põlvedest kergelt ettepoole kõverdatult (joonis 2.4). Seanss kestis kolm korda 90 sekundit, 

see tähendab 90 sekundit ekspositsiooniaega ja üks minut pausi ning sellise režiimiga kolm 

korda järjest. Katse viidi läbi kolm korda nädalas kahe nädala jooksul.  

 

Vibroteraapia mõju analüüsimiseks mõõdeti töötajatel järgmised parameetrid –  

lihastoonus, painduvus ja mobiilsus. Eksperimentaalgrupis viidi antud parameetrite 

mõõtmised läbi kolmel korral. Esimene kord enne vibroseanssi, teine kord kohe pärast 

esimest vibroseanssi, et teada saada akuutset mõju ning kolmas kord viidi katse läbi pärast 

vibroseanssi lõppu. 
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Joonis 2.4. Vibrostimulatsioon vibroseadmel 

 

Kontrollgruppi kuulusid inimesed, kellele ei teostatud vibroteraapiat ja nendega viidi 

mõõtmised läbi kahel korral, esimene ja viimane mõõtmine toimus koos 

eksperimentaalrühmaga enne ja pärast vibroteraapilist treeningut. 

 

 

2.5. Uuringu korraldus 

 

Antud magistritöö eksperimentaalne osa viidi läbi Samelin AS õmblusettevõtte 

õmblustsehhis ajavahemikul märts 2015 – aprill 2015. Esimesena täitsid vaatlusalused 

ankeedi kehalise aktiivsuse ja luu-lihaskonna vaevuste kohta ning andsid 

visuaalanaloogskaala abil subjektiivse hinnangu valu tugevuse kohta erinevates 
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kehapiirkondades viimase seitsme päeva jooksul. Uuritavad jagati kahte rühma – 

eksperimentaalrühm ja kontrollrühm. Enne testimist tehti õmblejatele kerge soojendus, mis 

koosnes kergest sörkjooksust kohapeal ja venitusharjutustest. Esimesena määrati 

vaatlusalustel lihastoonus, millele järgnesid painduvuse ja mobiilsuse test. Kõikide 

vaatlusalustega tehti proovikatseid enne mõõtmiste algust. Vahetutult pärast esimest 

vibroseanssi mõõdeti eksperimentaalrühmal uuesti lihastoonust, painduvust ning 

mobiilsust, et teada saada vibroteraapia akuutset mõju. Eksperimentaalrühma viimane 

mõõtmine viidi läbi pärast kahenädalast vibroteraapia treeningut. Vibroseansse oli kokku 

seitse. Kontrollrühmal mõõdeti enne ja pärast kahenädalast perioodi paralleelselt 

eksperimentaalrühmaga. 
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3.  TULEMUSED 

 

3.1. Vaatlusaluste üldandmed ja töö iseloom 

 

Vaatlusalustele 2015. aasta veebruari ja märtsikuu jooksul esitatud 20 ankeeti saadi tagasi 

täidetuna. Vastamise määr oli 100%. Ankeedi küsimused jagunesid: töö iseloom, kehaline 

aktiivsus kodus, tööl ja vabal ajal ning valude esinemine viimase kuue kuu ja viimase 

seitsme päeva jooksul. Lisaks viidi läbi visuaalanaloogskaala abil valu hindamine 

erinevates kehapiirkondades. Tabelis 3.1 on esitatud masinõmblejate üldandmed. 

Tabel 3.1. Vaatlusaluste üldandmed (keskmine ±SD) 

 

Tabelist on näha, et kõik vaatlusalused olid naissoost õmblejad (n=20). Töötajate keskmine 

vanusevahemik oli 34...65 eluaastat, keskmiseks vanuseks oli neil 49,0±10,9 aastat. 

Töötajad on jaotatud kahte gruppi juhuslikult ja vastavalt sellele, kas nad olid huvitatud 

vibroteraapiast. Grupp jagunes kaheks – eksperimentaalgrupp ja kontrollgrupp. 

Eksperimentaalgrupi vanusevahemik oli 34...65 aastat ja kontrollgrupil oli selleks 34...63 

aastat. Keskmine vanus oli vastavalt 45,7±11,2 aastat ja 47,6±8,2 aastat. Üsnagi võrdselt 

on jagunenud ka kehamassi indeksid – eksperimentaalgrupil oli selleks näitajaks 24,0±1,9 

kg/m
2 

ja kontrollgrupil 25,6±1,1 kg/m
2
. Mõlemas grupis oli kümme vaatlusalust. Kõikide 

vastajate keskmiseks kehamassi indeksiks oli 25,2±2,6 kg/m
2
, mis tähendas kõikumist 

normaalkaalu ja ülekaalu alumisel piiril.  

Üldandmed Vaatlusalused 

kokku 

Eksperimentaal-grupp Kontrollgrupp 

Vaatlusaluste arv (naised) 20 10 10 

Ametinimetus õmbleja õmbleja õmbleja 

Vanus, aastates 49,0±9,5 45,7±11,2 47,6±8,2 

Tööstaaž antud ametis, 

aastates 

14,0±10,9 14,1±10,6 13,9±11,3 

Üldine tööstaaž, aastates 20,0±9,8 17,0±7,6 19,0±4,3 

Töötunnid nädalas, h 39,0±4,9 40,0±3,4 39,0±4,7 

Kehamass, kg 68,5±6,7 67,3±7,0 70,0±1,7 

Kehapikkus, m 1,65±0,05 1,67±0,05 1,62±0,04 

Kehamassi indeks (KMI), 

kg/m
2 

25,2±2,6 24,0±1,9 25,6±1,1 
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Baecke’i kehalise aktiivsuse küsimustikust selgus, et 75% vastanutest istuvad töö ajal oma 

töölaua taga ja üldjuhul ringi ei liigu. Vastanutest 80% väitsid, et on pärast tööd väsinud. 

Vaatlusalustest 45% hindas enda tööd füüsiliselt raskemaks võrreldes omaealistega, 30% 

hindas füüsiliselt samaks, 15% kergemaks ja 10% hindas enda tööd füüsiliselt palju 

raskemaks. Spordiga tegeleb 25% (n=5) vastanutest. Põhilisteks spordialadeks on ujumine, 

rattasõit ja võimlemine. Võrreldes omaealistega hindas 50% vastanutest, et nende kehaline 

aktiivsus vabal ajal on sama. 20% arvavad, et on väiksem, 10% arvab, et on palju suurem 

ja 20% uskus, et nende kehaline aktiivsus võrreldes omaealistega on suurem. Vabal ajal ja 

kodus olles vaatab 85% (n=17) vastanutest televiisorit, jalutamas ja/või rattaga sõitmas 

käib 40% vastanutest. 

 

 

3.2. Tugi-liikumisaparaadi vaevused masinõmblejatel 

 

3.2.1. Luu-lihaskonna vaevuste esinemine 

 

Luu-lihaskonna vaevused arenevad välja aja jooksul ja võivad tuleneda tööülesannete 

täitmisel või töökeskkonnast. Masinõmblejate luu-lihaskonna vaevuste hindamiseks 

kasutati standardiseeritud Nordic Questionaire küsimustiku abi. Küsimustiku abiga oli 

võimalik hinnata alaselja, kaela, õlaliigese, küünarnuki, randme ja/või käelaba ning põlve 

vaevusi viimase kuue kuu ja viimase seitsme päeva jooksul (joonis 3.1). 

 

Joonis 3.1. Lihasvaevused erinevates kehapiirkondades [24] 
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Viimase kuue kuu jooksul on uuritavad tundnud lihasvalu alaseljas, kaelas ja randmes 

ja/või käelabas 60% vastanutest ja viimase seitsme päeva jooksul on enim valu tekitanud 

alaselg – 70% vastanutest.  

Joonisel 3.2 on illustratiivselt esitatud viimase kuue kuu ja viimase seitsme päeva jooksul 

luu-lihaskonna vaevused erinevates kehapiirkondades. 

 

 

Joonis 3.2. Lihasvaevuste esinemine erinevates kehapiirkondades esitatuna 

protsentuaalselt kuue kuu ja seitsme päeva jooksul eksperimentaalrühmal 

 

Viimase seitsme päeva jooksul on töötajad enam-vähem võrdselt tundnud lihasvalu kaelas, 

õlaliigeses ja randmes ja/või käelabas (60%). Kõige vähem on levinud põlve ja küünarnuki 

lihasvaevused, kuue kuu jooksul  vastavalt 40% ja 30% ning viimase seitsme päeva jooksul 

vastavalt 50% ja 40% vastanutest.  

Kontrollrühma luu-lihaskonna vaevused on välja toodud  joonisel 3.3. 

 

Kontrollrühmas kõige probleemsemaks piirkonnaks oli kael ja küünarnukk. Viimase kuue 

kuu jooksul on kaela ja küünarliigese lihasvaevust tundnud 70% ja viimase seitsme päeva 

jooksul vastavalt 50% ja 60% vastanutest. 
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Joonis 3.3. Lihasvaevuste esinemine erinevates kehapiirkondades esitatuna 

protsentuaalselt kuue kuu ja seitsme päeva jooksul kontrollrühmal 

 

Kontrollrühmas on kõige vähem lihasvaevused levinud randme ja/või käelaba ning põlve 

piirkonnas. Põlvevaevust on viimase kuue kuu jooksul tundnud 30% ja viimase seitsme 

päeva jooksul 40% vastanutest. 

Kuna masinõmblejate töös tuleb igapäevaselt ette staatilises asendis töötamine ja korduvad 

liigutused ja asendis, siis need võivad olla alaselja ja kaela lihasvaevuste peamisteks 

põhjusteks. 

 

Eksperimentaalrühma ja kotrollrühma luu-lihaskonna vaevuste esinenemise sagedus on 

esitatud lisas B, tabel B.1 ja tabel B.2. 

 

 

3.2.2. Valu hindamine visuaalanaloogskaalal 

 

Järgnevalt on vaatlusalused andnud visuaal-analoog skaala abil subjektiivse hinnangu valu 

tugevusele erinevates kehapiirkondades viimase seitsme päeva jooksul (joonis 3.4).  
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Joonis 3.4. Valu hinnang visuaalanaloogskaalal erinevates kehapiirkondades 

eksperimentaalrühmal ja kontrollrühmal (keskmine±SD) 

Kõige enam on valu tekitanud alaselg, eksperimentaalgrupis on selleks näitajaks 4,19±2,08 

palli ja kontrollgrupis 3,82±0,92 palli. Teiseks probleemseks kehapiirkonnaks oli kael. 

Eksperimentaalrühma masinõmblejad hindasid enda kaela valu 2,28±1,58 palliga ja 

kontrollrühma vaatlusalused 1,81±0,83 palliga. Keskmiselt hindas eksperimentaalgrupp 

valu tugevuseks 1,85±0,44 palli ning kontrollgrupp 1,82±0,09 palli. Eksperimentaalgrupi 

ja kontrollgrupi valu subjektiivsel hindamisel VAS-skaalal ei esinenud olulist statistilist 

erinevust. 

Mõlema grupi hinnangud valule erinevates kehapiirkondades on esitatud lisas C, tabel C.1 

ja tabel C.2. 
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3.3. Tugi-liikumisaparaadi funktsionaalse seisundi näitajad 

masinõmblejatel  

 

3.3.1. Käe dünamomeetria 

 

Kõikidel vaatlusalustel mõõdeti maksimaalset haardejõudu paremal ja vasakul käel. Käe 

haardejõu mõõtmistulemuse statistilisel analüüsil saadud aritmeetilised keskmised on näha 

joonisel 3.5.  

 
 

Joonis 3.5. Käe maksimaalne haardejõud eksperimentaal- ja kontrollrühmal 

(keskmine±SD 

 

Joonisel 3.5 on võimalik järeldada, et mõlemal rühmal oli parema käe haardejõu keskmine 

tulemus mõnevõrra suurem kui vasakul käel, kuid erinevus ei olnud statistiliselt oluline 

(p≤0,05). Eksperimentaalrühma käe haardejõud paremal käel oli 21...35 kg ja vasakul käel 

19...33 kg. Eksperimentaalrühma maksimaalne käe haardejõud paremal käel varieerus 

20...36 kg ja vasakul käel 20...32 kg. Mõõtmistulemused on esitatud lisas D, tabel D.1 ja 

tabel D.2. 
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3.3.2. Lihastoonus 

 

Kõikidel vaatlusalustel (n=20) on uuritud kaksik-sääremarjalihast ja selgroosirgestajalihast, 

mille jaoks on kasutatud müomeetrit.  

Joonisel 3.6 on esitatud kaksik-sääremarjalihase mõõtmistulemused. Pärast esimest 

mõõtmist selgus, et gruppide vahel ei ole olulist erinevust p=0,25. Pärast esimest 

vibroseanssi on eksperimentaalrühmal kaksik-sääremarjalihase toonus vähenenud. Mida 

väiksem on toonus, sest vähem on lihas pinges. Ka pärast kahenädalast vibroteraapiat on 

lihase toonus vähenenud. Statistiliselt on esimese ja kolmanda mõõtmise vahel on oluline 

erinevus (p≤0,001). Kui alguses oli eksperimentaalrühma lihastoonuse näitajaks 13,4±1,4 

Hz, siis pärast vibrotreeningut oli õmblejate kaksik-sääremarjalihase toonuseks 12,1±1,1 

Hz. Tulemuste põhjal võib väita, et vibroteraapia treening on mõjunud masinõmblejatele 

positiivselt. Kontrollrühma sääre lihase toonus kahe nädala jooksul ei muutunud. Kui 

esimesel mõõtmisel oli toonuse näitajaks 14,0±0,9 Hz, siis viimasel mõõtmisel oli 

säärelihase toonuseks 14,0±1,2 Hz. 

 

 

Joonis 3.6. Kaksik-sääremarjalihase toonuse näitaja eksperimentaal- ja kontrollrühmal 

(keskmine±SD), ** p≤0,001, *** p≤0,001 

 

Olenevalt lihasest on lihastoonuse normaalseks väärtuseks 11...16 Hz. Sinna vahemikku 

jäid ka mõlema grupi keskmised lihastoonuse väärtused. 

Joonisel 3.7 on illustratiivselt näha mõlema rühma selgroosirgestajalihase toonuse näitajad. 
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Joonis 3.7. Selgroosirgestajalihase toonuse näitaja eksperimentaal- ja kontrollrühmal 

(keskmine±SD), ** p≤0,001, *** p≤0,001  

 

Kui arvestada, et lihastoonuse näitaja võiks jääda vahemikku 11...16 Hz, siis 

selgroosirgestajalihase toonus oli masinõmblejatel liiga kõrge, mis näitab, et nende töö on 

üsna raske ja lihas on väga pinges. Esimeste mõõtmiste järel oli selgroolihase toonus 

eksperimentaalrühmal 22,5±4,1 Hz ja kontrollrühmal 20,8±3,3 Hz. Pärast kahenädalast 

vibroteraapiat oli lihastoonuse näitajaks 15,7±3,1 Hz, mis näitab, et lihas on palju 

pingevabam. Statistiline erinevus esimese ja kolmanda mõõtmise järel oli (p≤0,001). 

Kontrollrühma uuritavate lihastoonuse näitajate vahel ei esinenud suurt erinevust. 

Mõõdetud lihaste toonuse tulemused on esitatud lisas E, tabel E.1 ja tabel E.2. 

 

 

3.3.3. Painduvus 

 

Tugi-liikumisaparaadi funktsionaalse seisundi hindamiseks on hea teha ka painduvuse test. 

Liigese stabiilsus viitab luude sidemele. Mida tugevam on side, seda stabiilsem on liiges. 

Liigese painduvus näitab ära liigese liikuvuse. Mida suurem on liigese stabiilsus, seda 

väiksem on liigese painduvus ja vastupidi [32, lk 105]. Painduvus on tugi-liigutusaparaadi 

funktsionaalne omadus, mis sõltub liigese ehitusest ja  lihaste ning kõõluste venitatavusest, 
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määrates liigutuste liikuvuse amplituudi [33]. Seetõttu on iga inimese painduvuse ulatus 

erinev. Mida treenitum on inimene, seda parem painduvus. Painduvustesti normid on näha 

tabelis 3.4. 

 

Tabel 3.4. Painduvuse normväärtused naistel, olenevalt vanusest [34] 

Vanus, a Väga halb Halb Keskmine 
Üle 

keskmise 
Hea Suurepärane 

Alla 25 >14 15...16 17..19 20...21 22 <23 

26...35 >13 14...17 18...19 20 21...22 <23 

36...45 >12 13...16 17 18...19 20...21 <22 

46...55 >10 11...14 15...16 17...18 19...20 <21 

56...65 >9 10...14 15 16...17 18...19 <20 

Üle 66 >9 10...14 15...16 17 18...19 <20 

 

Tabelist on näha, et ainduvuse keskmised normväärtused naistel, olenevalt vanusest, 

varieeruvad 15...19 cm. 

 

Eksperimentaal- ja kontrollgrupi painduvuskatse esimesel mõõtmisel ei esinenud 

statistiliselt olulist erinevust p=0,83. Seega olid grupid üsna võrdselt moodustatud. 

 

Kui võrrelda eksperimentaalrühma ja kontrollrühma, siis esimesel mõõtmisel keskmine 

tulemus ei erine (joonis 4.9). Eksperimentaalrühmal on selleks näitajaks 22,3±10,8 cm ja 

kontrollrühmal 21,4±8,2 cm. Mõlema rühma keskmist tulemust arvestades võib väita, et 

masinõmblejate painduvus on hea. Individuaalselt on tulemused üsna erinevad. 

Eksperimentaalrühmal on teostatud kolm mõõtmist ja kontrollrühmal kaks mõõtmist 

(joonis 4.8). Kui esimesel mõõtmisel eksperimentaalrühmas oli kõige parem tulemus 36,5 

cm, siis kõige halvem tulemus oli 7 cm, mis näitab, et tegemist on üsna nõrga 

painduvusega. Kontrollrühma parim tulemus pärast esimest mõõtmist oli 42 cm ja halvim 

10,9 cm. 
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Joonis 3.8. Painduvuse näitaja eksperimentaal- ja kontrollrühmal (keskmine±SD) 

 

Pärast esimese vibroseansi kordusmõõtmisel (mõõtmine II) tulemused näitavad, et 

painduvus on natukene parenenud – keskmine on 22,6±10,8 cm ja pärast viimast mõõtmist 

on keskmine tõusnud võrreldes esimese mõõtmisega 0,9 cm võrra, 22,9±10,7 cm. 

Kontrollrühma esimene ja teine mõõtmine samuti oluliselt ei erine, 20,5±6,7 cm, 

keskmiselt vähenes nende painduvus 0,9 cm võrra. Kokkuvõtvalt võib öelda, et pärast 

vibroseanssi on õmblejate painduvus hakanud parenema. Painduvuse terviklik 

tulemusprotokoll on esitatud lisas F, tabel F ja tabel F. 

 

 

3.3.4. Mobiilsus ehk liikuvusvõime 

 

Mobiilsust hinnati TKT testiga. Niisugune meetod on teaduslikult välja töödeldud 

vanemate inimeste liikuvuse ja tasakaalu hindamise jaoks, mille käigus on võimalik 

analüüsida inimese püsti tõusmist toolilt, kõndimist, ümber pööramist ja istumist. Samuti 

on sellega võimalik hinnata mahakukkumise ohtu vanematel inimestel [35]. Kui inimene 

on terve, kulub tal testi tegemiseks vähem kui kümme sekundit. 

 

Vaatlusalustega läbiviidud katsetes selgus, et nad on hea mobiilsusega, kuna kõikidel 

katses osalenutel kulus aega alla kümne sekundi. TKT testi viidi läbi kolmel korral, kuid 

kiireim tulemus registreeriti. Pärast esimest mobiilsuse ja liikuvuse katset võib väita, et 
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*** *** 

* 
*** *** 

gruppide vahelist erinevust statistiliselt ei esine (p=0,84), mis tähendab, et grupid olid 

moodustatud võrdselt ka mobiilsustesti tulemuste näitel. Illustratiivselt on joonisel 3.9  

näha TKT testi tulemusi. 

 

 

 

 

Joonis 3.9. Mobiilsuse näitaja eksperimentaal-ja kontrollrühmal (keskmine±SD),  

* p≤0,05, *** p≤0,001 

 

Tulemustest saab järeldada, et eksperimentaalrühmas on liikuvus parenenud juba pärast 

esimest vibroseanssi – keskmiselt 0,61 sekundi võrra. Pärast kahenädalast vibroteraapiat on 

liikuvus läinud töötajatel kiiremaks 1,06 minuti võrra. Samuti on näha, et pärast 

vibroseanssi teostatud mõõtmisel (mõõtmine II) on kohene mõju ja töötajate liikuvus 

parenes. Eksperimentaalrühma mõõtmistulemuste statistiline erinevus esimese ja teise 

mõõtmise vahel on p≤0,0005 ja teise ning kolmanda mõõtmise vahel on erinevus p≤0,001 

Võib väita, et kahenädalane vibroteraapia on eksperimentaalrühmale mõjunud positiivselt, 

kuna esimese ja kolmanda mõõtmise statistiline erinevus on p≤,001. 

Kuigi kontrollrühmaga ei ole teostatud vibroteraapiat, on teise mõõtmise järel mobiilsus 

parenenud – 0,25 sekundi võrra, statistiline erinevus on p≤0,02. Mobiilsustesti terviklik 

tulemusprotokoll on esitatud lisas G, tabel G.1 ja tabel G.2. 
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0,80* 

0,80* 

0,67* 

0,80** 

0,69** 

0,64* 

0,80** 

0,80** 

3.3.5. Korrelatiivsed seosed 

 

Korrelatiivsed seosed luu-lihaskonna vaevuste vahel on leitud statistilise andmetöötlusega 

kasutades Spearman’i analüüsi. Olulisemad ja huvitavamad seosed on esitatud joonistel 

3.10 ja 3.11. 

Joonisel 3.10 on esitatud luu-lihaskonna vaevuste esinemine viimase kuue kuu ja seitsme 

päeva jooksul vaheline korrelatiivne seos. Jooniselt saab järeldada, et kui viimase kuue kuu 

jooksul esines eksperimentaalgrupi masinõmblejatel alaseljas lihasvaevust, siis esines neil 

ka kaelavalu ja põlvevalu. Samuti märkimisväärne on see, et kui töötajatel ilmnesid 

alaselja vaevus viimase kuue kuu jooksul, andis tunda ka küünarliigese ja põlve vaevused. 

Kontrollgrupi erinevate kehapiirkondade luu-lihaskonna vaevuste korrelatiivsed seosed 

olid kaela ja randme ja/või käelaba vahel. Kui viimase kuue kuu jooksul oli tunda 

kaelavalu, siis oli tunda ka valu randmes ja/või käelabas. 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

*statistiliselt oluline korrelatsioon p≤0,05 

**statistiliselt oluline korrelatsioon p≤0,01 

Joonis 3.10. Korrelatiivsed seosed luu-lihaskonna vaevuste esinemise vahel viimase 

kuu ja seitsme päeva jooksul, A – eksperimentaalrühm, B – kontrollrühm  

Alaseljavalu viimase 

kuue kuu jooksul 

Põlvevalu viimase 

seitsme päeva 

jooksul 

Kaelavalu 

viimase seitsme 

päeva jooksul 

Põlvevalu viimase 

kuue kuu jooksul 
Küünarliigesevalu 

viimase seitsme 

päeva jooksul 

Kaelavalu 

viimase kuue kuu 

jooksul 

0,67* 
0,65* 

Kaelavalu viimase 

kuue kuu jooksul 
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jooksul 
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Teiseks korrelatiivseks seoseks võib välja tuua painduvuse ja alaselja vaevuse vahel 

(joonis 3.10). 

 

  

  

 

 

*statistiliselt oluline korrelatsioon p≤0,05 

Joonis 3.11. Painduvustesti ja alaselja vaevuse seosed kontrollrühma masinõmblejatel 

Joonisel 3.11 on näha, et kui on olnud alaseljavalu viimase kuue kuu jooksul, on 

painduvustesti sooritamine on olnud väike. See on igati loomulik, kuna alaseljavalu korral 

on inimesel palju raskem ette painutada. Mõlema painduvustesti soorituse mõõtmise järel 

on olnud korrelatiivne seos negatiivne, kuid juba pärast teist mõõtmist oli 

korrelatsioonikordaja väiksem. See näitab, et seos on üsna tugev ja mida rohkem keha 

liigutada ja treenida, seda väiksemaks jääb alaselja vaevused. 

Korrelatiivsete seoste analüüsimisel selgus, et eksperimentaalrühma mobiilsuse ehk 

liikumisvõime testi esimese mõõtmise ja kaksik-sääremarjalihase toonuse esimese 

mõõtmise vahel on oluline statistiline seos (r=0,67, p≤0,05). Kuna esimese liikuvustesti 

sooritamisele kulus uuritavatel rohkem aega, siis selle põhjuseks võib tuua suurenenud 

pinge kaksik-sääremarjalihastes 

Eksperimentaalrühma vaatlusalustel oli selgroosirgestajalihase toonuse esimesel mõõtmisel 

väga kõrge (22,45±4,08 Hz), seda võib põhjustada ka asjaolu, et enamus vaatlusalustest 

(80%) vaatab vabal ajal/kodus olles televiisorit ega tegele spordiga. Korrelatiivne seos 

selgroosirgestajalihase ja televiisori vaatamise vahel on olemas (r=0,70, p≤0,05). 

Kuna alaselja valud on õmblejatel väga levinud ja vahest tuleb neil töö juures ka raskusi 

tõsta, siis on leitud ka nende vaheline korrelatiivne seos (r=0,86, p≤0,01). 

 

 

Alaseljavalu viimase 

kuue kuu jooksul 

Painduvustesti 

mõõtmine II 

Painduvustesti 

mõõtmine I 

-0,50 -0,64* 
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KOKKUVÕTE 

 

Antud magistritöö eesmärgiks oli  välja selgitada masinõmblejate tugi-liikumisaparaadi 

vaevused ja funktsionaalne seisund ning uurida vibroteraapia mõju masinõmblejate 

funktsionaalse seisundi parendamiseks. 

Uurimistöö põhjal võib teha järgmiseid kokkuvõtteid ja järeldusi: 

1. Vaatlusalustele jagatud 20-st ankeedist tagastati täidetult kõik. Vastamise määr oli  

100%. Valimi moodustasid 20 masinõmblejat vanuses 49±9,5 aastat, 

vanusevahemik varieerus 34...65 aastani, kehamassiindeks (KMI) 25,2±2,6 kg/m
2
, 

keskmine tööstaaž antud ametis oli 14,0±10,9 aastat. 

2. Masinõmblejat jaotati kaheks grupiks – eksperimentaalgrupp (n=10) ja 

kontrollgrupp (n=10). Mõõtmises osalenute keskmine vanus oli 45,7±11,2 aastat, 

vanusevahemik varieerus 34...65 aastat, kehamassindeks (KMI) 24,0±1,9 kg/m
2
, 

keskmine tööstaaž antud ametis oli 14,1±10,6 aastat. 

3. Kehalise aktiivsuse küsimustikust selgus, et 75% vastanutest istuvad igapäevaselt 

oma töölaua taga ja töö ajal üldjuhul ringi ei liigu. Vastanutest 80% väitsid, et on 

pärast tööd väsinud. Vaatlusalustest 45% hindab enda tööd füüsiliselt raskemaks 

võrreldes omaealistega, 30% hindab füüsiliselt samaks, 15% kergemaks ja 10% 

hindab enda tööd füüsiliselt palju raskemaks. Spordiga tegeleb 25% (n=5) 

vastanutest. Põhilisteks spordialadeks on ujumine, rattasõit ja võimlemine. 

Võrreldes omaealistega hindab 50% vastanutest, et nende kehaline aktiivsus vabal 

ajal on sama, 20% arvavad, et on väiksem, 10 % arvab, et on palju suurem ja 20% 

usub, et nende kehaline aktiivsus võrreldes omaealistega on suurem. 

4. Kõige enam esines eksperimentaalgrupi masinõmblejatel 6 kuu jooksul alaseljavalu 

(60%) ja kaelavalu (60%) ja samuti (60%) oli tekitanud vaevusi randme ja/või 

käelaba piirkonnas. Kõige vähem esines neil põlvevalu (30%). Kontrollrühma 

masinõmblejatel esines kuue kuu jooksul enam kaela- (70%), küünarliigese- (70%) 

ja alaseljavalu (60%). Kõige vähem esines masinõmblejatel valusid randmes ja/või 

käelabas ning põlves (vastavalt 40% ja 30%).  

5. Täiendaval terviseuuringul hindas eksperimentaalgrupp keskmiselt valutugevuseks 

visuaalanaloogskaalal (10-palli skaala) 1,85±0,44 palli ning kontrollgrupp 
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1,82±0,09 palli. Eksperimentaalgrupi ja kontrollgrupi luu-lihaskonna vaevuste 

subjektiivsel hindamisel VAS-skaalal ei esinenud olulist statistilist erinevust. 

6. Nii eksperimentaal- kui ka kontrollrühma parema käe haardejõud erines vasaku käe 

haardejõust. Parem käsi oli mõnevõrra tugevam. 

7. Pärast kahenädalast vibroteraapilist treeningut oli eksperimentaalrühmal kaksik-

sääremarjalihase toonus oluliselt vähenenud (p≤0,001). 

8. Samuti oli ka pärast vibroteraapiat eksperimentaalrühma selgroosirgestajalihase 

toonus oluliselt vähenenud (p≤0,001). Kontrollrühmal oluline muutus 

kahenädalasel perioodil puudus. 

9. Vibroteraapiline treening istes ettepainutuste tulemusi oluliselt ei mõjutanud.  

10. Eksperimentaalrühmal paranes mobiilsus juba pärast esimest vibroseanssi – 

keskmiselt 0,61 sekundi võrra (p≤0,001).  

 

Uurimistöö põhjal on tehtud järgmised ettepanekud: 

 

1. Soovitatav on teha regulaarseid puhkepause, näiteks 10% töö ajast iga 

tunniajase töötamise järel, ning silmadele teha puhkepauside ajal ringliigutusi ja 

vaadata kaugusesse. Luu-lihasvaevuste varaseks avastamiseks on vaja käia 

regulaarselt tervisekontrollis ja luu-lihasvalude ennetamiseks tuleb tegeleda 

tervisespordiga. 

2. Organisatoorseteks soovitusteks, mille täitmine on vajalik töötajate skeleti-

lihasvalude ja tervisevaevuste vähendamiseks ning vältimiseks: halvasti 

toimivate tööprotsesside ümberkorraldamine, töötajate varustamine vajaliku ja 

ergonoomiliste töövahenditega, tööpindade kõrgused ja töötoolid peavad olema 

reguleeritavad, kehapiirkondade ülekoormusega seotud probleemide 

lahendamine rotatsiooniga töökohtadel, soodustada vabal ajal sportimist. 

3. Kuna kõige koormavamaks on ühetaolised liigutused kätele ja sundasendis käte 

pinges hoidmine, siis tuleks üle vaadata õmbleja ergonoomilised tööasendid ja 

töövõtted ning teha parandusi, rakendades puhkepause koos võimlemisega, et 

lihased liialt ei väsiks, vaid taastuks pingest. 
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THE EFFECT ON VIBROTHERAPY ON FUNCTIONAL CONDITION  IN 

SEWING-MACHINE OPERATORS 

 

SUMMARY 

 

Nowadays, it is generally known that awkward and constrained postures result in 

musculoskeletal stress on the head/neck and trunk of seated operators according to critical 

literature about physical risk factors ofr neck pain. The sewing operation is characterized 

by a static sitting posture, a forward inclined posture of the head and trunk and relatively 

uncomfortable ankle and knee angles. The sewing tasks includes simultaneous hand and 

arm movements, and a continuous operation of foot pedals. Poor posture of the trunk, neck 

and upper extremities, and the monotonous repetitive movements result in a high 

prevalence of musculoskeletal complaints affecting the lower-back, neck and upper 

extremities among sewing machine operators. 

 

The aim of the study is to find out sewing-machine operator’s muscuoskeletal apparatus 

disorders and functional condition and to explore the benefits from vibrotherapy on 

sewing-operator’s functional condition. To achieve this purpose, a questionnaire, 

myotonometer, dynamometer, flexibility and mobility (TUG – timed up and go) tests have 

been used and vibrotherapy has been conducted The questionnaire included questions 

about the workers’ musculoskeletal disorders and their physical activity at work, at home 

and at leisure. The statistical analysis of the results was processed with the software 

Microsoft Excel 2010 and Spearman correlation analysis were used. There were 20 female 

sewing-machine operators, who were divided into two - experimental group and control 

group. 

 

The response rate was 100% (all females). The average age of the participants was 49 ±9,5 

years (the youngest was 34 and the oldest was 65). Body mass index (BMI) was 25,2±2,6 

kg/m
2
 and occupational working experience  was 14,0±10,9 years. The average age of the 

study group was 45,7±11,2 years (the youngest 34 and the oldest 65) and BMI 24,0±1,9 

kg/m
2
  with an occupational working experience of 14,1±10,6 years. 

 

Based on the physical activity questionnaire we revealed that 75% of the respondents do 

not walk around during work, only sitting in their work station, 80% claimed to be tired 
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after work. Compared to the same age female population, 45% claims to have physically 

harder job, 30% that their job is physically. Only 25% were doing sports 1…2 hours per 

week. 

The study revealed that during the past six months, 60% of the respondents in experimental 

group felt musculoskeletal pain in low-back, neck and wrist region. In the control group, 

workers felt musculoskeletal disorders also in neck and elbow region (70%), and in low-

back (60%). The same painful areas were wrist/hands and knee 40% and 30%, 

respectively. Visual analogue scale showed that the most strong pain in low-back and neck 

region for experimental group, scored 4,19±2,08 and 2,28±1,58 points, respectively and for 

control group 3,82±0,92 and 1,81±0,83 points, respectively. There was no statistical 

significance in VAS between experimental and control group. The measured grip strength 

differed from right to left hand in both groups. Right hand grip strength was stronger than 

left hand (p≤0,05, both group). 

 

In experimental group, muscle tone (m. gastrocnemius caput laterale  and m. erector 

spinae) was significally decreased after two-week vibrotherapy training (p≤0,001). There 

was no statistical significance in muscle tone change in conrol group. Flexibility did not 

fiffer significally for both measured groups following two-week period. The other thing 

that changed siginifally after vibrotherapy was mobility in experiment group. TUG test 

showed that mobility was decreased (p≤0,001). 

 

To increase musculoskeletal disorders in sewing-machine operators, it is suggested to do 

daily regular breaks (to take a ten-minute break in every hour), to carry out health control 

regularly (visit to occupational health doctor) and be physically active. Organisational 

suggestion to avoid musculoskeletal disorders would be to make sure that sewing-machine 

operators have ergonomical tools that they need, that the height of the working table and 

the height of the seat is regulated according to the worker. Also it is advisable to make 

rotations during the work shift to prevent health issues.showed that mobility was decreased 

(p≤0,001). 

 

To increase musculoskeletal disorders in sewing-machine operators, it is suggested to do 

daily regular breaks (to take a ten-minute break in every hour), to do health control 

regularly (visit health doctor) and be physically active. Organisational suggestion to avoid 

musculoskeletal disorders would be to make sure that sewing-machine operators have 
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ergonomical tools that they need, that the height of the working table and the height of the 

seat is regulated according to the worker. Also it is advisable to make rotations during 

work to prevent health issues. 
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Lisa A 

Lisa A. Ankeetküsimustik 

Uuringu nimetus: 

Vibroteraapia mõju masinõmbleja funktsionaalsele seisundile 

 

Austatud töötaja! 

Täname, et andsite nõusoleku uuringus osalemiseks. Käesoleva küsimustiku eesmärk on 

välja selgitada õmblejad, kellel esinevad uuringus osalemise kriteeriumitele vastavad 

tunnused ning kelle skeleti-lihasvalu tugevus sobib uuringus osalemiseks.  

 

Küsimustik koosneb 23 küsimusest ja visuaal-analoog skaalast, mille abil saab hinnata 

skeleti-lihasvalu tugevust. Palun tehke Teie arvates sobiva vastusevariandi juures olevasse 

kastikesse rist ning tõmmake visuaal-analoog skaalal vertikaalne joon kohta, mis 

iseloomustab kõige paremini Teie skeleti-lihasvalu tugevust viimase kuue kuu ja viimase 

seitsme päeva jooksul. 

 

Küsimustikuga kogutud andmed on anonüümsed, andmetele ligipääs on vaid uurijal. 

Tulemuste publitseerimisel isikuandmeid ei avalikustata ega üksikandmeid välja ei tooda. 

 

Juhul, kui Teil tekib küsimusi või soovite saada tagasisidet uurimustulemuste kohta, siis 

palun võtke ühendust uurijaga allpool toodud telefoni või meili teel. 

 

Loodame väga Teie aktiivsele kaasabile! 

 

Hanna Doronina 

Eesti Maaülikooli ergonoomika magistrant 

Tel. 53315161 

hanna.doronina@student.emu.ee 

siia tuleb baecke küsimustik (1 lk)  
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Lisa A 

Ankeedi täitmise kuupäev: 

Uuritava kood …………..……………… 

Pikkus:   Kehamass: 

Tõmmake ring ümber sobiva vastuse 

 

Ametinimetus: …………………………. 

Haridustase:         põhikool        keskkool         kesk-eri        kõrgem          muu………….. 

Tööstaaž antud ametis: ........ aastat/ ........... kuud (kui alla 1 aasta) 

Teie üldine tööstaaž: …... aastat/ ……. kuud (kui alla 1 aasta) 

 

Kehalise aktiivsuse küsimustik                  

 

1. Tööl ma istun 

2. Tööl ma seisan 

3. Tööl ma käin 

4. Tööl tõstan suuri raskusi 

5. Pärast tööd olen väsinud 

6. Tööl ma higistan 

 

7. Võrreldes omaealisega arvan, et mu töö on füüsiliselt 

Palju raskem   raskem  sama raske  kergem  palju kergem 

 

8. Kas tegelete spordiga? Jah! Ei! 

Kui jah: 

Millist spordiala harrastate kõige sagedamini?  ………………………. 

Mitu tundi nädalas?           <1  1-2   2-3   3-4         >4 

Ühe treeningu kestus (t)   0,5  1,5   2,5   3,5         >4,5 

Mitu kuud aastas?    <1  1-3   4-6  7-9         >9 

Suhteliselt kuu lõikes   mõned tunnid    mõned päevad     2 nädalat      3 nädalat      suurema     

 osa kuust 

Kui tegelete ka teise spordialaga 

Mis ala see on?   ........................................... 

Mitu tundi nädalas?           <1    1-2    2-3    3-4  >4 
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Lisa A 

 

Ühe treeningu kestus (t)   0,5    1,5    2,5    3,5           4,5 

Mitu kuud aastas?   <1   1-3    4-6  7-9  >9 

Suhteliselt kuu lõikes    mõned tunnid      mõned päevad      2 nädalat     3 nädalat   suurema  

            osa kuust 

 

9. Võrreldes omaealisega arvan, et mu kehaline aktiivsus vabal ajal on 

  Palju suurem  Suurem     Sama   Väiksem      Palju väiksem 

 

10. Vabal ajal ma higistan            Ei iialgi     Harva      Mõnikord      Sageli       Väga sageli 

11. Vabal ajal tegelen spordiga     Ei iialgi     Harva      Mõnikord      Sageli       Väga sageli 

12. Vabal ajal vaatan telekat        Ei iialgi      Harva      Mõnikord      Sageli       Väga sageli 

13. Vabal ajal jalutan        Ei iialgi     Harva      Mõnikord      Sageli       Väga sageli 

14. Vabal ajal sõidan rattaga      Ei iialgi        Harva      Mõnikord      Sageli       Väga sageli 

15. Mitu minutid käite päevas tööle, koju, kauplusesse? 

   <5  5-15  15-30  30-45  >45 

16. Mitu minutit sõidate jalgrattaga päevas tööle, kooli, kauplusesse? 

   <5  5-15  15-30  30-45  >45 
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Uuritava isiklik kood   

 Palun kirjutage siia selle küsimustiku täitmise kuupäev  
   

           kuupäev      kuu  aasta 

 

 

VALUDE ESINEVUSE KÜSIMUSTIK 

 

ALASELJAVALU VIIMASE 6 KUU JOOKSUL 

 3. a) Kas Teil on esinenud viimase 6 kuu jooksul alaseljavalusid allpool näidatud piirkonnas, mis kestsid 

rohkem kui üks päev? (Ärge arvestage siia hulka neid valusid, mis esinevad ainult menstruatsiooni, 

raseduse või palavikuga kaasneva haiguse korral.) 

 

 

    

 
Ei  Jah  

 

 
 

 

 b) Kas viimase 6 kuu jooksul on valu kunagi levinud 

mööda Teie jalga (jalgu) kuni allapoole põlve 

(istmikunärvi valu)?   

Ei   Jah   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahvusvaheline Nordic Questionnaire küsimustik 
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ALASELJAVALU VIIMASE SEITSME PÄEVA JOOKSUL  

 

Oleme eriti huvitatud igasugustest alaseljavaevustest, mis Teil võivad olla esinenud 

viimase seitsme päeva jooksul  

 4. a) Kas viimase seitsme päeva jooksul on Teil kordagi esinenud alaseljavalusid allpool näidatud 

piirkonnas, mis kestsid kauem kui üks päev? (Ärge arvestage siia hulka neid valusid, mis esinevad 

ainult menstruatsiooni, raseduse või palavikuga kaasneva haiguse korral.) 

 

 

     

 
Ei   Jah   

 

 
 

 

     b) Kas viimase  seitsme päeva jooksul on valu 

kunagi levinud mööda Teie jalga (jalgu) kuni 

allapoole põlve (istmikunärvi valu)?   

Ei   Jah   

 5. Kas viimase seitsme päeva jooksul on alaseljavalu kordagi teinud mõne allpool mainitud tegevuse 

Teie jaoks raskeks või võimatuks?  

 Ei   Raskeks  Võimatuks  

     a) Varbaküünte lõikamine       

     b) Riietumine        

    c) Tavaliste majapidamistööde tegemine        

 6. Palun mõelge tagasi, millal olite viimati alaseljavaluta kuu aega või pikemalt. Kui seejärel 

alaseljavalu episood algas, siis kuidas see alguse sai?  

    a) Äkki (vähem kui minutiga) ajal, mil olite tööl  

    b) Äkki (vähem kui minutiga), kuid mitte ajal, mil olite tööl  

    c) Tasapisi süvenedes  

 

 

VALU HINDAMINE VISUAAL-ANALOOG SKAALAL 

 

Palun hinnake oma viimase seitsme päeva jooksul esinenud valu ja tõmmake vertikaalne 

joon skaalale vahemikus valu ei esine kuni talumatu valu. 

 

 
Valu ei 

esine 

Talumatu 

valu Keskmisest väiksem Keskmisest suurem 
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KAELAVALU VIIMASE 6 KUU JOOKSUL 

 7. Kas Teil on mingil ajal viimase 6 kuu jooksul esinenud valusid kaelas või allpool näidatud 

piirkonnas, mis kestsid korraga rohkem kui 1 päev?   

 

 

     

 
Ei    Jah   

 

 
 

 

 

KAELAVALU VIIMASE SEITSME PÄEVA JOOKSUL 

Oleme eriti huvitatud igasugusest kaelavalust, mis Teil võib olla esinenud viimase seitsme 

päeva jooksul 

 

8. Kas viimase seitsme päeva jooksul on Teil esinenud kaelavalusid allpool näidatud piirkonnas, mis kestsid 

korraga kauem kui üks päev?  

 

 

  

 

 

   

 
Ei   Jah   

 

  

 9. Kas viimasel seitsmel päeval on kaelavalu kordagi teinud mõne allpool mainitud tegevuse Teie jaoks 

raskeks või võimatuks?  

  Ei   Raskeks   Võimatuks  

    a) Riietumine             

    b) Tavaliste majapidamistööde tegemine  
 

    
 

   
 

 

 

 

Palun hinnake oma viimase seitsme päeva jooksul esinenud valu ja tõmmake vertikaalne 

joon skaalale vahemikus valu ei esine kuni talumatu valu. 

 
Valu ei 

esine 

Talumatu 

valu 
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ÕLAVALU VIIMASE 6 KUU JOOKSUL  

 10. Kas viimase 6 kuu jooksul on Teil kordagi esinenud õlavalusid allpool näidatud piirkonnas, 

mis kestsid kauem kui üks päev?   

 

Ei    Ainult paremas õlas    

Ainult vasakus õlas   Mõlemas õlas   

 

ÕLAVALU VIIMASE SEITSME PÄEVA JOOKSUL 

Oleme väga huvitatud igasugusest õlavalust, mis Teil võib olla esinenud viimase seitsme 

päeva jooksul 

 11. Kas viimase seitsme päeva jooksul on Teil esinenud õlavalusid allpool näidatud piirkonnas, 

mis kestsid  korraga kauem kui üks päev?  

 

Ei    Ainult paremas õlas   

Ainult vasakus õlas            Mõlemas õlas   

 12. Kas viimasel seitsmel päeval on õlavalu kordagi teinud mõne allpool mainitud tegevuse Teie jaoks 

raskeks või võimatuks?  

  Ei  Raskeks  Võimatuks  

    a) Juuste kammimine või harjamine       

    b) Vanniskäimine / duššivõtmine       

    c) Riietumine        

    d) Tavaliste majapidamistööde tegemine        

 

Palun hinnake oma viimase seitsme päeva jooksul esinenud valu ja tõmmake vertikaalne 

joon skaalale vahemikus valu ei esine kuni talumatu valu. 

 

 
Valu ei 

esine 

Talumatu 

valu 
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KÜÜNARLIIGESE VALU VIIMASE 6 KUU JOOKSUL 

 13. Kas viimase 6 kuu jooksul on Teil kordagi esinenud küünarliigese valusid allpool näidatud 

piirkonnas, mis kestsid kauem kui üks päev?  

 

Ei    Ainult paremas küünarliigeses   

Ainult vasakus 

küünarliigeses   
Mõlemas küünarliigeses   

 

KÜÜNARLIIGESE VALU VIIMASE SEITSME PÄEVA JOOKSUL 

Oleme väga huvitatud igasugusest küünarliigese valust, mis Teil võib olla esinenud 

viimase seitsme päeva jooksul  

 14. Kas viimase seitsme päeva jooksul on Teil esinenud küünarliigese valusid allpool näidatud 

piirkonnas, mis kestsid korraga kauem kui üks päev?  

 

Ei    
Ainult paremas  

küünarliigeses   

Ainult vasakus 

küünarliigeses   
Mõlemas küünarliigeses   

 15. Kas viimasel seitsmel päeval on küünarliigese valu kordagi teinud mõne allpool mainitud 

tegevuse Teie jaoks raskeks või võimatuks?  

   Ei   Raskeks   Võimatuks  

    a) Pudelite, purkide või kraanide avamine          

    b) Riietumine            

    c) Tavaliste majapidamistööde tegemine          

 

 

 

Palun hinnake oma viimase seitsme päeva jooksul esinenud valu ja tõmmake vertikaalne 

joon skaalale vahemikus valu ei esine kuni talumatu valu. 

 
Valu ei 

esine 

Talumatu 

valu 
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RANDME JA KÄELABA VALUD VIIMASE 6 KUU JOOKSUL 

 16. Kas viimase 6 kuu jooksul on Teil kordagi esinenud randme või käelaba valusid allpool näidatud 

piirkonnas, mis kestsid kauem kui üks päev?  

 

Ei   
Ainult paremas käelabas ja 

randmes   

Ainult vasakus käelabas ja 

randmes    
Mõlemas käelabas ja randmes   

 

RANDME JA KÄELABA VALUD VIIMASE SEITSME PÄEVA JOOKSUL   

Oleme väga huvitatud igasugustest randme/käelaba valudest, mis Teil võivad olla 

esinenud viimase seitsme päeva jooksul  

 17. Kas viimase seitsme päeva jooksul on Teil esinenud randme või käelaba valusid allpool näidatud 

piirkonnas, mis kestsid korraga kauem kui üks päev?  

 

 

Ei     
Ainult paremas käelabas või 

randmes   

 

Ainult vasakus käelabas või 

randmes   

Mõlemas  käelabas ja  randmes 

  

 

 18. Kas viimase seitsme päeva jooksul on randme/käelaba valu kordagi teinud mõne allpool mainitud 

tegevuse Teie jaoks raskeks või võimatuks?  

 

  Ei  Raskeks  Võimatuks  

    a) Kirjutamine    

    b) Uste lukustamine ja lukust lahti keeramine    

    c) Pudelite, purkide ja kraanide avamine     

    d) Riietumine    

    e) Tavaliste majapidamistööde tegemine     



57 

 

PÕLVEVALU VIIMASE 6 KUU JOOKSUL 

 19. Kas viimase 6 kuu jooksul on Teil kordagi esinenud põlvevalusid allpool näidatud piirkonnas, 

mis kestsid kauem kui üks päev?  

 

                   Ei    Ainult paremas põlves   

Ainult vasakus põlves           Mõlemas põlves   

 

PÕLVEVALU VIIMASE SEITSME PÄEVA JOOKSUL 

 

Oleme väga huvitatud igasugusest põlvevalust, mis Teil võib olla esinenud viimase seitsme 

päeva  jooksul  

 20. Kas viimase seitsme päeva jooksul on Teil esinenud põlvevalusid allpool näidatud 

piirkonnas, mis kestsid korraga kauem kui üks päev?  

 

Ei     
Ainult paremas  

          põlves   

Ainult vasakus  

               põlves   
    Mõlemas põlves   

 

21. Kas viimasel seitsmel päeval on põlvevalu kordagi teinud mõne allpool mainitud 

tegevuse Teie jaoks raskeks või võimatuks?  

  Ei  Raskeks  Võimatuks  

    a) Kõndimine trepist üles ja alla    

    b) Kõndimine tasasel pinnal    

    c) Riietumine    

    d) Tavaliste majapidamistööde tegemine  

 

 

   

Palun hinnake oma viimase seitsme päeva jooksul esinenud valu ja tõmmake 

vertikaalne joon skaalale vahemikus valu ei esine kuni talumatu valu. 

 

 Valu ei 

esine 

Talumatu 

valu 
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Lisa B. Luu-lihaskonnavaevuste esinemine 

 

Tabel B.1. Luu-lihasvaevuste esinemine eksperimentaalgrupil 

Kehapiirkond 6 kuu jooksul, %  

(n=10) 

7 päeva jooksul, % 

(n=10) 

Alaselg 60 70 

Kael 60 60 

Õlaliiges 50 60 

Küünarliiges 40 50 

Ranne ja/või käelaba 60 60 

Põlv  30 40 

 

Tabel B.2. Luu-lihasvaevuste esinemine kontrollgrupil 

Kehapiirkond 6 kuu jooksul, %  

(n=10) 

7 päeva jooksul, % 

(n=10) 

Alaselg 60 60 

Kael 70 50 

Õlaliiges 50 50 

Küünarliiges 70 60 

Ranne ja/või käelaba 40 50 

Põlv  30 40 
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Lisa C. Valu tugevuse mõõtmistulemused 

 

Tabel C.1. Valu tugevus eksperimentaalgrupil 

Vaatlusalune 

 

Kehapiirkond 

alaselg kael õlg küünarliiges ranne ja 

käelaba 

põlv 

1 8,9 5,2 3 4,1 0 0 

2 5,6 4,2 0 0 0 1 

3 0 2,3 1,2 0 2 0 

4 2,3 2 0,9 2,3 0,7 0,7 

5 4,5 2,9 3,2 0 1,6 2 

6 6,2 0 3,4 1,3 2,3 1,1 

7 3,1 0,7 2,7 0 3,1 0 

8 2,7 0,3 1 2,3 0 1,2 

9 4,1 2,1 1,4 0 2,1 0 

10 6,5 3,1 0 0,7 0 1,1 

keskmine 4,39 2,28 1,68 1,07 1,18 0,71 

SD 2,40 1,58 1,23 1,35 1,12 0,66 

 

Tabel C.1. Valu tugevus kontrollgrupil 

Vaatlusalune 

 

Kehapiirkond 

alaselg kael õlg küünarliiges ranne ja 

käelaba 

põlv 

1 3,2 2,1 2,3 0 2,1 2 

2 4 0 0 1,1 1,9 2,3 

3 5,2 3,2 3,3 2,1 1 0 

4 2,6 1,9 1,6 0,5 2,2 0,9 

5 3,2 0,8 1,5 3,1 0 2 

6 4,3 2,2 0 3 0,5 2,1 

7 3,7 2,1 1,7 2,1 1 1,8 

8 2,5 1,9 0 0 0,7 0,5 

9 4,2 2,3 1,7 2,1 0 0 

10 5,3 1,6 1 1,7 2,5 0,7 

keskmine 3,82 1,81 1,31 1,57 1,19 1,23 

SD 0,92 0,83 1,03 1,07 0,88 0,86 
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Lisa D. Käe haardejõu mõõtmistulemused 

 

Tabel D.1. Käe haardejõud eksperimentaalgrupil 

Vaatlusalune Parem käsi Vasak käsi 

1 25 23 

2 27 24 

3 22 20 

4 24 21 

5 30 25 

6 25 26 

7 21 19 

8 35 30 

9 24 20 

10 31 27 

Keskmine 26,4 24,5 

SD 4,2 4,2 

 

Tabel D.2. Käe haardejõud kontrollgrupil 

Vaatlusalune Parem käsi Vasak käsi 

1 27 25 

2 23 20 

3 25 23 

4 21 20 

5 36 32 

6 22 24 

7 27 26 

8 26 24 

9 23 23 

10 20 21 

Keskmine 25,7 24,3 

SD 4,2 3,1 
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Lisa E. Lihastoonuse mõõtmistulemused 

 

Tabel E.1. Kaksik-sääremarjalihase ja selgroosirgestajalihase toonus eksperimentaalgrupil 

Vaatlusalune 
Kaksik-sääremarjalihas (m. 

gastrocnemius caput laterale) 

Selgroosirgestajalihase (m. erector 

spinae) 

 mõõtmine 

I 

mõõtmine 

II 

mõõtmine 

III 

mõõtmine 

I 

mõõtmine 

II 

mõõtmine 

III 

1. 12,2 11,8 11,2 16,2 15,3 13,2 

2. 16,2 15,3 13,7 24,6 26,9 15,7 

3. 13,8 11,7 13 26,4 25,8 16,5 

4. 12,0 11,3 11,2 22,9 19,9 15,9 

5. 11,8 11,4 10,8 28,8 25,9 17,2 

6. 13,6 12,5 11,3 15,3 13,4 12,3 

7. 15,0 14,7 13,9 23 20,9 13,6 

8. 12,7 12,5 11,2 25,6 24,2 23,7 

9. 12,1 11,5 11,7 21,3 18,2 12,5 

10. 14,4 11,5 13 20,4 18,7 15,9 

Keskmine 13,38 12,42 12,10 22,45 20,92 15,65 

SD 1,40 1,36 1,11 4,08 4,43 3,15 

 

 

Tabel E.2. Kaksik-sääremarjalihase ja selgroosirgestajalihase toonus kontrollgrupil 

Vaatlusalune Kaksik-sääremarjalihas (m. 

gastrocnemius caput laterale) 

Selgroosirgestajalihase (m. erector 

spinae) 

toonus toonus 

mõõtmine I mõõtmine II mõõtmine I mõõtmine II 

1. 13,1 12,9 24,4 22,1 

2. 14,3 13,9 18,9 23,9 

3. 13,5 13,1 11,9 15 

4. 15,1 15 22,9 18,2 

5. 13,3 12,5 20,6 19,1 

6. 13,2 13,7 17,8 17,2 

7. 12,9 12,8 18,1 17,6 

8. 15,5 15,2 20,3 19,7 

9. 14,5 15,5 23,9 21,6 

10. 15 15,7 29,1 26,5 

Keskmine 14,04 14,03 20,79 20,09 

SD 0,90 1,16 4,42 3,27 
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Lisa F. Painduvuse mõõtmistulemused 

 

Tabel F.1. Painduvus eksperimentaalgrupil 

Vaatlusalune 
Mõõtmine I 

s 

Mõõtmine II 

s 

Mõõtmine III 

s 

1 12,0 11,3 11,8 

2 27,5 30,2 27,3 

3 32,8 30,0 26,0 

4 36,5 37,5 37,9 

5 16,0 14,7 15,0 

6 11,8 15,0 12,7 

7 36,5 38,5 41,0 

8 7,0 8,9 11,0 

9 13,5 11,8 15,0 

10 29,8 28,0 31,0 

Keskmine  22,3 22,6 22,9 

SD 10,8 10,8 10,7 

 

 

Tabel F.2. Painduvus kontrollgrupil 

Vaatlusalune 
Mõõtmine I 

s 

Mõõtmine II 

s 

1 10,9 11,0 

2 18,3 18,2 

3 18,4 18,0 

4 21,0 20,9 

5 21,2 21,0 

6 42,0 37,0 

7 14,2 15,0 

8 28,5 26,5 

9 17,0 20,2 

10 22,0 17,3 

Keskmine  21,4 20,5 

SD 8,2 6,7 
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Lisa G. Mobiilsustesti mõõtmistulemused 

 

Tabel G.1. Mobiilsustest eksperimentaalgrupil 

Vaatlusalune 

 

Mõõtmine I 

s 

Mõõtmine II 

s 

Mõõtmine III 

s 

1 7,3 6,6 6,4 

2 7,3 6,4 6,3 

3 6,7 6,2 6,1 

4 7,2 6,8 6,2 

5 7,2 6,9 6,3 

6 8,1 6,8 5,9 

7 7,9 7,2 6,3 

8 8,5 7,5 7,1 

9 6,5 6,2 5,8 

10 6,6 6,5 6,3 

Keskmine 7,3 6,7 6,3 

SD 0,6 0,4 0,3 

 

Tabel G.1. Mobiilsustest kontrollgrupil 

Vaatlusalune 

 

Mõõtmine I 

s 

Mõõtmine II 

s 

1 7,2 7,1 

2 7,6 7,2 

3 7,5 7,3 

4 7,0 7,0 

5 6,9 6,5 

6 8,3 7,2 

7 7,1 7,3 

8 7,5 7,2 

9 7,3 7,1 

10 7,4 7,1 

Keskmine 7,4 7,1 

SD 0,4 0,2 
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Mina, ___________________________________________________________________,  

(autori nimi) 

sünniaeg ___________,  

1) annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö  

 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________,  

(lõputöö pealkiri) 

mille juhendaja(d) on ______________________________________________________,  

(juhendaja(te) nimi) 

 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil,  

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja  

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks  

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;  

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile;  

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

 

Lõputöö autor  ______________________________  

(allkiri) 

Tartu,      ___________________  

(kuupäev)  

  

 

Juhendajate kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta. 
 

Luban lõputöö kaitsmisele. 

 

_______________________________________  _____________________ 

 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 

 

_______________________________________  _____________________ 

 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 


