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Õppekava 
SPORTLASE TOITUMISNÕUSTAJA 

 

Õppekava nimetus: SPORTLASE TOITUMISNÕUSTAJA 

Õppekavarühm: Teraapia- ja taastusravi 

Õppe eesmärk: 
Koolituse tulemusena on õppijal sportlase (v.a. tippsportlased) 
toitumisnõustamiseks vajalikud teadmised ja oskused.  

Hariduse liik: Täienduskoolitus 

Õppekeel: Eesti keel 

Koolituse liik: Tööalane koolitus 

Õppekava maht: 
220 tundi (80 tundi teooria-, 8 praktika-, 72 iseseisva töö- ja 60 
superviseeritud praktika tundi). 

Õppeaeg: 12 kuud 

Õppetöö korraldus: 
Auditoorne õpe (teooria ja praktikaõpe), iseseisev õpe, 
superviseeritud praktika. 

Õpingute alustamise 
tingimused: 

Nõutav toitumisnõustaja õppe lõputunnistus ja nõustamise 
kogemus. Nõutav on vähemalt 15 kliendi toitumisnõustamise 
kogemus, sh sportivate isikute toitumisnõustamine.  

Lõpetamise tingimused: 

Õpilane lubatakse arvestusele ja lõpetamisele, kui ta on osalenud 
vähemalt 80% auditoorse töö tundides ja 100% praktikaõppes. 
Õpilane lubatakse lõpueksamile, kui eelnevalt on arvestused 
sooritatud.  

Lõpetamisel antav 
dokument: 

Tunnistus programmi läbimise kohta 

 
 

Annely Sootsi Koolitus OÜ - Kalevi 108 Tartu 
 +372 7441 340 - annely@tervisekool.ee - www.tervisekool.ee 

 Registrikood 10536322  
Majandustegevusteate nr 169677 
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ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS 
Toitumisnõustaja kutsestandard tase 5; toitumisspetsialistide kompetentsuse tasemed (Eesti 
Toitumisnõustajate Ühendus (ETNÜ) www.toitumisnoustajad.ee, Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsioon 
(ETTA) (www.toitumisterapeudid.ee); Juhendmaterjal täienduskoolituse õppekava koostamiseks, EV 
Haridus- ja Teadusministeerium, 2016. 
 
TEADMISTE JA OSKUSTE ALUSED 
Riiklikult tunnustatud toidu- ja toitumissoovitused; mujal maailmas rakendatavad toitumissoovitused 
sportlastele; EV seadusandlus. Tervisekooli ja ETTA toitumisjuhised harrastussportlasele ja seedimise 
toetamiseks toitumisnõustajale. Meeskonnatöö vajalikkus treeneritega ja arstide ning funktsionaalse 
toitumise terapeutidega haiguspuhuse toitumise  soovitamisel.  
 
KOOLITUST LÕPETAVA ÕPILASE KOMPETENTS 
Sportlase toitumisnõustaja ehk toitumisnõustaja spetsialiseerumiskoolitust lõpetav õpilane on suuteline 
pakkuma kvaliteetset ja nõuetekohast toitumisnõustamise teenust erinevate spordialade sportlastele, sh 
lastele, lisanduvate haiguslike seisundite korral töötab arsti ja funktsionaalse toitumise terapeudi 
meeskonnas. 
 
SIHTGRUPP 
Toitumisnõustaja õppe lõpetanud, kes soovivad kompetentsust sportlaste nõustamiseks.  
 
ÕPPE MAHT JA ÜLESEHITUS 
Õpe jaguneb auditoorseks (teooria ja praktikaõpe), iseseisvaks õppeks ning superviseeritud praktikaks. 
Auditoorne osa koosneb ühepäevastest tsüklitest kord kuus või rohkem kordi kuus, kestvusega kokku 10 
kuud.  
 
Õppe maht kokku 220 tundi (80 tundi teooria-, 8 praktika-, 72 iseseisva töö- ja 60 superviseeritud praktika 
tundi). 
 
ÕPPESSE VASTUVÕTU TINGIMUSED 
Õppesse asumiseks peab õppuril olema läbitud toitumisnõustaja õpe ning soovitav on klienditöö kogemus 
sportlaste nõustamisel. 
 
Vastuvõtudokumendid:   

• Eesti Vabariigis lõpetatud toitumisnõustaja õppe lõputunnistus; 

• Isiklik avaldus koos motivatsioonikirja ja CV või vabas vormis eluloo ja tööalase tegevuse 
kirjeldusega (senine kliendinõustamise kogemus); 

• 2- päevane nõuetekohane menüü. 
 

ÕPPETÖÖ ON ÕPILASTELE TASULINE  
Õppemaksu tasutakse igakuiselt arve alusel enne vastava tsükli toimumist. Õppemaksust saab õppija 
vabastada peale lepingu lõpetamist kooliga. Vaata õppetasu maksmise korda Tervisekooli kodulehelt. 
 
ÕPPEBAAS  
Teooria- ja praktikaõpe toimub Tervisekooli ruumides Kalevi 108 Tartus ja Pirita tee 26c-33 Tallinnas. 
Koolil on õppetööks sisustatud ruumid ning grupitöö ruum/ruumid. Koolil on vajalikud õppe- ning 
näitlikustamise vahendid, eestikeelsed raamatud (k.a kooli poolt koostatud õpikud) ja soovitava lugemise 

http://www.toitumisnoustajad.ee/
http://www.toitumisterapeudid.ee/
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demonstreerimiseks võõrkeelsed õpikud. Kool pakub õpilastele ja kooli lõpetanud praktikutele eesti 
keeles lugemiseks ja töös kasutamiseks vajalikku materjali kooli kodulehel.  
Õppetöö läbiviimise kvaliteedi kindlustamise aluseid vaata Tervisekooli kodulehelt. 
 
KOOLITAJAD 
Sportlase toitumisnõustaja õppe koolitajad peavad olema erialase hariduse (toitumisnõustaja või 
toitumisterapeudi) ja pedagoogilise ettevalmistusega ning sporditoitumise koolitajad ka sportlaste 
toitumisnõustajana töötamise kogemusega, soovitavalt õpetataval spordialal. Vt konkreetsete koolitajate 
kohta infot Tervisekooli kodulehelt. 
 
ÕPPEMEETODID 
Auditoorses õppes kasutatakse peamiselt loenguvormi ja seminar-arutelusid. Praktikal koolikeskkonnas 
menüü analüüside ja juhtumite näiteid. Igale õppetsüklile järgneb iseseisev töö õppematerjaliga. Iseseisev 
töö seisneb töös õpikute, loengumaterjali ja toitumisalase kirjandusega, iseseisvaks tööks on ka menüüde 
koostamine ning kontrolltöö küsimustele vastamine. Superviseeritud praktika seisneb klientide praktilise 
nõustamise juhendamises õpetajate poolt, juhtumite dokumenteerimises ja kokkuvõtete esitamises 
õpetajale. 
 
HINDAMINE, ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED 
Õpilane lubatakse arvestusele ja lõpetamisele, kui ta on osalenud vähemalt 80% auditoorse töö tundides 
ja 100% praktikaõppes. Õpilane lubatakse lõpueksamile, kui eelnevalt on arvestused sooritatud.  
 
Arvestused ja eksam loetakse arvestatuks/mittearvestatuks.  
 
Kordusarvestused ja korduseksam 
Arvestuse ja eksami mittesooritanud õpilane saab loa arvestust veel kaks korda sooritada.  
 
 
 

KOOLITUSE EESMÄRGID, ÕPIVÄLJUNDID, ÕPPE SISU JA – MATERJALID  
 
LASTE TOITUMISNÕUSTAJA SPETSIALISEERUMISÕPE 
 
Õppe eesmärk 
Koolituse tulemusena on õppijal sportlase (v.a. tippsportlased) toitumisnõustamiseks vajalikud teadmised 
ja oskused.  
 
Õppe õpiväljundid 
Koolituse lõpuks õppija: 

- annab toitumise- ja toidulisanditealast nõu tervetele sportivatele isikutele, kuid mitte lisanduvate 
haigusseisundite korral. Viimasel juhul teeb sportlase toitumisnõustaja koostööd arstide ja 
funktsionaalse toitumise terapeutidega, vere analüüse interpreteerib vaid vastava tunnistuse 
olemasolul.  

- on suuteline pakkuma toitumisnõustamise teenust igas eagrupis tervele erineva spordiala 
sportlasele. 
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ÕPPE SISU JA MAHT, ÕPPEMEETODID JA -MATERJALID  
Koolitajad on: 

• bioloog - funktsionaalse toitumise terapeut Eliisa Lukk,  

• tervisenõustaja toitumise alal, fitnessi treener Egle Eller-Nabi,  

• tervisenõustaja toitumise alal, pikamaajooksja Silja Jürs,  

• funktsionaalse toitumise terapeut Sirli Kivisaar,  

• tervisenõustaja toitumise alal, laste rühmatreener Taimi Ainjärv,  

• toitumisterapeut Terje Alliksoo. 
 

Päev ja teema Sisu 
Õppemeetod & 

koolitajad 

1. Sissejuhatus 
sporditoitumisse. 

Sporditoitumise olemus, sport ja kaal, geneetika. 
Toitainete päevased vajadused erinevate spordialade 
sportlastel ja erinevad toitained: 

- Süsivesikud (sh GK) energia allikana 
- Valgud ja aminohapped lihaste parandamiseks ja 

kasvuks 
- Rasvad  
- Mineraalained ja vitamiinid, sh antioksüdantsed 
- Fütotoitained, oksüdatiivse stressi leevendajad 

Kehakaal ja sport. Kaloriteooria.  
Geenitestid 

8h teooriaõpet. 
Eliisa Lukk 

2. Kehakoostise 
mõõtmised ja energia 
tootmine. 

Kehakoostise mõõtmine (3h) – inimkeha koostis, inimkeha 
koostise hindamise tehnikad, kehakoostise olulisus sooritusel.  
Energia tootmine ja kasutamine (5h) 
Energiatootmine üldiselt 
Energiatootmine ja -kasutamine sportlase kehas 
 Aeroobne võimekus 
 Energiaallikad treeningu ajal 
 Valk energiaallikana 

3h teooriaõpet  
Egle Eller-Nabi  
 
5h teooriaõpet 
Eliisa Lukk  
 

3. Toitumine 
treeninguperioodil ja 
võistluste-eelsel 
perioodil.  
Vedelike tarbimine. 

Toitumise põhimõtted erineva tasemega kehalise koormuse 
korral treening- ja võistluste-eelsel perioodil. 

- Menüü koostamine 
- Toitumise ajastamine 

Vedelike vajadus ja funktsioonid sportlaste kehas: 
Vee ja vedelike regulatsioon kehas (sh vedelike imendumine, 
elektrolüütide tasakaal ja tasakaalutus);  
Vesi ja kehatemperatuuri regulatsion; 
Vedelike tarbimine treeningu eel, ajal ja järel (higistamisest 
tingitud veekao taastamine jm); 
Spordijoogid. 

8h teooriaõpet 
Piret Reichmann 



5 
 

4. Toitumine võistluste 
ajal ja võistlusest 
taastumisel.  
Sport ja oksüdatiivne 
stress. 

Toitumine võistluste ajal ja võistlusest taastumine (5h) 
Kuidas koostada menüüd võistluste eel, ajal ja järel 
(taastumine). 
Süsivesikute laadimine – miks ja millal vaja. 
Toitainete vajadus. 
Võistlused, väsimus ja toitumine. 
 
Sport ja oksüdatiivne stress. (3h) 

5h teooriaõpet 
Piret Reichmann 
 
3h teooriaõpet 
Eliisa Lukk 

5. Sport ja kehakaal. 
Energia tootmine ja 
sellest tulenevalt 
sportlase toitumine  

“Kaalu tegemine” ja “Kaalu vähendamine”. 
Kaalu langus ja füüsiline sooritusvõime. 
Söömishäired spordis. 
Energia tootmine ja toitumine – kordamine. 

8h teooriaõpet 
Eliisa Lukk 

6. Erinevad spordialad, 
toitumise iseärasused  

Toitumise iseärasused erinevatel spordialadel: 
- Vastupidavusala (pikamaajooksja näitel).  
- Sprindi- ja jõualad.  
- Fitness ja kulturism. 
- Meeskonnaalad. 

8h teooriaõpet 
Silja Jürs,  
Piret Reichmann, 
Egle Eller- Nabi. 

7. Laste ja 
noorsportlaste 
toitumise eripärad.  

Laste ja noorukite eripärad sportimisel.  
Sportiva lapse menüü, erinevate spordialade eripärad: 
balletitantsija, iluvõimleja jms. 

8h teooriaõpet 
Taimi Ainjärv, Piret 
Reichmann 

8. Toidulisandid 
harrastusspordis. 

Toidulisandid ja nende vajadus  
Toidulisandite tüübid  
Spordis kasutatavate lisandite kasutamise hindamine 
(kasutamine lähtuvalt kehalisest koormusest ja spordialast, 
piirnormid). 
Sporditoitude asendamine tavatoitudega. 
Toidulisandid ja dopingukontroll.  

8h teooriaõpet 
Annely Soots,  
Egle Eller-Nabi,  
Sirli Kivisaar, Terje 
Alliksoo 

9. Sport ja seedimine, 
seedehäired. 

Füüsilise koormuse mõju seedesüsteemile, soolestiku 
läbilaskvus, endotoksiinid, mikrobioota, toitainetevajadus jne.  
Toitumisnõustaja kompetents seedevaevustega isikute 
nõustamisel.  
Meeskonnatöö arastide ja funktsionaalse toitumise 
terapeutidega. 

8h teooriaõpet 
Eliisa Lukk 

10. Sportimise mõju 
erinevatele 
organsüsteemidele, 
haigused ja 
sportimine.  

Haigused ja sportimine. (4h)  
Koostöö arstide, toitumis- ja funktsionaalse toitumise 
terapeutidega haiguspuhuse toitumise soovitamisel. 

- Sport ja immuunsüsteem.  
- Sport ja hormonaalsüsteem.  

Vigastused ja ületreenimine. (2h) 
Toidutalumatus ja veganlus/taimetoitlus. (2h) 

4h teooriaõpet 
Annely Soots 
 
2h teooriaõpet  
Egle Eller-Nabi 
 
2h teooriaõpet 
Pille Javed 

11. ARVESTUS 
Viimasel õppepäeval (8 tundi) arutatakse neid juhtumeid ja 
raskemaid eksamitöö küsimusi.  

8h praktikaõpet 



6 
 

Arvestuse saamiseks on tarvis õppe aja jooksul vastata 
kõikidele teooriaküsimustele ja saada need eksamitööna 
arvestatud.  

Eliisa Lukk ja/või 
Piret Reichmann 
ja/või Egle Eller-
Nabi 

Kokku: 
80h teooriaõpet 
8h praktikaõpet 
koolikeskkonnas 

Iseseisev töö: 
6 kontrolltööd ja 7-päevase menüü koostmine 

72h 

Superviseeritud praktika: 
10 kliendi nõustamine ja 1 juhtumi kirjelduse esitamine 

60h 

KOKKU: 220 tundi 

 
ÕPPEMATERJALID  

• Tervisekooli loengu- ja õppematerjalid igal käsitletaval teemal.  

• Eesti Toitumis- ja Liikumissoovitused, 2015 TAI: Liikumissoovitused, valgud, rasvad, süsivesikud, 
vitamiinid ja mineraalained. 

• Rakubioloogia, põhitoitainete biokeemia, energiatootmise, aminohapete, vitamiinide ja 
mineraalainete, kaalulangetamise, seedeelundkonna tervisehäirete, haiguspuhuse 
toitumisnõustamise õppematerjalid Tervisekooli tervisenõustaja toitumise alal õppest ja 
toitumisterapeudi õppest. 

• Position of the American Dietetic Association, Dietitians of Canada, and the American College of 
Sports Medicine: Nutrition and Athletic Performance.  

• Sakkas GK, Schambelan M, Mulligan K. Can the use of creatine supplementation attenuate 
muscle loss in cachexia and wasting? Current opinion in clinical nutrition and metabolic care. 
2009;12(6):623-627.  

• Karastus-, energia- ja spordijoogid, Siret Saarsalu, ajakiri Toitumisteraapia nr. 9 

• Liigeseprobleemid ja füüsiline aktiivsus, Siret Saarsalu, artikkel ajakirjast Toitumisteraapia nr. 11 

• Noorsportlaste toitumine, Siret Saarsalu, "Laste toitumine ja tervis", Pegasus ja Tervisekool, 2016 

• Noorsportlase toitumine. Karin Joselin, referaat 2017. 

• Noortennisistist sportlase toitumine. Piret Raichmann, referaat 2017. 

• Eesti turul olevad valgupulbrid, Kairi Saar, Tervisekooli lõputöö. 

• Toidulisandid sportimise toetamiseks harrastusportlastele. Riinu Rätsep, Tervisekooli lõputöö. 

• Kas taimetoitlus sobib sportlastele? Siret Saarsalu, artikkel ajakirjast Toitumisteraapia nr. 10. 

• Lihaskrambid, abi toitumisest? Anne-Mary Kruus, referaat 2017. 

• Toitumisjuhis harrastussportlasele. Agne Väljaots, 2018. Kokkuvõtlikult vajalik teadmine. 

• Seedimise toetamise juhis toitumisnõustajale ja toitumisterapeudile, erineva tasemega 
nõustajate kompetents.  

• Juhis seedevaevustega kliendile. 

• Juhis kõhukinnisusega kliendile. 

• Juhis hemorroididega (pärasoole veenilaienditega) kliendile. 

• Juhis sapikivide ja sapipõiepõletikuga kliendile. 

• Juhis kõrvetiste ja reflukstõvega kliendile. 
 
 
 

https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/EXTRANET/II%20moodul/ADA%20poisitsioon%20sporditoitumine.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/EXTRANET/II%20moodul/ADA%20poisitsioon%20sporditoitumine.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2905310/?report=reader#!po=25.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2905310/?report=reader#!po=25.
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/tervislk%20toitumine/Karastus-%20energia-%20ja%20spordijookidest.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/sport/Liigeseprobleemid%20ja%20f%C3%BC%C3%BCsiline%20aktiivsus.pdf
http://toitumisteraapia.ee/?sisu=tootekataloog&mid=4&kat=11&lang=est
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/EXTRANET/II%20moodul/Noorsportlase%20toitumine_%20Karin%20Joselin.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/EXTRANET/II%20moodul/Noortennisistist%20sportlase%20toitumine%20P_Reichmann.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/sport/Valgupulbrid.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/sport/Riinu%20R%C3%A4tsep%20Toidulisandid%20harrastussportlasele.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/lugemist/sport/Kas%20taimetoitlus%20sobib%20sportlastele.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/EXTRANET/II%20moodul/Annemary%20Kruus%20Lihaskrambid.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/EXTRANET/toitumisteraapia/Agne%20V%C3%A4ljaots%20Toitumisjuhis%20sportlasele.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/EXTRANET/II%20moodul/seedimise%20juhised/Seedimise%20parandamine%20kliendile.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/EXTRANET/II%20moodul/seedimise%20juhised/K%C3%B5hukinnisus%20-%20juhis.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/EXTRANET/II%20moodul/seedimise%20juhised/Hemorroidid-%20juhis.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/EXTRANET/II%20moodul/seedimise%20juhised/Sapikivid%20ja%20sapip%C3%B5iep%C3%B5letik%20juhis.pdf
https://vana.tervisekool.ee/tervisekool/failid/File/EXTRANET/II%20moodul/seedimise%20juhised/K%C3%B5rvetised%20ja%20reflukst%C3%B5bi%20-%20juhis.pdf
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HINDAMISMEETODID JA -KRITEERIUMID  
 

HINDAMISMEETOD HINDAMISKRITEERIUMID 

6 kontrolltööd: 
1. Toitainetevajadus sportimisel. 
2. Energia tootmine ja selleks vajalikud toitained. 
3. Sportiva lapse eripärad. 
4. Toitumisnõustaja kompetents 

seedevaevustega sportlaste nõustamisel. 
5. Toidulisandid tervise ja sporditulemuste 

parandamise eesmärgil. 
6. Sportimine ja haigused: juhtumite 

lahendadmine koostöös teiste 
spetsialistidega. 

Kontrolltöö küsimused on 100% ulastuses 
õigesti vastatud. 

7-päevase menüü koostamine enda valitud spordialal 
kliendile/iseendale, mis vastab kõikidele nõuetele ja 
sisaldab toitumissoovitusi ja menüü analüüsi nii 
võistluse-eelseks, võistluste ajaks kui taastumiseks. 

Koostatud menüü vastab kõikidele nõuetele ja 
on reaalses elus kasutatav. 

Õpilane esitab praktilise sporditoitumise nõustamise 
kogemuse (kokku nõustatud õppe ajal vähemalt 10 
klienti), kirjeldades 10 nõustamise sisu ja andes 
teoreetilise juhtumikirjelduse 1 
huvitavama/raskema/isleoomulikuma nõustamise 
kohta.  

Õpilane on viinud läbi vähemalt 10 
sporditoitumise nõustamist nende spordialade 
sportlasetele, mille toitumisnõustajaks ta 
soovib saada. 1 keerulisem ja huvitavam 
juhtum on pikemalt nõuetele vastavalt 
kirjeldatud ja nõustamisprotess analüüsitud. 

ARVESTUS: Õpilane osaleb aktiivselt arutelul, kus 
arutatakse juhtumeid ja kontrolltööde küsimusi.  

Õpilane lubatakse arvestusele, kui kõik 
eelnevad tööd on esitatud ja arvestatud. 
Õpilane lõpetab kooli, kui on osalenud 
aktiivselt viimase õppepäeva arvestusel. 

 
Õpilane lubatakse arvestusele/lõpetamisele, kui ta on osalenud vähemalt 80% auditoorse töö tundides 
ning kõik kontrolltööd ja kohustuslikud tööd on arevstatud.  
 
KOOLITUSE LÄBIMISEL VÄLJASTATAV DOKUMENT 
Sportlase toitumisnõustaja septsialiseerumisõppe lõpetanud õpilased saavad tunnistuse  
SPORTLASE TOITUMISNÕUSTAJA õppe lõpetamise kohta. 
 
Kui õpilane on läbinud õppe osaliselt, nt täiskasvanud sportlase toitumisnõustamise õppe või laste 
toitumisnõustamise õppe (võttes õppepäevi laste toitumisnõustaja koolituselt lisaks), siis saab ta kas 
sportivate täiskasvanute või laste/noorukite toitumisnõustaja tunnistuse. 
 
Üksikuid õppepäevi läbides antakse tõend.  
 
 


