
Lapse õige jalanõu väldib seljavalu täiskasvanueas  

Et täiskasvanuna ei kannataks inimene piinavate seljavalude käes, tuleb 

vanemail varakult jälgida, et pisipõnn õigesti kõnniks. 

Vildakas rüht pole sugugi pelgalt ilu küsimus. “Välja ravimata lampjalgsus 

võib põhjustada selja-, põlve- ja pöiavalusid, sest jalg on pidevalt vales 

asendis,” tõdes Pärnus tegutseva OÜ Tervisetaastaja juhataja Katri 

Õispuu. “Pöidade funktsionaalsest seisundist sõltub sageli, kui hästi me 

tulevikus talume kehalist koormust. Inimene on tervik ja kui ühes 

kehaosas on probleem, kandub see edasi järgmisesse.” 

 

Lampjalgsus 

 

“Puutume füsioterapeudiga iga päev kokku sellega, et väga paljudel 

kolme- kuni kuueaastastel lastel on lampjalgsuse tekkimise oht või 

lampjalgsus juba välja kujunemas,” tõdes Õispuu. 

 

Kaasasündinud lampjalgsust esineb harva, enamasti tekib see käima 

õppides, kui laps kogu keharaskusega pehmele jalavõlvile vajutab ja talda 

ei toeta sobiv jalanõu. Jalalihased on veel nõrgad ja lasevad pöial vajuda. 

 

Oluline on tekkivat probleemi õigel ajal märgata. Vanem saab lapse 

aitamiseks valida talle õiged jalanõud, samuti tulevad kasuks 

võimlemisharjutused ja suvel paljajalu käimine. 

 

Kuidas aga aru saada, kas lapsel on juba lampjalgsus? “Kui vaadata 

seisvat last selja tagant, siis tema pöiavõlvid vajuvad sissepoole või kui 

lasta lapsel teha märg jalajälg, siis jälg on täitunud,” juhatas Õispuu. 

 

Muret tuleks tunda, kui kui väikelaps hakkab käima kikivarvul, pöiad 

sisse- või väljapoole. 

 

Õiged jalanõud 

 

Lampjalgsuse teket võivad soodustada valed jalanõud. Eriti hoolas tuleb 

neid valides olla, kui laps hakkab käima väga vara. 

 

Jalanõu tald peab olema vetruv, hüppeliiges haaratud ja sees toestav võlv, 

mis tõstab jalatsi siseserva ülespoole. Ehkki laste jalad kasvavad kiiresti ja 

tihti ostavad vanemad neile jalanõusid tubli kasvuvaruga, ei tohiks need 

olla lapsele üle sentimeetri suured. Vastasel juhul hakkab king jalas 

loksuma ega toeta korralikult. 

 

Enamasti napib vanemail teadmisi lapse arengu jälgimise ja hindamise 

kohta ning ega õigeid jalatseid validagi lihtne ole. Seepärast on hea kas 

või oma meelerahu kindlustamiseks last spetsialistile näidata. 



Millised jalatsid soetada? 

 

Vanemad teevad sageli lapsele karuteene, kui vaatavad talle spordijalatsit 

otsides ainult selle odavat hinda. Tähelepanu tuleks pöörata sellele, kuidas 
jalanõu lapse jalga toetab. Kui jala eripära mitte arvestada ning lapse 

treeningukoormused lähevad suuremaks nii funktsionaalses kui ka 
mehaanilises mõttes, võib peagi tekkida vajadus ortopeedi juurde minna. 

Ortopeedi määratud sisetallad võivad tihtipeale maksta rohkem kui 

jooksusussid. 

Kindlasti peavad tehniliselt läbimõeldud jalanõud olema neil lastel, kes 

teevad tõsiselt sporti – mitte ainult ei jookse, vaid mängivad ka näiteks 

korv- ja võrkpalli. 

 

Mis siis saab, kui jalaprobleemi eirata? 

 

Tekib oht, et halvimal juhul juba 20. eluaastatest, paremal juhul mõni aeg 

hiljem tekivad alaseljavalud, samuti põlve- ja puusavalud. Need, kes 
üritavad siis valu trotsides ikkagi sporti teha, süvendavad sellega 

alajäsemete vaevusi veelgi. Liigesed kuluvad surve all märkimisväärselt 
ning kõõluste ja kudede verevarustus halveneb. Tagajärjed on tihti 

sellised, mida rohtudeta leevendada on üpris keeruline. Sedasi kaob 

paratamatult võimalus olla aktiivne ka kõrges eas. 

 


