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Haridus- ja ametikäik

1. Avinurme Keskkool

2. Tartu Ülikool

1. Sporditeaduse bakalaureus (kehaline kasvatus ja sport)

2. Sporditeaduse magister (põhikooli ja gümnaasium kehalise 

kasvatuse õpetaja-treener)

3. Põlva ÜG

4. TÜ doktorantuur (Liikumis- ja sporditeadused) 

5. Kergejõustikuringid lasteaedades; 

vabatahtlikuna spordiürituste korraldamine



Teadustegevus ja uurimistöö algus



Liikumis- ja sporditeaduste doktorantuur

� Vastupidavuslikku töövõimet kõrge 
temperatuuriga keskkonnas limiteerivad 
füsioloogilised faktorid

� Acute caffeine ingestion prior to exercise in the 

heat: comparison of physical and cognitive 

performance effects in young females and males
Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism



Spordifüsioloogia labor



Kliimakamber





Mille jaoks kuumastressi uuringud?



Termoregulatsioon

(Gisolfi ja Wenger, 1984)



Kofeiin – mille jaoks? 



Kofeiini kasulikud omadused

� Kofeiin parandab mõõduka temperatuuriga 
keskkonnas vastupidavuslikku töövõimet

� Kofeiini manustamine parandab kognitiivset � Kofeiini manustamine parandab kognitiivset 
võimekust

� Kofeiini mõjul väheneb kehalise töö subjektiivselt 
tajutav raskusaste 



Miks tasub uurimist?

� Kuumastressi olukorras kehaline töövõime langeb 

� Naiste ja meeste kofeiinitundlikkus võib olla erinev

� Väga vähe on seni uuritud kofeiini mõju 
töövõimele kõrge temperatuuriga keskkonnas

� Enamus andmetest näitab, et niisugustes 
keskkonnatingimustes kofeiini vastupidavuslikku 
töövõimet parandav efekt puudub 



Töövõime testi korraldus

Suvi, 2013



Tulemused

� Kofeiini tööeelne manustamine ei paranda 
aklimatiseerumata meeste-naiste vastupidavuslikku 
töövõimet kõrge temperatuuriga kuivas keskkonnas



Tulemused 

� Kofeiin võrreldes platseeboga kutsub esile 
ulatuslikuma südame löögisageduse ja 
tööpuhuse laktaadi kontsentratsiooni tõusu 
veres 

� Kofeiin ei mõjuta organismi veestaatust, naha-
ega rektaaltemperatuuri

� Kofeiin vähendab pingutuse subjektiivselt 
tajutavat raskusastet ja väsimust meestel, aga 
mitte naistel



Töövõimet kuumas parandavad meetodid:

� Aklimatiseerumine

� Eel-jahutamine

� Vedelikutasakaalu säilitamine



� Naatriumtsitraadi toidulisandina manustamise 
mõju sportlase organismi veestaatusele ja 
töövõime taastumisele pärast kestustööd kõrge 
temperatuuriga keskkonnas

Naatriumtsitraat 



Uuringu ülesehitus

1. päev 
„dehüdratsioonikoormus“ Taastumine

2. päev    
40km „ajasõit“



Tulemused 

� Taastumisperioodil joodud vee kogus oli 
naatriumtsitraadi uuringus oluliselt suurem

� Veepeetus oli naatriumtsitraadi uuringus suurem

� Kehakaal taastus pärast dehüdratsiooni 
naatriumtsitraadiga oluliselt rohkem

� Naatriumtsitraadi manustamine 
taastumisperioodil pärast ~4% dehüdratsiooni 
ei parandanud sooritusvõimet 40 km ajasõidus
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