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SISSEJUHATUS
Toitumine on elu alus. Vale toitumine võib põhjustada häireid organismis. Igal inimesel on
juba sündides mõne haiguse eelsoodumus. Ebaõige toitumine võib haiguse vallandumist
soodustada.
Inimorganism on keeruline süsteem, mis oma elutegevuseks vajab pidevalt energiat.
Elutegevuseks vajaliku energia ja paljude kudede ülesehitamiseks tarvilikud ühendid
saadakse toiduga.
Toitumine on toidu tarbimine, selle kehaomaseks muutmine ja jääkide väljutamine. Et
toituda õigesti, peab teadma millised toiduained on inimesele vajalikud. Ükski toiduaine ei
sisalda kõiki vajalikke toitaineid ja seetõttu peab toituma mitmekülgselt. Mitmekesist ja
segatoitu sööv terve laps saab vajaliku vitamiinikoguse toiduga ega vaja täiendavaid
vitamiinipreparaate.
Käesolevas töös püütakse küsitluse põhjal välja selgitada Pärnu Rääma Põhikooli 7., 8. ja 9.
klassi õpilaste suhtumist toitumisharjumuste tervislikkusesse ja koolitoitu. Analüüsides
õpilaste vastuseid toidu tervislikkuse, erinevate toiduainete tarbimise ja koolitoidu
mittesöömise põhjuseid, pakutakse välja võimalikke lahendusi teel tervislikuma
tervisekäitumise poole.
Vastavalt eesmärgile kavandatakse järgmised ülesanded:

selgitada õpilaste toitumisharjumusi Pärnu Rääma Põhikooli 7., 8. ja 9. klassi
õpilaste hulgas;

uurida hommikusöögi söömist ja mida süüakse enne kooli;

uurida, mida süüakse koolis ja hinnet koolilõunale;

analüüsida koolitoidu mittesöömise põhjusi;

uurida jookide eelistusi;

uurida õpilaste kehamassi indeksit;

esitada võimalikke lahendusi, mis aitaksid muuta õpilaste toitumisharjumusi
tervislikumaks ja õpilaste suhtumist koolitoitu.
Uurimistöö koosneb kolmest peatükist. Esimene peatükk annab ülevaate teismeliste
toitumise põhitõdedest käsitledes põhjalikumalt makro- ja mikrotoitaineid. Antakse
ülevaade teismeliste arengust ja energiavajadusest ning peatutakse ülekaalulisuse
tekkepõhjustel. Välja on toodud üldised toidusoovitused koolinoortele. Teine peatükk
käsitleb uuringu metoodikat ning kolmandas peatükis antakse ülevaade uuringu tulemustest.
Uurimust saab edasi arendada, uurides normaalse kaaluga õpilaste toitumisharjumusi ja
sportimist.
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1. TEISMELISTE TOITUMINE
1.1. Teismeliste toitumise põhitõed
Organismi normaalseks elutegevuseks ja kasvamiseks vajalikud toidukogused on erinevad
ning sõltuvad mitmest tegurist, näiteks kasvukiirusest ja kehalisest aktiivsusest. Lastel on
energiakulu ühe kilogrammi kehakaalu kohta 3–4 korda suurem kui täiskasvanul, kusjuures
poeglastel on energiakulu omakorda suurem kui tütarlastel. Teismeliste toiduvajadus on eriti
suur kiire kasvamise ajal puberteedieas. Eesti tütarlastel algab puberteet vanusevahemikus
10–13 aastat ja poeglastel 12–14 aastat. Tüdrukud hakkavad kasvama väga kiiresti kohe
puberteedi alguses, pikkust lisandub 10 sentimeetrit aastas. Poeglastel algab kasvuspurt
puberteedi keskel, enamasti 14.–15. eluaastal. (Kasuri jt, 1998)
Nn koolipuhveti toit on õpilaste seas populaarne, eriti seal müüdavad maiustused,
kartulikrõpsud, limonaadid ja muud suupisted. Mainitud valdavalt välismaised (ka
kodumaised) tooted sisaldavad konservante, lõhna-, värv- ja säilitusaineid, mis võivad
mõjuda probleemselt õpilaste tervisele. Vajalik oleks juba algklassi õpilastes kujundada
ratsionaalse toitumise harjumused (Vendelin, 1998). Vanuse kasvades väheneb õpilaste
krõpsude, burgerite, friikartulite, pitsa söömine. Linnalapsed tarbivad neid toiduaineid
sagedamini kui maalapsed (Ladva & Harro, 2000).
Koolilapse kiiresti kasvava organismi vajaduse kõigi toitainete järele rahuldab ainult
tasakaalustatud segatoit. Segatoitlus on kujunenud inimese pikaajalise arengu käigus. See
tähendab, et enamik päevasest toidust, 70–80%, peab olema taimne ja väiksem osa, 20–30%
loomse päritoluga. Taimne toit on teravili ja teraviljatooted, köögivili ning puuvili. Loomne
toit on piim ja piimatooted, liha, kala ja nende tooted ning munad. (Kasuri jt, 1998)
Taimsel toidul on küll ülekaal, kuid üksinda ei taga see normaalset arengut ja kasvu. Peale
taimse toidu on vaja loomse päritoluga valku. Kui loobuda loomsetest toiduainetest, on
toitumine ühekülgne ja ajapikku tekivad mitut laadi vaegusnähud. Kujuneb valgu puudus ja
vähe saadakse rasvades lahustuvaid vitamiine. Taimedes olev kaltsium imendub halvasti ja
laps ei saa seda luude kasvuks piisavalt. Taimetoitlastel võib tekkida lisaks rauapuudus, sest
taimsete toiduainete rauast imendub ainult 5–10%. (Kasuri jt, 1998)
Selleks, et keha saaks normaalselt ja häireteta talitleda peab igapäevane toit sisaldama nii
makro- kui mikrokomponente. Inimese igapäevane toit peaks olema nagu hästitoimiv
meeskond, igal meeskonnaliikmel on organismis oma kindel funktsioon. Ühe
meeskonnaliikme puudumisel ei pruugi meeskonnatöö enam õnnestuda. (Grünthal-Drell,
2013)

1.2. Makrotoitained
Makrotoitained on põhitoitained, mida organism vajab päevas suhteliselt suurtes kogustes
(grammides). Makrotoitainete liigtarbimine on seotud organismi jaoks ebasobivate
tagajärgedega (näiteks rasvumine) või krooniliste haiguste arenemisega (näiteks II tüübi
diabeet). Samuti eksisteerib ka eluks hädavajalik makrotoitainete miinimumtase. Kestva
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alatoitluse esmased tagajärjed on kurnatus, düstroofia, nälgus. Makrotoitained on valgud,
süsivesikud, lipiidid ja vesi. (Grünthal-Drell, 2013)
Vees lahustub rohkem aineid kui üheski teises teadaolevas lahustis. Seega vajavad inimese
rakkudes toimuvad keemilised reaktsioonid toimumiseks vett. Üldiselt on vesi vajalik aga
kogu organismi toimimiseks. Vesi hoiab kehatemperatuuri stabiilsena, kaitseb elutähtsaid
organeid, osaleb kehavormide säilitamisel, on oluline naha tervisele ning aitab organismil
jääkainetest vabaneda. Vett on vaja toitainete ja hapniku transpordiks. Samuti on vesi abiks
hingamisel. (Vesi, 2012)
Organism kaotab pidevalt vett. Veekadu suureneb soojas kliimas ja füüsilise aktiivsusega.
Kõige tähtsam on hoida organismi veetase tasakaalus – kõik, mis kaotatud, tuleb tagasi
saada. Põhikogus veest saadakse toidust. Kõige rohkem vett sisaldavad köögiviljad,
keskmiselt 93%. Puhast vett on soovitatav tarbida üks liiter päevas ja eelistada tuleks
maitsestamata vett. (Vesi, 2012)
Veevajadus sõltub mitmetest teguritest: vanusest, tervislikust seisundist, ümbritsevast
kliimast, kehalisest aktiivsusest jne (Vesi, 2012). Orienteeruvalt on kogu päevane
veevajadus 11–14-aastastel 1900–2600 ml ning 15–18-aastastel tüdrukutel 2300 ml ja
poistel 3300 ml (Maser jt, 2009).
Organismi valguvajaduse katmine on olulise tähtsusega, sest valkudest ehitatakse üles koed,
valgulised antikehad kaitsevad organismi, valgud osalevad vere hüübimises. Valke on vaja
mitmete elutähtsate ainete, nagu näiteks hormoonid, moodustamiseks. (Kasuri jt, 1998)
Seepärast tuleks 10–15% päevasest energiavajadusest katta valkudega (Valgud, 2012).
Toiduvalgud ei ole inimorganismile omased ja seetõttu lõhustatakse nad seedimisel
aminohapeteks. Aminohapped jagunevad omakorda asendamatuteks ja asendatavateks.
Asendamatuid aminohappeid tuleb omastada toiduga, asendatavaid suudab täiskasvanud
organism ise sünteesida, lapse organism aga mitte. Kasvava lapse jaoks on koguni 11
aminohapet, mis organismis ei moodustu ja mida seetõttu peab ilmtingimata saama toiduga.
(Kasuri jt, 1998; Valgud, 2012)
Loomsed valgud (muna-, piima-, kala- ja lihavalgud) sisaldavad rohkem asendamatuid
aminohappeid kui taimsed valgud. Samas on loomsete valkude allikad enamasti rasvarikkad.
Osad valgud (nt teraviljavalgud) sisaldavad asendamatuid aminohappeid aga väga vähe.
Nende puuduse saab kompenseerida vähese hulga loomsete valkudega. Vähemalt kolmandik
valguvajadusest on soovitatav katta loomsete valkudega. (Valgud, 2012) 10–13-aastased
vajavad päevas 1,0 grammi valku kehamassi kilogrammi kohta, 14–18-aastastel on see
näitaja 0,8–1,0 grammi kehamassi kilogrammi kohta (Pärna, 2010). Pikaajaline liigne
valgusisaldus toidus koormab neerusid ja maksa (Valgud, 2012).
Süsivesikud on ühed kõige vajalikumad ained kehas. Neil on palju erinevaid ülesandeid,
millest tähtsaim on organismi varustamine vajaliku toiduenergiaga. Üks gramm süsivesikuid
annab juba ligi neli kcal. (Süsivesikud, 2012) Aju energeetilised vajadused täidetakse
peaaegu täies mahus veresuhkruga. Eriti vajalikud on süsivesikud noorukieas. Siis peavad
süsivesikud andma 55–60% kogu päevasest energiavajadusest. (Pärna, 2010) Lisaks energia
andmisele, määravad süsivesikud veregrupi, säilitavad varuaineid, kuuluvad rakkude,
kudede ning hormoonide koostisesse (Süsivesikud, 2012).
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Toidus esinevad süsivesikud monosahhariididena ehk suhkrutena (glükoos, fruktoos),
oligosahhariididena (sahharoos, laktoos, maltoos) ja polüsahhariididena (tärklis, kiudained).
Glükoosi ehk viinamarjasuhkrut ja fruktoosi ehk puuviljasuhkrut leidub mees, puuviljades,
mahlades ja marjades. Laktoosi ehk piimasuhkrut leidub piimas ja piimatoodetes, maltoosi
ehk linnasesuhkrut leidub teraviljatoodetes ning sahharoos ehk lauasuhkur on kõige
tavalisem valge suhkur. (Pärna, 2010) Sahharoos annab ainult toiduenergiat, kuid ei sisalda
vajalikke toitaineid – valke, vitamiine, mineraalaineid ja kiudaineid (Kasuri jt, 1998).
Polüsahhariidid jagunevad tärklilisteks (tärklis) ja mittetärklilisteks polüsahhariidideks
(kiudained). Tärklis on peamine toidu süsivesik, mida sisaldavad kartul ja teraviljatooted.
(Pärna, 2010)
Süsivesikute hulka kuuluvad ka kiudained. Head kiudaine allikad on rukkileib, sepik, müsli,
pudrud, aed- ja puuviljad. Kiudained seovad palju vett ja tekitavad täiskõhutunde. Samal
ajal sisaldab kiudainerikas toit vähe toiduenergiat. Kiudaineid soovitatakse süüa 20–25
grammi päevas. (Kasuri jt, 1998)
Süsivesikute keskmine vajadus 10–13-aastastel poistel on 300 g ja tüdrukutel 250 g ning
14–18-aastastel poistel 365 g ja tüdrukutel 280 g (Pärna, 2010).
Lipiidide ehk toidurasvade põhiülesandeks on energia saamine ning säilitamine. Lipiidid on
asendamatud polüküllastumata rasvhapete ja rasvlahustuvate vitamiinide allikad ning on
vajalikud nende imendumiseks. Lisaks võtavad nad osa kasvuprotsessi ja muu elutegevuse
reguleerimisest. (Lipiidid, 2012) Nahaalune rasvakiht kaitseb keha mahajahtumise eest.
Rasv polsterdab siseelundeid, hoiab neid paigal ja kaitseb vigastuste eest. Neli olulist
vitamiini – A, D, E ja K lahustuvad rasvades ja nende imendumine sooles ei ole toidurasvata
võimalik. Just toidurasvad annavad toidule lõhna ja maitse ning tekitavad täiskõhutunde.
(Kasuri jt, 1998)
Toidu valmistamisel kasutatavad rasvad (õli, või, searasv, margariin) on silmaga nähtavad ja
nende kogust on võimalik hinnata. Samuti on võimalik hinnata võileivale määritava või ja
margariini kogust. Kuid samas on toiduaineid (vorst, pihvid, juust, küpsetised), milles
sisalduv rasv on varjatud ja esmapilgul võib tunduda, et rasva nendes polegi. (Kasuri jt,
1998) Toidurasvad peaksid katma 25–30% ööpäevasest toiduenergia vajadusest, sh
küllastunud rasvhapped ja transrasvhapped kokku mitte üle 10%, monoküllastumata
rasvhapped 10–15% ja polüküllastumata rasvhapped 5–10%, sh asendamatud
polüküllastumata rasvhapped vähemalt 3% toiduenergiast (Lipiidid, 2012).
11–14-aastastel poistel on keskmine lipiidide vajadus 77 grammi ja tüdrukutel 66 grammi
ning 15–18-aastastel poistel 89 grammi ja tüdrukutel 71 grammi (Pärna, 2010).

1.3. Mikrotoitained
Mikrotoitaineid vajab organism väga vähe, ainult milli- või mikrogrammides.
Mikrotoitainetel on määrav nende sisaldus organismis. Nendest puudub piisav varu
organismis, et elada üle pikaajaline defitsiit. Seega tuleb neid tarbida regulaarselt.
Mikrotoitainete pikaajaline liigtarbimine viib aga häireteni organismi elutalituses. (Kasuri jt,
1998)
Vitamiinid ei anna energiat, kuid on väga tähtsad mikrotoitained organismi normaalseks
tööks ja tervise alalhoidmiseks. Vitamiinid jagunevad vees- ja rasvlahustuvateks. (Kasuri jt,
1998)
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Vitamiinid on vajalikud (Vitamiinid, 2012):

sest need vastutavad oksüdatsiooniprotsesside eest organismis, olles kasvamise,
ainevahetuse, rakkude taastootmise ja seedimise olulisteks teguriteks;

sest reguleerivad närvide, lihaste ja luude tööd, omavad rolli luu- ning lihaskoe
moodustumisel;

nakkus- ja viirushaiguste eest kaitsmisel;

sest nad kaitsevad organismi vabade radikaalide kahjuliku toime eest, seetõttu
nimetatakse A-, D- ja E-vitamiine antioksüdantideks.
Inimene vajab vitamiine vaid väga väikestes kogustes, milli- või mikrogrammides, kuid see
eest tuleb neid tarbida pidevalt. Põhjus seisneb selles, et neist ei teki organismis pikaajalist
varu. Eelkõige sõltub vitamiinide vajadus soost, vanusest, organismi tervislikust seisundist
ja kehalisest aktiivsusest. (Vitamiinid, 2012) Seda on käsitletud järgnevas tabelis 1.
Tabel 1. Vitamiinide päevased tarbimisnormid olenevalt vanusest ja soost (Pärna, 2010)
Sugu
Vanus aastates
Vitamiin A, RE
Vitamiin D, μg
Vitamiin E, α-TE
Vitamiin B1, mg
Vitamiin B2, mg
Niatsiin, NE
Vitamiin B6, mg
Folaadid, μg
Vitamiin B12, µg
Vitamiin C, mg

Tüdrukud
10–13
14–17
600
700
7,5
7,5
7
8
1,0
1,2
1,2
1,3
14
15
1,1
1,3
200
300
2,0
2,0
50
75

Poisid
10–13
600
7,5
8
1,2
1,4
16
1,3
200
2,0
50

14–17
900
7,5
10
1,5
1,7
20
1,6
300
2,0
75

Mineraalaineid võib jagada kahte gruppi: makroelementide sisaldus kehas on üle 0,01% ja
mikroelementide sisaldus on alla 0,01%. Esimesse gruppi kuuluvad fosfor, kaltsium,
naatrium, kaalium, magneesium, väävel ja kloor. Teise gruppi kuuluvad kõik ülejäänud
inimese kehas leiduvad elemendid, kaasa arvatud ka organismi sattunud raskmetallid ehk
mürkmetallid. (Mineraalained, 2012) Mineraalainete vajadust käsitletakse järgnevas tabelis
2.
Tabel 2. Mineraalainete vajadus vastavalt vanusele ja soole (Pärna, 2010)
Sugu
Vanus aastates
Kaltsium, mg
Fosfor, mg
Kaalium, g
Magneesium, mg
Raud, mg
Tsink, mg
Vask, mg
Jood, mg
Seleen, mg

Tüdrukud
10–13
14–17
900
900
700
700
2,9
3,1
280
280
11
15
8
9
0,7
0,9
150
150
40
40

8

Poisid
10–13
900
700
3,3
280
11
11
0,7
150
40

14–17
900
700
3,5
350
11
12
0,9
150
50
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Mineraalained on inimorganismile olulised luustiku, kehavedelike ja ensüümide koostises
ning aitavad edastada närviimpulsse. Inimesed ja loomad saavad erinevaid biometalle
toiduga, veega ja ümbritsevast õhust, elusorganismid mineraalaineid ise sünteesida ei saa.
(Mineraalained, 2012) Peamised mineraalainete allikad on toodud tabelis 3.
Tabel 3. Peamised mineraalainete allikad (Maser jt, 2009)
Mineraalained
Kaltsium
Fosfor
Kaalium
Magneesium
Raud
Tsink
Vask
Jood
Seleen

Olulisemad allikad
Piim ja piimatooted, kala, rohelised köögiviljad, kaunviljad ja pähklid
Piimatooted, seemned ja idud, juust, pähklid, kala, täisteratooted
Köögiviljad, kartul, banaan, rosinad, pähklid, tatar
Taimede rohelised osad, seemned, köögiviljad, piim, muna, liha, idandid
Maks, veretooted, seemned, täisteratooted
Seemned ja idud, maks, pähklid, liha, täisteratooted
Maks, punane liha, kaunviljad, täisteratooted, pähklid
Jodeeritud sool, kala, juust
Täisteratooted, muna, kala, liha

Kuigi inimene vajab mineraalaineid väga väikestes kogustes ei teki neist organismi varu.
Mineraalainetega liialdamine võib viia siiski häireteni. (Mineraalained, 2012)

1.4. Areng ja energiavajadus vanuses 13–15 aastat
Kasvamine lapseas jätkub järsu kasvuspurdiga murdeeas. Murdeeaga seotud kasvu
kiirenemine algab tüdrukutel varem kui poistel. Tervete laste kasvu kiirenemine on kõikuv.
See on seotud individuaalse kasvurütmi ja pärilike teguritega. Murdeeas toimub kasvamine
kolmes etapis – varajases murdeeas aeglane kasv, umbes kaks aastat kestev kiire kasv, siis
kasvu aeglustumine ja lõppemine. Kõige kiirema kasvamise ajal sirguvad poisid keskmiselt
9,5 cm ja tüdrukud 8,5 cm aastas. Kõige kiiremini kasvavad tüdrukud keskmiselt 12 ja
poisid 14 aasta vanuses ja see puudutab eelkõige keha. Poistel on kasvamisega seotud ka
vere hemoglobiinisisalduse tõus. Kasvuspurt tuleneb sugu- ja kasvuhormoonide
intensiivistumisest. (Cacciatore, 2011)
Toitumisharjumused, mida omandatakse noorukieas, panevad aluse füüsilisele tervisele
tulevikus. Puberteedieas on vajalik suur kogus vitamiine ja mineraalaineid, mida saab kõige
paremini toidust. Põhiainevahetuseks vajaminevat energiat kasutab keha hingamiseks,
südametööks, kehatemperatuuri säilitamiseks ja teisteks eluvajalikeks funktsioonideks.
Energiat vajatakse toidu seedimiseks ja omastamiseks, mis on omakorda vajalik
kasvamiseks ja kudede uuendamiseks ning kehaliseks ja vaimseks tegevuseks.
Toiduenergiat saadakse toidust ja jookidest. Energiat tuleb toiduga saada täpselt nii palju,
kui kulutatakse. (Energia, 2012)
Toiduenergia vajadus sõltub inimese soost, east, kehamassist, ainevahetuse eripärast,
kliimast jms. Lapsed kulutavad energiat vastavalt vanusele. Toiduenergiat mõõdetakse
kilodžaulides (kJ), megadžaulides (MJ) või kilokalorites (kcal). 1 kcal = 4,2 kJ ja 1 MJ =
1000 kJ. Toiduenergia põhilisteks allikateks on süsivesikud ja rasvad. Energiat saadakse ka
alkoholist ja orgaanilistest hapetest. (Energia, 2012) Valke hakkab organism kasutama alles
süsivesikute ja rasvade nappusel. Energiatarve rahulikus olekus ehk põhiainevahetuse
energiakulu on ligilähedaselt hinnatav vanust, sugu ja kehaehitust arvestava Harrise-
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Benedicti valemiga (Pärna, 2010):
Poisid
66,5 + (13,75 × kehakaal, kg) + (5,003 × pikkus, cm) – (6,775 × vanus aastates) = kcal ööpäevas

Tüdrukud
655,1 + (9,563 × kehakaal, kg) + (1,850 × pikkus, cm) – (4,676 × vanus aastates) = kcal ööpäevas

Noorukite keskmised toiduenergia vajadused on toodud tabelis 4.
Tabel 4. Noorukite keskmised toiduenergia vajadused (Pärna, 2010)
Vanus
aastates
13
14
15
16

MJ päevas
10,2
10,8
11,3
12

Poisid
Kcal päevas
2440
2580
2700
2870

Tüdrukud
MJ päevas
Kcal päevas
9,1
2170
9,5
2270
9,6
2290
9,9
2370

1.5. Ülekaal ja selle kujunemise põhjused
Ülekaal ja rasvumine on tõusmas maailmas järjest suuremaks probleemiks. Eriti
murettekitav on olukord aga laste ja noorte puhul. 2006. aastal oli Euroopa Liidu maades
30% lapsi ülekaalulised. Eestis on ülekaalulisi koolilapsi 10%. 11–15-aastaste seas on
ülekaalulisi poisse 17,3% ja tüdrukuid 11,1%. (Ülekaalulisuse…, 2012)
Söömisalaste põhitõdede pidev eiramine on toonud maailmas tohutu hulga rasvunud
kodanikke. Rasvumine ei ole ainult normaalse väljanägemise probleem. Ülekaalulisusega
kaasneb hulk tervisehäireid, millest olulisemad on südameisheemiatõbi, II tüüpi suhkrutõbi,
hüpertoonia, suurenenud mehaaniline koormus alajäsemetele, maksa rasvväärastuse
kujunemine, vere lipiidse koostise muutus jne. (Zilmer jt, 2012)
Rasvumine on kompleksne multifaktoriaalne haigus, mis areneb välja genotüübi ja
keskkonna omavahelise koosmõju tagajärjel. Ebanormaalne või liigne rasva ladestumine
rasvkoes võib viia lapse tervisekahjustumisele ja erinevate rasvumisega seotud haiguste
väljakujunemisele. Need haigused on II tüüpi suhkurdiabeet, hüpertensioon, südame- ja
veresoonkonna haigused, sapipõiehaigused, teatud vähitüübid, osteoartriit. (Maser jt, 2009)
Ülekaalu ja rasvumist hinnatakse peamiselt kehamassiindeksi (KMI) järgi. Seda arvutatakse
jagades kehamass kilogrammides pikkuse ruuduga meetrites. KMI = kg/m2. Täiskasvanu
puhul loetakse ülekaaluks ehk eelrasvumiseks kehamassiindeksit, mis jääb vahemikku 25 ja
29,9. Alates 30-st on tegu rasvumisega. Laste puhul määratakse ülekaal ja rasvumine
spetsiaalsete tabelite kaudu. (Koort, 2005) Ülekaalulisuse kriteeriumid on toodud tabelis 5.
Ülekaalu ja rasvumise peamiseks põhjuseks on vähene kehaline aktiivsus, sage televiisori
vaatamine ja arvuti kasutamine. Sellise istuva eluviisi puhul kulutatakse vähem kaloreid kui
neid toiduga pidevalt lisandub. (Koort, 2005)
Lisaks on üheks suurimaks ülekaalu mõjutavaks teguriks ebamõistlik söömine. Näiteks
mõjutavad kehakaalu sagedane väljaspool kodu söömine ja kiirtoitude rohke tarbimine,
unehäired, maiustuste liigtarbimine ning söögikordade vahelejätmine (Ülekaalulisuse…,
2012). Harva põhjustab ülekaalu kaasasündinud kromosomaalsed defektid, omandatud
endokriinsed muutused või ajukahjustus (Maser jt, 2009).
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Tabel 5. Ülekaalulisuse kriteeriumid (ülekaalulise lapse KMI on suurem kui tabelis toodud
näitaja) (Maser jt, 2009)
Vanus
13
13,5
14
14,5
15
15,5
16

Poisid
21,9
22,3
22,6
23
23,3
23,6
23,9

Tüdrukud
22,6
23
23,3
23,7
23,9
24,2
24,4

Laste ja noorte ülekaalulisuse ja rasvumise põhjustena tuuakse välja kaks olulist
keskkonnamuutust (A tool…, 2006):

toidu muutused, mis on seotud eelkõige energiarikaste toitude tarbimisega (kõrge
rasvasisaldus toidus ja madal mitterafineeritud süsivesikute osakaal);

energiakulutuse vähenemine seoses elustiili muutustega (autode ja ühissõidukite
kasutamine kooli ning lasteaeda minekuks, istumisega seotud vaba aja tegevused,
nagu arvutimängud, TV vms). (Maser jt, 2009)
Ülekaal ja rasvumine põhjustavad liigestele tugeva mehaanilise koormuse ning suurendavad
nõudeid südamele ja veresoonkonnale, raskendavad soojusvahetust ja loovad eeldused
südame isheemiatõveks, hüpertooniatõveks, sapikivitõveks jm. Arvatakse, et 15% ülekaalu
lühendab eluiga 10% võrra. Rasvumisel on üks peamisi ohte II tüüpi suhkurtõve teke.
(Maser jt, 2009)

1.6. Üldised toidusoovitused koolinoortele
Hommikusöögiks sobivaim aeg on kell 7.00–8.30. See peab andma olulise osa toidu
süsivesikutest, olema suhteliselt rasvavaesem ning andma teatud koguse asendamatut
toiduvalku. Lõunat peaks sööma vahemikus 12.00–14.00. Osades koolisööklates seda nõuet
ei järgita. Toit peaks olema mitmekesine, ei tohiks liialdada lõunasöögi kogusega.
Õhtusöögiks on parim aeg 17.30–19.00. Ei ole tervislik, kui õhtusöök on hommiku- ja
lõunasöömatuse asendamine õhtuse väga rohke kõhutäitmisega, see peaks olema mõõdukas.
Päeva puuviljade ja juurviljade kogusest võiks õhtusöök anda kaaluka osa. Puuvilja ja
juurvilja tuleks tarbida iga päev, vähemalt 200–300 g puuvilju ja 200–300 g juurvilju
päevas. (Zilmer jt, 2004)
Kõige paremini omastatakse toitudes naturaalsel kujul sisalduvaid vitamiine (tabel 1) ja
mineraalaineid (tabel 3). Ainus vitamiin, mida on vaja imiku- ja väikelapseeas juurde anda,
on vitamiin D. Alates kolmandast eluaastast ei ole vaja mitmekülgse toitumise korral
vitamiine juurde võtta. Kuna väga paljud tooted, näiteks hommikuhelbed ja mahlajoogid, on
vitaminiseeritud, siis saavad lapsed tegelikult lisa juurde ka tavalise toiduga. (Maser jt,
2009)
Üldised toidusoovitused ülekaalu korral (Maser jt, 2009):
1. Tervislik toiduvalik: kõrge süsivesikute (peamiselt polüsahhariidid) ja madala rasvaning valgusisaldusega toidud, samuti madala glükeemilise indeksiga toidud.
2. Regulaarne ja sage toidukordade arv päevas, st vähemalt 3–5 toidukorda. Uuringud on
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näidanud, et kolm toidukorda päevas suurendab ülekaalu tekkimise riski rohkem kui 5–
7 toidukorda päevas. Kindlasti tuleb vältida näksimist toidukordade vahel.
3. Söömiseks peab olema piisavalt aega, st põhitoidu jaoks 20–25 minutit ning eine jaoks
10–15 minutit. Küllastustunne tekib paremini, kui süüa aeglaselt toitu korralikult
mäludes.
4. Vältida söömist teleri ees või näksimist arvuti taga.
5. Ööpäevasest toiduenergiast peavad valgud moodustama 15%, rasvad 30–35% ja
süsivesikud 50–55%. Ainult 10% energiast võib saada küpsistest, šokolaadist jt kõrge
energiasisaldusega näksidest.
6. Oluline on tõsta liitsüsivesikuid ja kiudaineid sisaldavate toitude osakaalu: päevas viis
ja enam köögi- ja puuvilja portsjonit ning kuus ja enam teraviljaportsjonit.
7. Võimalusel valida töötlemata toiduaineid ja valmistada toitu kodus.
8. Juua vett või vett vähese mahlaga, sest mahl sisaldab palju energiat ja selle tarbimist
tuleb piirata. Magusatest jookidest ja limonaadist tuleb hoiduda.
9. Kasutada madalama rasvasisaldusega piima, jogurtit ja juustu.
10. Võid ja margariini kasutada võileibade katteks minimaalselt.
11. Toidu valmistamisel eelistada praadimisele grillimist, keetmist ja aurutamist.
12. Vältida toidu küpsetamisel või ja teiste rasvade lisamist.
Normaalse toitumise põhireeglid Zilmeri jt (2012) järgi on järgmised:

Süüa igast alltoodud kaheksast toiduainete rühmast midagi nädala lõikes.
1. Teraviljatooted – leib, teraviljad, pagaritooted, sepik, kaerahelbed, pastad,
kamajahu, tangud, kruubid, riis, tatar, hirss.
2. Kaunviljad – oad, herned, läätsed.
3. Puu- ja köögiviljad.
4. Kala – väike räim ja kilu, heeringas, väike lõhe või väike forell, haug, latikas,
ahven, lest.
5. Linnuliha.
6. Piimasaadused – kohupiim, keefir, jogurt, juust, pett, kodujuust, joogipiim,
või.
7. Muud loomsed toiduained – punane liha, munad, veretooted, maks.
8. Puu- ja köögiviljamahlad ja marjad.

Selleks, et varustada keha kõigi elutegevuseks vajalike toitainetega, peaks
söömine lähtuma organismi ainevahetuse vajadustest iga päeva lõikes.

Söömine peaks kogu nädala jooksul olema ainevahetuspõhine. Organism peab
saama vajalikus koguses ja vahekorras, vajalikul ajal ja õige kiirusega kätte kõik
elutegevuseks hädavajalikud toitained.
Hommikusöögiks tuleb süüa mõõdukalt süsivesikuid. Suhkrute väga head allikad on
mitmesugused pudrud, leib, sai, sepik, pannkook moosiga, kartul ja pasta. Tükk kooki või
šokolaadi on hommikueineks õigustatud. Toidust saadud energia läheb hommikul kohe
käiku, kuna organism vajab glükoosi õpilase raske vaimse töö jaoks. Hommikul tuleks
varustada ennast ka valguga, mida saab munast, kalast, linnulihast, jogurtist, keefirist ja
kohupiimast. Rasvarikast toitu tuleks hommikul vältida. Rasvavaba toit on pigem kahjulik,
aga vorsti, mis sisaldab palju „varjatud“ rasvu, tuleks vältida. Vorst, viinerid jms sobib
lõuna ajal. (Zilmer jt, 2012)

12

Birgit Klein, 8. klass, Pärnu Rääma Põhikool, 2013
PÄRNU RÄÄMA PÕHIKOOLI III KOOLIASTME ÕPILASTE TOITUMISHARJUMUSED

Lõunasöök peab olema võimalikult mitmekesine. Toitainete tasandil peaks see sisaldama
sobivas vahekorras süsivesikuid, lipiide, valke ja vett. Lõunasöögis peaksid kombineeruma
mitmesugused taimse ja loomse päritoluga tooted, puu- ja aedviljad salatina, hautisena,
magustoiduna. Lõunasöögi kogustega ei tohi liialdada. (Zilmer jt, 2012)
Õhtusöök ei tohi olla hommiku- ja lõunasöömatuse tasategemine õhtuse ülesöömisega.
Sellisel juhul muutub kogu päevane söömine organismi jaoks probleemseks. Õhtusöök
peaks olema mõõdukas ja andma kõrgkvaliteetset valku. Väga hästi sobib õhtuks kala, liha,
kohupiim, muna, keefir. Rasvasust pole vaja karta. Süsivesikuterikkad toiduained peavad
olema väikestes kogustes või üldse mitte. Mida hilisem kellaaeg, seda kindlamini tuleb
vältida tärkliserikkaid toiduaineid, nagu saiakesed, pannkoogid, koogid, pasta ja kartul.
Õhtul tuleks kindlasti süüa ka puu- ja aedvilju. (Zilmer jt, 2012)
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2. VALIM JA METOODIKA
Küsimustiku koostamisel võeti aluseks uurimistöös püstitatud eesmärgid ja ülesanded.
Teemaplokkideks olid üldised andmed, toitumisharjumused ja liikumine. Küsimuste
koostamiseks analüüsiti kirjandust tervisliku toitumise teemadel. Küsimustiku
väljatöötamisel kasutati ka teiste analoogsete uuringute küsimustikke, kuid nende küsimusi
muudeti vastavalt uuringu eesmärkidele, eripärale ning eakohasusele. Enne põhiuuringu läbi
viimist viidi läbi pilootuuring Pärnu Rääma Põhikooli üheksandate klasside kümne
juhuslikult valitud õpilasega. Pilootuuringuga sooviti kontrollida, kui kaua võtab
küsimustiku täitmine aega ja kas kõik küsimused on õpilastele üheselt mõistetavad.
Küsitleti 73 Pärnu Rääma Põhikooli 12–16 aastast 7., 8. ja 9. klasside õpilast, neist 44 poissi
ja 39 tüdrukut. Küsitletud õpilaste vanust ja sugu käsitleb järgnev tabel 6.
Tabel 6. Küsitletud õpilaste vanus ja sugu
Vanus
Tüdruk
Sugu
Poiss
Kokku

12
1
0
1

13
18
8
26

14
11
11
22

15
9
13
22

16
0
2
2

Uurimismeetodiks oli küsitlus, mis sisaldas struktuurilt nii valik- kui ka vabavastuselisi
küsimusi. Küsimused jagunesid kolme plokki: õpilase üldandmed, toitumisharjumused ja
liikumisharjumused, kokku 19 küsimust. Sisu poolest jagunesid küsimused: üldandmed (I),
hommikusööki kajastavad küsimused (II 1–3), küsimused koolilõuna kohta (II 4–7),
õhtusöögi harjumusi kajastavad küsimused (II 11–12), toidueelistusi kajastavad küsimused
(II 13–14), teadlikkust kajastavad küsimused (II 15–16), sportlikke harjumusi kajastavad
küsimused (III 17–19). Küsimustik on esitatud lisas (vt lisa 1). Vastajad olid anonüümsed.
Küsimustiku täitmiseks kulus keskmiselt 20 minutit. Küsitlus viidi läbi bioloogia tundides
koos selle aine õpetajaga.
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3. TULEMUSED
3.1. Küsimustiku II osa tulemused (toitumisharjumused)
Hommikusöögi söömise küsimusele vastas jaatavalt 55 õpilast, mis moodustab 76%
vastanutest. Eitavalt vastas 15 õpilast, seega 21%. Kaks õpilast vastas nii ei kui jah, üks
õpilane jättis vastuse andmata. 2012. aastal OÜ Eesti Uuringukeskuse poolt koostatud
,,Koolinoorte toitumisharjumused ja rahulolu koolitoiduga“ uuringu aruandes (edaspidi
2012. aasta uuring) sööb 61% 9. klasside õpilastest iga päev hommikusööki. 11% sööb 4–5
päeval nädalas ja 14% 2–3 päeval nädalas. Ühel päeval nädalas või harvem sööb 8% ja mitte
kunagi ei söö 7% 9. klasside õpilastest.
Hommikusöögiks süüakse kõige enam võileibu – 47 õpilast, 33% uuritavatest. Veel süüakse
hommikuhelbeid – 30 õpilast, 21%; jogurtit – 21 õpilast, 15%; puuvilju – 14, 10% ja putru –
13 õpilast ehk 9%. Veel pakuti vastusteks kohukest (neli õpilast), vorsti, piima, praadi.
Hommikusöögi eelistusi näitab joonis 1.
35%
30%
25%
Võileib

20%

Hommikuhelbed
15%
Jogurt
10%

Puuviljad

5%

Puder

0%
Hommikusöök

Joonis 1. Hommikusöögi eelistused
2012. aasta uuringu (Hillep jt, 2012) kohaselt sööb 88% 9. klasside õpilastest
hommikusöögiks võileibu, 34% müslit, maisihelbeid või krõbuskeid, 35% putru, 26% piima,
79% teed või kohvi, 43% kohukest, 30% mahla, 30% puu- ja köögivilju, 27% kohupiima või
jogurtit, 20% munatoite, 2% kama ja 11% midagi muud. Seega kinnitas käesolev uuring
varasemaid tulemusi ning hommikul süüakse põhiliselt võileibu ja helbeid. Hommikusööki
pidasid tähtsaks 61 õpilast, ehk 84%, mittetähtsaks aga 10 õpilast ehk 14%. Kahel õpilasel
vastus puudus.
Lõunat sööb koolisööklas 57 õpilast ehk 78%. Ei söö lõunat 11 õpilast ehk 15%. Viis õpilast
vastasid nii jaatavalt kui eitavalt. Koolilõuna mittesöömise põhjused jaotusid järgmiselt:
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üheksale (53% mittesööjatest) õpilasele ei maitse koolitoit, neljal õpilasel (24%) ei ole kõht
tühi, kolm õpilast (18%) on harjunud sööma hiljem ning üks õpilane (6%) ei viitsi sööma
minna (joonis 2).
60%
50%
40%
Ei maitse

30%

Kõht ei ole tühi
20%
Aeg ei sobi
10%

0%
Ei söö koolilõunat, kuna

Joonis 2. Koolilõuna mittesöömise põhjused
2012. aasta uuringule (Hillep jt, 2012) vastavalt ei sööda koolilõunat peamiselt põhjusel, et
see ei maitse. Sellise vastuse tõi 36% 6.–12. klasside õpilastest. Põhjusteks on veel: kõht ei
ole tühi (15%), koolis pakutakse hoopis teistsugust toitu kui kodus (13%), söögivahetund on
liiga lühike (10%), söögivahetund on liiga hilja (8%), kokatädid on ebameeldivad (8%),
koolisöökla on kole või külm (8%), kuna sõbrad ei söö, siis mina ka ei taha (6%), koolilõuna
söömine pole popp (4%), olen dieedil (4%), söögivahetund on liiga vara (3%), koolitoit on
tihti jahtunud (2%). Lisaks tõi 24% õpilastest välja veel muid põhjuseid.
Koolitoit on tervislik 43 õpilase (59%) arvates. 26 õpilast (36%) arvab, et koolitoit ei ole
tervislik. Neli õpilast ehk 5,5% vastasid nii jaatavalt kui eitavalt. Õpilased, kes pidasid
koolitoitu ebatervislikuks tõid välja 32 erinevat põhjust. Nende seas kõige rohkem õpilasi –
17 (53%) arvasid, et koolitoit on rasvane või õline. Kuuele õpilasele (19%) koolitoit ei
maitse, kolm õpilast (9%) teadsid, et toidus on karvad. Nende arvamuste kõrval oli üksikuid
vastuseid: kaua seisnud (st termostega toodud), toores, nõud on halvasti pestud, toidul on
halb kvaliteet, kiletükid toidus.
Kõige tervislikumad koolitoidud küsitletud õpilaste arvates on kartul ja kaste (10 õpilast –
12%), ühepajatoit (kaheksa õpilast – 10%), supid (viis õpilast – 6%), seljanka (viis õpilast –
6%). Salatit, puu- ja juurvilju ning tatart pidasid tervislikuks neli õpilast ehk 5%. Veel toodi
välja: maksakaste, kartulipuder, piim, makaron, kalasupp, kapsasupp, leib, kartul kanaga,
ahjukartul ja liha, magustoit, morss, puder, borš, kapsahautis. Üheksa õpilast (11%) pole
küsimusele vastanud, viis õpilast (6%) ei osanud vastata.
Ebatervislikke toite ei osanud nimetada 12 õpilast ehk 16% vastanutest. Kõige enam õpilasi
(31–41%) pidasid ebatervislikuks praekartulit hakklihaga; veel toodi välja makaronid – 12
õpilast ehk 16%. Üksikute vastustena nimetati veel maksakastet, suppi, kartuliputru,
magustoitu. Kaks õpilast (3%) arvasid, et kõik koolitoidud on ebatervislikud.
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Hinded koolitoidule jagunesid järgnevalt. Hinnet ,,1“ andis kaheksa õpilast ehk 11%. Hinnet
,,2“ ja ,,4“ anti mõlemat 21% ehk 15 õpilast. Kõige rohkem anti hinnet ,,3“ – 34 õpilast ehk
47%. Hinnet „5“ ei andnud ükski õpilane.
Küsimusele lisatoidu ostmise kohta vastati järgmiselt: ostan iga päev neli õpilast ehk 6%;
sageli 24 (33%); harva, paar korda kuus 25 (36%); mitte kunagi 18 õpilast ehk 25%. Üks
õpilane ei osanud vastata. 2012. aasta uuringu järgi ei osta poest lisatoitu 48% 9. klasside
õpilastest. Mõnikord ostab 35% ja päris tihti ostab 7% õpilastest.
3–4 korda päevas sööb 43 õpilast ehk 59% õpilastest. 2–3 korda sööb 14 õpilast, seega 20%.
Esines üksikuid vastuseid nagu mitteühtegi korda või üks kord. 2012. aasta uuringu kohaselt
sööb koolipäeviti 13% 6.–12. klasside õpilastest üks kord päevas. Kaks korda sööb 41%,
kolm korda sööb 37% ja neli korda päevas sööb 10% õpilastest. 12 õpilast (15%) söövad
alati kindlatel kellaaegadel. 24 õpilast (29%) ei pööra kellaaegadele tähelepanu ning 35
õpilast ehk 43% sööb siis kui kõht tühjaks läheb. Üheksa õpilast ehk 11% sööb siis kui aega
on.
Kõige enam õpilasi – 26 (36%) sööb vahemikus 18.00–19.00. Vastused olid väga erinevad
ning tähele võib panna seda, et paljud õpilased ei söö kindlal ajal, vaid kuidas kunagi. Kõige
hilisemaks ajaks toodi välja 22.30.
Küsimusele, mida süüakse tavaliselt õhtusöögiks vastati järgmiselt. Kõige enam süüakse
praadi, sellist vastust andis kokku 63 õpilast ehk 57%; teiseks toodi välja suppi, mida sööb
õhtusöögiks 21 õpilast ehk 19%. 11 õpilast (10%) söövad õhtul võileibu ja 13 õpilast ehk
12% söövad midagi muud, näiteks makarone, salatit, hommikuhelbeid, puuvilju.
Lemmiktoidu küsimuses paluti nimetada kolm lemmiktoitu. 38 õpilase (52%) lemmikuks
osutusid erinevad lihatoidud. Lemmiktoiduks nimetas 24 õpilast ehk 33% erinevaid
kartulitoite ning 34 (47%) õpilast nimetas lemmikuks kiirtoitu. 22 õpilasele (30%)
maitsevad kõige rohkem supid, 18 õpilast (25%) nimetasid oma lemmikuks makarone. 11
õpilast ehk 15% nimetasid erinevaid magustoite, lasanjet nimetas 10 õpilast ehk 14%
õpilastest. 11 õpilase (15%) lemmikuks on riis ja tatar. Kolm õpilast jättis vastamata. 2012.
aasta uuringu tulemuste järgi on 6.–12. klasside õpilaste lemmiktoiduks kartul, mida pakkus
10%, ja piimatooted (k.a piim), mida pakkus ka 10% õpilastest. 8% õpilastest meeldivad
makaronid ja 6% puu- ja köögiviljad. Liha- ja hakktoite eelistab 6% ning suppe ja maiustusi
4%. Lisaks oli ka muid vastuseid.
Lemmikjoogi kohta tuli samuti kirjutada kolm lemmikut. Üks õpilane ei osanud vastata.
Kõige rohkem 54 õpilast (74%) nimetas oma lemmikjoogiks mahla. 39 õpilasele (53%)
meeldib kõige rohkem mõni karastusjook, 22 õpilasele (30%) meeldib vesi. 18 õpilast (25%)
peab oma lemmikuks piima, 16-le õpilasele (21%) meeldib tee ning seitse õpilast ehk 10%
peab oma lemmikuks morssi ja samapalju ka kohvi. Veel esines üksikud vastuseid nagu
keefir, jäätee, mineraalvesi ja kakao. Energiajooki nimetas vaid kaks õpilast. 2012. aasta
uuringu järgi on 10% 6.–12. klasside õpilaste lemmikuks piim (k.a piimatooted). 9%
õpilastest eelistavad morssi või mahla ja 7% kuumi jooke. Karastusjooke eelistab vaid 3%.
Esines ka teisi vastuseid.
Õpilase arvamus oma teadlikkuse kohta oli järgmine. 51 õpilast ehk 70% arvas, et toitub
tervislikult kuidas kunagi. 11 õpilast (15%) leidis, et sööb alati tervislikult, 10 õpilast ehk
14% ei pööra sellele tähelepanu. Üks õpilane rõhutas, et ei söö kunagi tervislikult. 2012.
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aasta uuringule vastavalt sööb 15% 9. klasside õpilastest tervislikult ja mittetervislikult 2%.
64% sööb pigem tervislikult ning 19% pigem mittetervislikult.
30 õpilast ehk 48% ei soovi oma toitumisharjumustes midagi muuta. üheksa õpilast (12%)
soovivad tervislikumalt toituda. kaheksa õpilast (11%) arvavad, et peaks sööma kindlatel
aegadel, viie õpilase arvates tuleb süüa vähem rämpstoitu. Veel oli toodud selliseid
vastuseid: vähem rasva, vähem magusat, vähem maitseaineid, hommikul sööma. 10 õpilast
(14%) ei teadnud, mida vastata.

3.2. Küsimustiku III osa tulemused (liikumine)
Spordiga tegeleb 51 õpilast ehk 70%, kokku 31 erineva spordialaga. Kõige levinumad on
võrkpall, jalgpall, jõusaal, jooksmine, sõudmine, korvpall ja ratsutamine. Sageduse osas olid
vastused järgmised: 19 õpilast ehk 25% tegeleb spordiga 3–4 korda nädalas, samapalju
treenib 1–2 korda nädalas, 15 õpilast (19%) tegeleb spordiga iga päev ning kaks õpilast
(3%) treenib vaid paar korda kuus.
Uuriti ka igapäevaseid liikumisi nagu kõndimist ja jalutamist. 32 õpilast ehk 44% jalutab iga
päev koolist koju 20–30 minutit; 29 õpilast (40%) kõnnib bussini 5–10 minutit. 27 õpilast
ehk 37% liiguvad lisaks veel ka muul viisil, näiteks: käivad sõpradega väljas, käivad linnas
poodides, jalutavad trennini. Kaks õpilast jalutavad koeraga ja üks jalutab oma perega.

3.3. Kehamassiindeksite analüüs
Alljärgneva tabeli 7 koostamisel lähtuti üle- ja alakaalulisuse kriteeriumidest, mis on võetud
Tervise Arengu Instituudi ja Eesti Toitumisteaduse Seltsi poolt koostatud laste ja noorte
toitumissoovitustest.
Tabel 7. Kehamassiindeksid küsitletud õpilastel
Sugu

Kehamassiindeks
Vanus 15–16 16–17 17–18 18–19 19–20 20–21 21–22 22–23 Ülekaal

13–14
15–16
12–14
Tüdrukud
15–16
Kokku
Poisid

1
0
0
0
1

0
0
6
0
6

1
4
0
0
5

0
0
6
1
7

2
2
4
2
10

6
0
1
3
10

2
1
5
1
9

0
0
2
1
3

6
6
3
1
16

Andmed
puuduvad
1
2
3
0
6

Ülekaalu võimalikud põhjused:

Lisatoidu ostmine Raba poest. Sageli ostab lisatoitu seitse ülekaalulist ehk 44%
ülekaalulistest õpilastest. Harva ostab viis ehk 31%. Iga päev ostab üks ehk 6%.

Kindlatel kellaaegadel mittesöömine. Üheksa ülekaalulist ehk 56% sööb siis, kui
kõht tühjaks läheb. Kuus ehk 38% ei pööra kellaaegadele tähelepanu. Üks õpilane
ehk 6% sööb siis kui aega on.

Hommikusöögi mittesöömine. Viis ülekaalulist ehk 31% ei söö hommikusööki
ega pea seda ka tähtsaks.

Koolitoidu mittesöömine. Neli ülekaalulist ehk 25% ei söö koolitoitu.

Spordiga mittetegelemine. Kolm ülekaalulist ehk 19% ei tegele spordiga.
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Hiline õhtusöök. Kaks ülekaalulist ehk 13% sööb õhtul kell 22. Üks ehk 6% sööb
kell 21.
Vähe päevaseid toidukordi. Kolm ülekaalulist ehk 19% sööb päevas vaid kaks
korda.
Teadmatus oma toitumisolukorra kohta. Kaks ülekaalulist ehk 13% ei pööra
sellele tähelepanu, kas nad söövad tervislikult või mitte. 87% ülekaalulistest
söövad tervislikult kuidas kunagi.
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KOKKUVÕTE
Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli uurida Pärnu Rääma Põhikooli III kooliastme õpilaste
toitumisharjumusi ning liikumist. Samuti uuriti õpilaste kehamassiindeksit, välja
selgitamaks üle- või alakaaluliste õpilaste olemasolu, ning seost igapäevaste
toitumisharjumustega.
Küsimustiku koostamisel kasutati järgmisi teemavaldkondi: toitumisharjumused ja sportlik
aktiivsus. Küsimustik koosnes kolmest plokist, kokku 19 küsimusest. Küsitleti Pärnu Rääma
Põhikooli 7., 8. ja 9. klasside õpilasi, kokku 73 vastanut.
76% õpilastest sööb hommikul kodus enne kooli minekut ning enamus eelistab võileibu.
Samas hommikusööki pidasid tähtsaks 81% vastanutest. 78% õpilastest söövad koolilõunat.
Koolilõuna mittesöömise põhiliseks põhjuseks kujunes see, et koolitoit ei maitse. Koolis
pakutavat toitu peetakse pigem tervislikuks. Kuid tervislikkuse mõiste jäi paljudele
arusaamatuks, kuna tervislikuks peetakse seda, mis kõige rohkem maitseb. Üldiselt hinnati
koolitoitu rahuldavalt. Õhtusöögiks süüakse enamasti praadi (kartul ja kaste/viiner). 48%
õpilastest ei soovi oma toitumises midagi muuta ning on oma harjumustega rahul. Nendest,
kes soovisid midagi muuta, soovis enamus toituda tervislikumalt. 10 õpilast ei osanud
arvamust avaldada.
Spordiga tegeleb 70% küsitletud õpilastest. Peale sportimise jalutatakse ka sõpradega linna
peal. Ülekaal on tuvastatud 16 õpilasel, mis on 22% uuritud kontingendist. Tulemuste põhjal
võib järeldada, et õpilastel puudub õige arusaam tervislikust toitumisest, mida peaks
kujundama koolitundides.
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LISAD
Lisa 1. Küsimustik 7.–9. klassile. Toitumisharjumused.
I Üldandmed
1. Vanus ....................
2. Sugu ......................
3. Kasv .......................cm
4. Kehakaal ................kg
5. Klass 7. / 8. / 9.
II Toitumisharjumused
1. Kas sööte hommikust kodus? Jah / Ei
2. Mida tavaliselt hommikul sööte?
a) Puder
b) Võileib
c) Puuvili
d) Jogurt
e) Hommikuhelbed
f) Muu ......................................................................................................................................
3. Kas hommikusöök on teie arvates tähtis? Jah / Ei
4. Kas sööte koolis lõunat? Kui ei, siis miks?
Jah
Ei, sest:
a) Kõht ei ole tühi
b) Koolitoit ei maitse
c) Ei viitsi sööma minna
d) Olen harjunud sööma lõunat hiljem
e) Muu põhjus .........................................................................................................
5. Kas koolitoit on teie arvates tervislik?
a) Jah
b) Ei, sest ..................................................................................................................................
6. Milline koolitoit on teie arvates kõige tervislikum?
...................................................................................................................................................................
Milline koolitoit on teie arvates kõige ebatervislikum?
...................................................................................................................................................................
7. Millise hinde panete koolitoidule? Tõmmake ring ümber!
1
2
3
4
5
8. Kas ostate vahetundides Raba poest lisatoitu?
a) Iga päev
b) Sageli
c) Harva, paar korda kuus
d) Mitte kunagi
9. Mitu korda päevas te sööte (va vahenäksimised)?
...................................................................................................................................................................
10. Kas te sööte kindlatel kellaaegadel?
a) Jah, peaaegu alati
b) Ei pööra kellaaegadele tähelepanu
c) Söön siis, kui kõht tühjaks läheb
d) Söön siis, kui aega on
11. Millisel kellajal on õhtul tavaliselt Teie viimane toidukord?
...................................................................................................................................................................
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12. Milline on teie tavaline õhtusöök? Palun täpsusta!
a) Supp .....................................................................................................................................
b) Praad ....................................................................................................................................
c) Võileivad
d) Muu ......................................................................................................................................
13. Millised on teie lemmiktoidud?
a) ..............................................................................................................................................
b) ..............................................................................................................................................
c) ..............................................................................................................................................
14. Millised on teie lemmikjoogid?
a) ..............................................................................................................................................
b) ..............................................................................................................................................
c) ..............................................................................................................................................
15. Kas te toitute enda arvates tervislikult?
a) Peaaegu alati
b) Kuidas kunagi
c) Ei pööra sellele üldse tähelepanu
16. Mida soovite oma toitumisharjumustes muuta?
...................................................................................................................................................................
III Liikumisharjumused
17. Kas te tegelete spordiga? Kui jah, siis millisega. Kui ei, siis jätkake vastamist 19st küsimusest.
Spordiala ....................................................................................................................................................
18. Kui sageli te oma spordiharrastusega tegelete?
a) Iga päev (peaaegu)
b) 3–4 korda nädalas
c) 1–2 korda nädalas
d) Paar korda kuus
19. Kui palju kulutate aega kõndimisele päevas?
a) Jalutan kooli ja koolist koju (20–30 min)
b) Kõnnin bussini (5–10 min)
c) Jalutan peale tunde .......................... min
d) Muu ............................................................

Tänan!
Birgit Klein 8.b.
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SISSEJUHATUS
Eesti lõõts on rahvapill, mis on arenenud välja saksa lõõtsast ning saavutas populaarsuse 19.
sajandi lõpus, 20. sajandi alguses. Mitmel pool Eestis mängiti seda pidudel ja pulmades.
Eesti lõõts on ka eesti rahvamuusikale sobiv, kuna nii eesti rahvamuusika kui ka eesti lõõtsa
repertuaar on valdavalt mažoorne. Lõõtspill moodustab muusikaliselt tervikliku kooskõla:
on nii viisi- kui ka saatehääl, ent omab ka meeldivalt omapärast tämbrit. Lõõtsamäng on
populaarne ka praegu – 2013. aasta Pärnu akordionimuusika festivalil oli lõõtsamängijate
osakaal märgatavalt suurem, võrreldes varasemate aastatega, lõõtspillimängijate orkester
osaleb ka 2014. aasta laulu- ja tantsupeol.
Eesti lõõts, edaspidi ka lihtsalt lõõts, on küll väidetavalt tempereerimata e
võrdtempereerituks kohandamata süsteem, ent selle kinnituseks ei ole autor leidnud kindlaid
uurimusi. Senised teadmised põhinevad vaid lõõtsamängijate väidetel, ütlustel. Selleks, et
tõestada lõõtsa teistsugust häälestust ning selle seotust naturaalhäälestuse süsteemiga, on
vajalik helivõngete sageduste mõõtmine ja saadud tulemuste võrdlus. Antud töös on selleks
võrdluspilliks valitud akordion mis, nagu klavergi, on häälestatud võrdtempereeritud
süsteemi. Samas on akordion lõõtsa edasiarendus: hiljem leiutatud, lõõtsaga pill, ent suures
osa sarnase tööpõhimõttega.
Viimasel ajal on olnud märgatav huvi suurenemine lõõtsamängu ning pilli enda vastu.
Pärnus tegutseb teist aastat lõõtsaõppe selts. Pillilaatadel või lõõtsaüritustel on igal aastal
näha uusi pille müügiks ning korraldatakse seminare huvilistele praeguste lõõtsameistrite
(näiteks Heino Tartese) poolt. 2012. aastal Viljandi folgil H. Tartese loengus räägiti
häälestusest ja häälestamisest, et järgitakse häälestades lõõtsahäälestust ent teoreetiliselt
seda kirjeldama ei hakatud.
Hüpotees on, et eesti lõõts on tempereerimata e naturaalse süsteemiga või vähemalt
ligilähedane sellele. Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on võrrelda akordioni kui
võrdtempereeritud pilli ning eesti lõõtsa, kui väidetavalt naturaalse häälestusega instrumenti
ning selgitada välja, kuivõrd on lõõtsa puhul tegu naturaalse häälestusega.
Töö uurimuslikus osas mõõdab autor sagedusi ning analüüsib neid. Huvi antud teema
uurimiseks on seotud sellega, et töö autor mängib ise akordioni ning soovib edaspidi ka
lõõtsamängu õppida. Varasema info põhjal on mittemuusikud kommenteerinud, et just
lõõtsa kõlas on midagi erilist. Kui akordion ja lõõts koos mängivad, küsitakse sageli, kas
lõõts ongi tugevama kõlaga. Tegelikult on pigem asi lõõtsa erilises silmapaistvas tämbris,
milles taaskord võiks otsida põhjendust naturaalses häälestuses.
Töö teoreetilises osas on kasutatud põhiliselt Peeter Sarapuu doktoritööd, kus selgitatakse
muusikainterpretatsioonis instrumentide häälestuse kujunemise ajalugu, matemaatilisi
põhjendusi, tempereerimise vajalikkust. Üldise teoreetilise osa jaoks oli materjale piisavalt,
kuid konkreetselt eesti lõõtsast materjale leidub vähe. Tarmo Noormaa diplomitöö tutvustab
lõõtsa üldisemalt, kuid lõõtsa häälestusest täpsemalt ei uuri. Töö uurimuslik osa on
kirjutatud praktilistest mõõtmistest tulenevalt.
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1. INSTRUMENTIDE HÄÄLESTAMINE
1.1. Tempereerimine
Muusikakoolis räägitakse mõne sõnaga instrumentide tempereerimisest ning ajaloos sellega
seonduvast: eelkõige Bachist ning klahvpillidest. Kahjuks ei seletata tempereerimise
olemust kuigi selgelt, puudu on sügavam teoreetiline osa. Seetõttu peab enne lõõtsa ja
akordioni võrdluse läbiviimist selgeks tegema tempereerimise põhiolemuse ja vajaduse.
Naturaalseks häälestuseks nimetatakse seda, mis ongi inimese kõrva jaoks loomulik ning
mis ka matemaatilistest tulemitest on loogiline (järgmises peatükis lähemalt). Kuid
probleem tekib kui pillid, millel mängitakse, on ettehäälestatud, ehk siis interpreet jooksvalt
intonatsiooni muuta ei saa, näiteks klaver, akordion. Samas on pille, millel on võimalik ka
tänapäeval mängida naturaalseid intervalle näiteks viiul, tromboon, aga ka inimhääl, mis
sellele ka tugevasti kaldub. Kui inimene on pidevalt vaid a capella laulnud, tulevad
„rikkumata kõrvaga“ inimesel intervallid akustiliselt puhta intonatsiooniga. (Sarapuu 2009:
10–11)
Klaver, kui lähisajanditel valitsev olnud muusikainstrument on tänapäeval
võrdtempereeritud ning põhjus on lihtne: nimelt ei saa klaveri piiratud võimaluste tõttu kõiki
helistikke naturaalses häälestuses mängida ilma iga uue helistiku jaoks ümberhäälestamata.
Põhjus, miks praegu saab klaveriga kõiki helistikke vahepeal häälestamata mängida, on see,
et klaver on võrdtempereeritud ehk siis oktavi suhe on jäetud paika aga oktav ise on jaotatud
12 võrdseks osaks, millest tulenevalt on rikutud ära looduslik kooskõla nii intervallidel kui
ka akordidel. (Ibid.: 11–12)
Tänapäeval inimesed üldjuhul ei tea, et nende kuulmist hakatakse rikkuma juba sünnist
saadik mehaaniliselt võrdseteks osadeks jaotatud süsteemiga. Näiteks Peeter Sarapuu toob
välja oma doktoritöös järgmise seiga: „Võrdne temperatsioon on harjutatud, õpitud
kuulmissüsteem. Muusikalise treeninguta laps kaldub intoneerima pigem akustiliselt puhaste
intervallisuhete alusel. Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi Muusikakoolis viidi aastatel
1996–1999 läbi sisseastumiskatsete käigus eksperiment, kus paluti lastel heligeneraatori
kõrgust muutes häälestada ettelauldud intervalle, oktaveid, kvinte ja suuri tertse. Suurte
tertside osas oli selgelt täheldatav tendents akustiliselt puhta intervallisuhte eelistamisele.“
(Ibid.: 8)
Inimesed on treenitud mingit süsteemi õigeks pidama, kui aga süveneda, leiab palju näiteid,
mis suhtes muusikuid sellega piiratakse. Võttes näiteks mõne sajandi taguse muusika,
kirjeldab P. Sarapuu võrdse temperatsiooni resultaati nii: „Võrdses temperatsioonis ei ole
helistikud eristatavad, neil puudub iseloom. Esitades 18. ja 19. sajandite muusikat võrdses
temperatsioonis, kaotame muusika väljendusvahenditest väga olulise osa. Eelnev on
määravaks põhjuseks, miks tuleb teoste ettekandel kasutada õigeid temperatsioone ja
häälestusstandardit – erinevate helistike iseloomude, värvustega seotud afektid on oluliseks
väljendusvahendiks, millega helilooja arvestas. Helistike iseloomu ja värvingutega arvestav
kontseptsioon püsis elujõulisena pikalt – vähemalt 20. sajandi alguseni, ka perioodil, mil
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ametlikult oli võrdne temperatsioon valdav, mõtlesid heliloojad ja fikseerimata häälestusega
pillide mängijad helistikekeskselt. Põhjus, miks ajaloolised, helistike värvinguid esile toovad
temperatsioonid kõrvale jäeti, peitub 19. sajandil muutunud maailmakäsitluses ja
mõtlemises – tõenäoliselt tingituna kiirest tehnilisest progressist on ka humanitaarteadustes
sellele ajajärgule omane arusaam, et iga uus lahendus on parem, täiuslikum, iga järgnev
ajahetk eelneva suhtes ülimuslik, eelneva kulminatsioon. Sellelt seisukohalt lähtudes oli
selge, et olemasolevaid süsteeme ja lahendusi tuleb pidevalt moderniseerida, seega heideti
kõrvale vanemad pillitüübid, interpretatsioonipraktikad, häälestused, et soodustada, ülistada
romantiliste kõlaideaalide kandjaid, milleks olid kontsertklaver, solistid-virtuoosid,
romantiline interpretatsioon, võrdne temperatsioon.“ (Sarapuu 2009: 10)
Kui aga temperatsiooni ei ole, peaks muusikas intervallid kõlama inimkõrvale loomulikud
ning puhtad. Ja säilib ka helistike omavaheline eripära.

1.2. Naturaalne häälestus
Järgnevalt selgitatakse naturaalset ehk tempereerimata häälestust, selle matemaatilisi
seaduspärasusi ning põhjendatakse selle kõla puhtust. Käesolevad näited lähtuvad C-duurist,
ent need kehtivad ka ülejäänud mažoorsetes heliridades.
„Ptolemaiost tuntakse heliridade aritmeetiliste seaduspärasuste
akustiliselt puhas mažoor on väljendatud järgmiste suhetena:
C
1/1

D
9/8

E
5/4

F
4/3

G
3/2

A
5/3

dokumenteerijana,

H
15/8

C
2/1

Referentsheliks on selles näites C. Iga puhta mažoorse helirea konstrueerimisel peab järgima
samu intervallisuhteid, sõltumata referentsheli asukohast. Lauldes pillisaateta lihtsat
mažoorset viisi, järgib „rikkumata kõrvast” juhinduv laulja neid suhteid hämmastava
matemaatilise täpsusega, klaverisaate lisandumisel võib tekkida probleeme.“ (Ibid.: 33)
Näiteks G ning C noodi helisageduste väärtusi omavahel jagades peaks tulemus ideaalis
olema 3:2 (akustiliselt puhas kvint), ehk intervalli suhe väljendabki helisageduste jagatise
tulemust. Mida väiksemad numbrid on intervalli iseloomustavas suhtes nii nimetajas kui
lugejas, seda puhtam kõla tekib. Põhjuseks on harmooniliste ülemhelide rea kokkulangevus.
„Harmooniline ülemhelide rida on loodusseadustel põhinev akustiline nähtus – helide
järgnevus, mis on seotud, suhestatud madalaima ehk põhiheliga. Koos põhiheli kõlaga
kaasnevad alati ülemhelid, mille sageduste vahed põhiheliga on väljendatavad lihtsate
aritmeetiliste suhetega. Ülemhelide esinemise järjekord on alati järgmine: oktav 2:1, kvint
3:2, kvart 4:3, suur terts 5:4, väike terts 6:5, kaks intervalli, mis mahuvad väikese tertsi ja
täistooni vahele – 7:6 ja 8:7, suur täistoon 9:8, väike täistoon 10:9, jne.“ (Ibid.: 36)
„Läbi sajandite on muusikute ja muusikateoreetikute püüdlused olnud samasuunalised –
koosmusitseerimisel otsitakse kooskõla, kus ühiselt produtseeritud helid kõlaksid kokku
naturaalse harmoonilise ülemhelide rea alusel, eriti selle rea alumiste osahelide suhtes.
Heakõlalisuse määratleb erinevate põhihelide ülemhelide kokkulangevuse määr.“ (Ibid.: 37)
Akustiliselt puhtaid intervalle peetakse meeldivalt säravaks, sest neis on vähem müra. Antud
väitele saab tõestust kui kuulata eri helinäiteid tempereerimata ja tempereeritud akordidest.
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1.3. Tempereerimise põhjused
Tänapäeva muusika süsteemiks on tempereeritud helirida, sest ajalooliselt on see nii
kujunenud, kuna see võimaldab mängida kõikides helistikes. „Kui unisoonid ei ole täpselt
suhtes 1:1 ja oktavid 2:1, siis on tegemist häälestusveaga, mis määratletakse selgelt
dissonantseks ja mitteaktsepteeritavaks. Unisooni ja oktavi puhul ei ole ka kunagi olnud
põhjust kompromisside otsinguteks, olukord komplitseerub juba järgmise intervallisuhte
juures, mis on kvint, suhtega 3:2. Olemuselt on kvint akustiliselt heakõlaline, ta järgneb
aritmeetilise suhte lihtsuselt unisoonile ja oktavile. Kuna kvindiga on lisaks pöördintervall
kvardile tihedalt seotud ka intervallid suur ja väike terts (mis moodustavad kvindi), siis
hakati
just
kvindi
akustiliselt
puhast
mõõdet
tahtlikult
allutama
tempereerimiskompromissidele koos vajadusega mahutada helirida klahvpilli klaviatuurile.“
(Sarapuu 2009: 37)
Naturaalne häälestus sobib mängimiseks küll viiulile, kus intonatsiooni saab mängija
mõjutada, ent instrumentidel mis on ette häälestatud, näiteks klahvi vajutades avatakse
mingi kindla helikõrgusega keel, ei ole suudetud siiamaani lahendust leida (Ibid.: 40–41).
„Häälestus- ja temperatsioonialase diskussiooni põhiliseks objektiks on läbi sajandite olnud
klahvpillid,
praktiliselt
kogu
häälestusproblemaatika
käsitlus
toimub
klahvpillitemperatsioonidega seotud terminoloogias. Ansamblis kasutatava klahvpilli
temperatsioon määrab kogu ansambli intonatsioonikäitumise, see on lähtepunkt ja
diskussioonide alus.“ (Ibid.: 65)
Lihtsalt öeldes ongi tarvidus klaveril eri helistikes mängida ning ka klaveri domineerimine
teinud võrdtempereeritud süsteemist praegu valitseva süsteemi. On küll üritatud suurema
klahvide arvuga klaviatuure valmistada, ent klahvide lisandumisel suureneb
mängimiskeerukus. (Anfilov 1965: 126)
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2. LÕÕTSA HÄÄLESTUSE UURIMINE
2.1. Lõõtspillide häälestus
Töö empiirilises osas uurib autor, kas eesti lõõts on naturaalse või tempereeritud
häälestusega. Uurimiseks on Kalju Sarnit ’i 1992. a valmistatud neljarealine lõõts. Uurida
kavatsetakse eelkõige toonikaakordi nootide suhteid ehk noote, mis tulevad lõõtsa kokku
surudes. Selleks on vaja mängida vaid ühe rea nuppe.
Mõõtmistega määratakse nootide sagedused hertsides ning hiljem neid jagades leitakse
võimalikult lähedased suhted naturaalhäälestuse intervallidele, et tõestada lõõtsa helirea
naturaalset häälestust.
Eesti lõõts peaks olema tempereerimata süsteemiga nagu ka saksa päritolu lõõtsad: Hohner
Alpina 3D lõõtsa mängides on selgelt aru saada, et sama noot, eri helistikes, kõrguse poolest
varieerub. Kahe noodi kooskõlamisel, mis võrdtempereeritud süsteemis peaks olema
unisoonis, tekib vahele tuiklemine, mis näitab helisageduse erinevust.
Algne lõõts pärinebki just Saksamaalt, kus leiutati „käsiharmoonika“ kui edasiarendus
suupillile, koos saatehääle lisamisega (Richter 1990: 39). Tegu pole kromaatilise, vaid
diatoonilise pilliga, mis tähendab helistikul põhinemist ning eri helistikkude piiratud arvu.
Lõõtspilli parema käe klaviatuur sisaldab ridadele vastava arvu suupille.
Eesti lõõtsa 2–3 häälekoori on häälestatud unisooni (Noormaa 2005: 25), mitte kergelt
võnkesse (nagu akordionil tremolo register). Lõõtsa kõlale tekitab sära mitte tuiklemine,
vaid selleks teguriks sobiks naturaalne häälestus. Näiteks peaks kogenud lõõtsamängijad aru
saama kui häälestus ei ole lõõtsa oma (Ibid.: 26).
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F

G

Võrdtempereeritud intervallide suhted

A

Naturaalintervallide suhted

Joonis 1. Kindlaksmääratud suhete võrdlus kahes süsteemis
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Ideaalis, kui võtta arvesse täpseid, teadaolevaid intervallide jagatissuhteid, tekib graafik,
nagu on joonisel 1. Arvandmed on saadud G. Richteri raamatust „Akkordeon“.
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Joonisel 1 on peamised vahed kolmanda, kuuenda ja seitsmenda astme juures
võrdtempereeritud häälestuses kõrgemad kui naturaalhäälestuses. Intervallide suhted on
väikeste erinevustega (vaid mõni Hz) ning seetõttu jätab mulje, nagu võrreldavad tulbad
oleksid üsna samad, sagedusi tegelikkuses kuulates on kõla selgelt eristatav. Sarnasus
hilisemate suhteväärtustega ning joonisel 1 toodud väärtustega näitab, millisele häälestusele
lõõtspill kaldub ning kui selgelt mõistetavad erinevused tekivad.

2.2. Mõõtmistulemuste analüüs
Mõõtmisteks kasutati tahvelarvutit ASUS Nexus ning programmi „Gstrings“, mis näitab
kümnendiktäpsusega ära sageduse hertsides. Mõõtmistulemust võivad mõjutada
mõõtevahendi mõõtemääramatus ja pilli amortisatsioon.
Uurimuslikus osas on mõõtmisteks ja lõõtsaga võrdlemiseks võetud akordion Dallape
„Charming“. Pilli on vähe mängitud ja seega peaks olema säilinud võimalikult suurel määral
algne tehase häälestus.
Akordion on klaveri eeskujul võrdtempereeritud häälestusega muusikainstrument. Akordion
on kromaatiline pill, millel saab mängida kõikides helistikes. Akordioni tempereerituse
kontrollimiseks võrreldi akordion Dallape C-duuri nootide kõrgusi kokkuleppeliste (A = 440
Hz) suurustega, mis neile nootidele on traditsiooniliselt kokku lepitud (joonis 2).
550
500

Sagedus, Hz

450
400
350

300
250
200

C

D
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F

G

A

H

C

Dallape akordion

261,7

293,7

330,3
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392,6

439,9

494,4

523,9

Võrdtempereeritud häälestus

261,6

293,7

329,6

349,2

392

440

493,9

523,3

Joonis 2. Katseakordioni ja kokkuleppeliste sageduste (Hz) võrdlus
Mõõtmiste põhjal selgus, et erinevused akordionil on väikesed ning akordioni võib lugeda
tempereeritud häälestusega instrumendiks. Erinevuste varieeruvus 0–0,7 Hz võib sõltuda
lõõtsa tõmbamise tugevusest ja pilli keele amortisatsioonist. Näiteks oli mõõtmise ajal lõõtsa
tõmbamise tugevusega võimalik tulemust muuta umbes 0,3 Hz piires.
Järgnevalt võrreldi akordioni sageduste suhteid naturaalhäälestuse sageduste suhetega.
Väljatoodud noodid jagati antud helistikus esimese astmega ehk C noodiga (joonis 3).
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Joonis 3. Akordion Dallape võrdlus naturaalhäälestuse kokkuleppeliste intervallide suhetega
Joonisest 3 selgub, et mõned suhted erinevad rohkem, mõned vähem. Näiteks suur terts (C–
E) on kõrgem, mida ka Peeter Sarapuu (2009: 12) mainib eraldi võrdtempereeritud
häälestuses kui väga häirivat intervalli, kuna selle vahe peaks olema väiksem. Dallape
akordioni tempereeritud A ning H noodi suhtarv C noodiga on märgatavalt erinev.
Ülejäänud suhtarvud on väiksema vahega ehk siis intervallide häälestus on üsna ligilähedane
D, F, G noodi puhul. Kuna noodi suhtarvu saab kui jagada kõrgema noodi sagedus
madalama omaga, tuleb C nooti jagada endaga, sellest ka võrdne tulemus
naturaalhäälestusel akordioni omaga. Oktav on akordionil natuke lahus tõenäoliselt kas
tulenevalt mõõteriista ebatäpsusest või siis C nootide tihedast kasutusest, mis tingib keeltel
mõningase häälestuse muutuse. Oktavi suhe on mõlemal süsteemil kindlalt paigas ning see
on 2:1.
Kalju Sarnitʼi valmistatud lõõtsa võrreldi Dallape akordioniga selleks, et tõestada eesti
lõõtsa naturaalset häälestust. Mõlemal pillil mõõdeti mängitud nootide sagedused. Joonisel 4
on toodud akordioni ja lõõtsa sageduste erinevused hertsides. Tulemuste saamiseks lahutati
Dallape akordioni sagedusest lõõtsa oma.
Akordioni ja lõõtsa nootide sageduste vahe pole ühtlane. Kahe esimese noodi vahe on
positiivne, kolmanda vahe negatiivne ning siis jälle kaks negatiivset ja kaks positiivset.
Korrapäratuse saab tingida see, et lõõtsa häälestus ei ole tempereeritud. Kui mõlemad pillid
oleksid tempereeritud häälestuses, oleksid vahed sarnased ning graafikud ligilähedaselt
paralleelsed. Joonisel 4 esitatud tulbad näitavad, et kord on kõrgema häälestusega lõõts,
kord akordion. Sageduste vahed on selgelt nähtavad ning paljudele muusikutele
intonatsiooni küsimuses väga olulised. Muusikud ütlevad sageli selle peale, et „miski“ on
paigast ära. See „miski“ võib olla mõni herts. Näiteks C ja Cis noodi vahel on veerandtoon
umbes 8 hertsi, seega on oluline püüelda suurima täpsuse poole. (Richter 2009: 148)
Akordioni ja lõõtsa intervallide suhted on toodud joonisel 5. On märgata, et just kolmas,
kuues ja seitsmes aste on lõõtsal madalamad. Selle põhjuseks on tõenäoliselt lõõtsa eriline
häälestus ning lõõtsa häälestust võib pidada esialgsete tulemuste põhjal juba
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naturaalhäälestuseks. Teades allikamaterjalides leiduvaid suhteid ning nende tabeleid
analüüsides ja neid praegustega võrreldes, on tekkinud sarnasus nii intervalli ideaalse
vahega joonisel 1 kui ka mõõtmistulemustest lähtuvas joonisel 5. Nii esimese kolmanda kui
ka esimese kuuenda, esimese seitsmenda astme helisageduste jagatised on kummaski tabelis
just erinevuskohtadeks. Juhuslikult sellist sarnasust tõenäoliselt ei tekiks.
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Joonis 4. Häälestuste erinevused hertsides lõõtsal ja akordionil
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H

C

Lõõts

Joonis 5. Dallape akordioni ja lõõtsa mõõtmisel põhinevad intervallide suhted
Arvutati välja lõõtsa ning akordioni intervallide jagatiste suhte erinevused võrreldes
naturaalhäälestuseks peetavate suhetega. Arvutused on esitatud järgneval joonisel 6. Selgub,
et kolmanda, kuuenda ning seitsmenda astme vahe on akordionil, kui tempereeritud
instrumendil, ebaproportsionaalselt suur, võrreldes muude nootidega. Tõenäoliselt on lõõtsa

33

Julius Koppel, 11. klass, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 2014
TEMPEREERITUD JA TEMPEREERIMATA SÜSTEEMIDE VÕRDLUS AKORDIONI JA LÕÕTSPILLI NÄITEL

0,015

0,014

0,012

0,014

vahepealne, akordionist suuremgi, kaugus naturaalsest süsteemist tingitud juba
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pill on häälestatud kõrva järgi ning vahepeal pole seda häälestatud;

ajaga, tulenevalt ilmastikuoludest, materjalid „mängivad“ ning see tähendab
füüsikaliste või keemiliste omaduste muutumist;

pilli on aastaid mängitud ning intensiivne mäng võib keelte häälestust muuta.
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Joonis 6. Akordioni ja lõõtsa intervallisuhete erinevus naturaalhäälestusest
Sellegipoolest on lõõtsa sarnasus üldisemas mõttes naturaalse häälestusega suurem, sest
graafikute amplituud pole nii suur kui akordionil. Ka põhimõte, et esimese kolmanda astme
kaugus peaks olema väiksem kui võrdtemperatsioonis, leiab kinnitust.
Teiseks põhihüpoteesi tõestuseks, et lõõts on naturaalse häälestusega, viidi läbi lõõtsa eri
helistike teatud nootide mõõtmine. Seda seetõttu, et eri helistikes (iga helistik on üks rida
lõõtsal) mõned noodid erinevad. Samal ajal on palju ühiseid noote, mis lõõtsa proovides on
selgelt eri sagedusega. Loogiliselt oletades peaks võrdtemperatsiooni puhul igas helistikus
noodi helivõnke sagedus konstantne olema. Kui samad noodid (nimetuse, mitte kõrguse
poolest) eri helistikes on erineva võnkumissagedusega, annab see tunnistust sellele, et lõõts
on naturaalhäälestusega pill. Niisama samanimeliste nootide natukene teiseks häälestamine
oleks arusaamatu, eriti kogenud ning hinnatud pillimeistritelt.
Lõõtsa proovides võib sama noodi leida mitmelt realt, kuid kohati on sama noodi sageduse
vahe lausa häirivalt erinev – see on siiski vaid kogemusel põhinev subjektiivne seisukoht.
Järgmised mõõtmised peaks kinnitama väidet, et lõõts on tempereerimata häälestusega.
Mõõtmistel võetakse aluseks C-duuri kolmas, kuues ning seitsmes aste, lootuses just nendes
leida erinevusi, sest varasemas mõõtmises ilmnes naturaalsele häälestusele kalduvus just
neis astmetes. Sama noodi sagedusi uuritakse C-, G- ja D-duuris. Samas võib ka
referentshelideks määrata oma soovi järgi teisigi noote, sest piisavalt mahukate,
paljuarvuliste mõõtmiste tulemusel peaks vahe ka mujal igal juhul ilmnema.
Noodinimetustega on vaadeldavad astmed E, A ning H (joonised 7–9).
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Joonis 7. E noot kolmes eri helistikus (C, G, D)
Kui tegu oleks tempereeritud instrumendiga, peaks tulbad olema ühekõrgused (joonis 7), ent
ühehertsiline vahe eeldab, et eri kõrgustel on ikkagi mingisugune eesmärk.
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Joonis 8. A noot kolmes eri helistikus (C, G, D)
Tulbad on A noodi puhul teistpidises kasvus (joonis 8). Siin on aga juba näha väga selgesti
eristatavat, üle viiehertsilist vahet, mis ei saa olla juhuslik häälestaja eksimus, sest
mängideski kuuleb selle selgelt ära. Eesmärgiks võib pidada intervallide sageduste suhete
jäävust eri helistikes.
Joonis 9 annab kinnitust, et eri noodid on eri häälestusega ja kuna lõõts mängides kõlab
võrdlemisi puhtalt, julgeb töö autor väita, et antud joonisel nähtav kolmehertsiline vahe on
taotluslik selleks, et intervallid kõlaksid helistiku piires paremini.
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Joonis 9. H noot kolmes eri helistikus (C, G, D)
Mõõdetakse ära ka kolme rea esimese ning kolmanda astme helivõngete sagedused ning
jagatakse omavahel, selleks, et leida sarnaseid tulemusi varasemale mõõtmisele (joonis 10).
Kui juba ka teistes helistikes on esimese kolmanda aste suhe sama, võib üsna kindlalt
järeldada, et lõõtsal on naturaalne häälestus. Vähemasti on püütud seda suuremal määral
saavutada (saavutatav on see nii palju, kuivõrd täpne on häälestaja kuulmine ning mis talle
endale häälestamise ajal õigem tundub).
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Joonis 10. Esimese ja kolmanda astme võrdlus eri juhtudel
Vahe tempereerimata ning tempereeritud süsteemil on selgelt eristatav: lõõtsal ning
akordionil on erinev häälestus. Kolm lõõtsa eri helistike (C, G, D) esimese-kolmanda astme
suhet on enam-vähem võrdsed (joonis 10) ning selgelt eristatavad tempereeritud süsteemist.
Lõõtsa suhted on ligilähedased naturaalsele, mistõttu neid võib pidada tempereerimata
intervallideks ning kogu lõõtsa eelnenud tõestuste põhjal, tempereerimata häälestusega
instrumendiks.
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KOKKUVÕTE
Pillimeistrid, nii endised kui ka praegused, häälestavad lõõtsasid enam-vähem naturaalsesse
häälestusse, aga teevad seda kas kuulmise või aparaadi järgi. Teoreetiliselt lõõtsameistrid
oma tööd sageli ei põhjenda, samuti ei ole töö autor leidnud konkreetseid sageduste
mõõtmise tulemusi.
Antud töö eesmärk oli selgitada, kas eesti lõõts on tempereerimata süsteemiga instrument.
Püstitatud töö eesmärk sai täidetud, sest mõõtmised tehti kodustes tingimustes, ilma
spetsiaalse aparatuurita. Uurimuslik pool, mis annaks kinnitust teoreetilisele poolele kandis
oma eesmärki hästi. Leiti sarnasused suhtarvude tabelite võrdluses, noodi sageduse
muutumine helistiku vahetudes, eri helistike esimese kolmanda astme intervalli suhtarvude
ligilähedane kattumine üksteise ning ka kokkuleppelise suurusega. Tehtud uurimistöös jõuti
järeldusele, et lõõts on ligilähedaselt naturaalses häälestuses.
Uurimuse jätkamine oleks võimalik, kui muutuks täpsemaks mõõteriist ning suureneks
katsete arv, sealhulgas ka mõõdetavate pillide arv, sest eesti lõõtsade eri valmistajatel võib
häälestus erineda. Oluline on mängida sama tugevusega, et lõõtsatõmbe tugevuse roll
väheneks. Kõik need tingimused on vajalikud selleks, et tulemus täpsem oleks.
Antud valdkonnas on edaspidi vajalik huvituda rohkem spetsiifiliselt eesti lõõtsa
häälestusest, sest traditsiooniliselt võib olla mingeid kõrvalekaldeid naturaalsest häälestusest
ja ka algsest saksa lõõtsa häälestusest. Naturaalne kõla on ideaal, kuhu poole püüelda. Võibolla töötatakse välja kunagi omapärase ning meeldiva kõlaga instrument, mis looduslikke
intervallide suhteid järgiks. Muusikas on kõla puhtus oluline ning lõõts, kui diatooniline
instrument, loob võimaluse naturaalselt puhaste intervallide olemasoluks. See loob eesti
lõõtsale erilise koha rahvamuusikas naturaalse ehk tempereerimata häälestuse tõttu.
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SISSEJUHATUS
Uurimustöö teemaks sai töö autor inspiratsiooni BBC dokumentaalfilmist Child of Our Time
(Child... 2010), kus jälgiti 25 lapse geneetilist, sotsiaalset, geograafilist ning etnilist arengut
alates nende sünnist 2000. aastal. Käesolevas töös sooviti samuti teha uuringut, milles
kajastuks laste areng teatud perioodi jooksul. Lasteaiast kooli suundumine on lapse jaoks
kindlasti üks suuremaid elumuutusi, mis pakub huvitavaid uurimisküsimusi.
Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on uurida ühe Pärnu lasteaia vanima vanuserühma laste
arusaamu koolist kui hariduskeskkonnast ning koolikeskkonna tajumisest ilma otsese
kogemuseta. Uurimistöö koosneb kahest põhietapist – esimesel aastal uuritakse lasteaia
viimase rühma laste arvamusi lasteaiast ja koolist. Selleks viis autor läbi fookusgrupi
intervjuu ning palus osalejatel joonistada pilt sellest, milline on nende meelest kool.
Uurimistöö teises etapis toimub joonistatud piltide sotsiosemiootiline analüüs. Fookusgrupi
intervjuude eesmärgiks oli leida vastused järgmistele põhi- ja alaküsimustele:
1. Milline on lasteaialaste arvamus koolist?

Mida lapsed koolist teavad?

Kas koolist ollakse positiivsel või negatiivsel arvamusel?

Milliseid emotsioone tekitab lasteaialastes kooli minek?

Milliseid tegevusi tehakse koolis lasteaialaste arvates?
2. Mil määral tajuvad lasteaialapsed kooli ja lasteaia erinevusi?

Mis on laste arvates lasteaiaõpetajate ja kooliõpetajate erinevused?

Kuidas erinevad lasteaias ja koolis tehtavad tegevused?
3. Mille põhjal on lasteaialaste hinnangud kujunenud?

Kes on koolimineva lapse jaoks olulised teised, kes mõjutavad
koolikeskkonna tajumist enne reaalset kogemust?

Mil määral aitab lasteaed lapsi kooliks emotsionaalselt ette valmistada?
Käesolev töö koosneb neljast peamisest peatükist: esiteks antakse ülevaade teoreetilistest
lähtekohtadest, eelkõige pöörates tähelepanu erinevatele hariduskeskkondadele,
koolistressile ja lapse arengule üldisemalt; seejärel tutvustatakse uuringu valimit ja
uurimismeetodit; kolmas peatükk tutvustab uuringu põhilisi tulemusi; neljandas peatükis
vastatakse uurimisküsimustele ja paigutatakse uuringu tulemused laiemasse konteksti. Töö
lõpeb kokkuvõtte, kasutatud kirjanduse loetelu ja lisadega.
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1. TEOREETILISED LÄHTEKOHAD
1.1. Lapse areng
Jean Piaget' kognitiivse arengu teooria järgi toimub laste kognitiivne areng astmeliselt. Need
astmed või staadiumid erinevad kvalitatiivselt ning iga järgmine rajaneb eelmisel. Arengule
on oluline nii organismi füüsiline küpsemine kui ka keskkond. Esimeseks etapiks on
sensomotoorne staadium – sünnist kuni 2. eluaasta lõpuni, kus laps õpib maailma tundma
meelte ja liigutuste kaudu. Teiseks etapiks on operatsioonieelne staadium, kuhu kuuluvad 3–
7 aastased. Selleealistel lastel on raske näiteks objektide liigitamisega ning järelduste
tegemisega, kuid järjest rohkem hakatakse objektide ja nähtuste tähistamiseks kasutama
sümboleid (sõnu). See võimaldab lapsel mõelda asjadest, mis pole hetkel meeltega tajutavad
kuid siiski ei suudeta veel sooritada keerukamaid mõtteoperatsioone (siit nimetus
„operatsioonieelne staadium“). (Uljas, Rumberg 2002) Selle staadiumi lõpuks peaks olema
laps kooliküps. Lastearst Anne-Kristi Uuli järgi (2000) on laps kooliküps siis, kui ta on
arenenud teatud vaimsele, kehalisele ja sotsiaalsele tasemele. See tähendab, et koolimineja
võiks teada ja osata kirjutada vähemalt oma nime; teada oma vanemate nime ning eriala;
jutustada pildi järgi või kuuldud lugu; tunda nädalapäevi, kuid ning aastaaegu; osata end
panna riidesse, kammida ning käsi pesta; hoida oma asju korras ning osata väljendada oma
soove. (Uuli 2000) Kuues eluaasta on kiire õppimise ning vaimse arenemise periood (Uljas,
Rumberg 2002).
Inimene ei sünni Bergeri ja Luckmanni (1966) järgi ühiskonda automaatselt selle liikmena,
ta kaldub sotsiaalsuse poole ja temast saab sootsiumi liige, see tähendab, et indiviidid mitte
ainult ei ela ühes maailmas, vaid osalevad üksteise olemises ja olemuses. Selleks aga peab
olema toimunud sotsialiseerimine. Primaarne sotsialiseerimine toimub lapsepõlves, koos
„oluliste teiste“ (reeglina pereliikmed) abiga. Primaarse sotsialiseerimise käigus jõuavad
lapse teadvusesse arusaamad teiste käitumisest ning ühiskonnas valitsevatest normidest.
Pärast primaarset sotsialiseerimist toimub sekundaarne sotsialiseerimine, reeglina erinevates
institutsioonides, näiteks lasteaias ja koolis. Toimub spetsiaalsete teadmiste sotsiaalne
jaotamine – seonduv sõnavara, müüdid, käitumisnormid, rolliootused, identiteet ning võib
saabuda šokk, et maailm ei ole selline, nagu see enne tundus. (Berger, Luckmann 1966: 152)
„Tuleb tähele panna, et laps õpib, samastudes täiskasvanutega, jäljendades nende kõneviisi
ning tõekspidamisi. Õige ja vale eristamist õpetavad lähedased inimesed, keda laps usaldab.
Kui täiskasvanu peab lubadustest kinni, siis õpib seda tegema ka laps.“ (Soopõld, Lõivukene
2010: 6)
Konkreetsete operatsioonide staadiumil – 7. kuni 12. eluaastatel täiustub lapse
mõtlemisvõime ja oluliste tunnuste põhjal järelduste tegemine ning sündmuste käigu
mõtteline tagasipööramine. Üha enam hakatakse mõistma, et teistel inimestel võivad olla
teistsugused tunded ja arvamused. Formaalsete operatsioonide staadium algab 12. eluaastast
ning selle aja jooksul algab abstraktne ja loogiline mõtlemine. Tekib võime opereerida
võimalikkuse, tõenäosuse vms kategooriates ning toimetulek oletuslike ehk hüpoteetiliste
lahenduskäikudega, näiteks peast arvutamine. (Uljas, Rumberg 2002)
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1.2. Lasteaed
Koolieelse lasteasutuse seadus (Koolieelse... 1999) ei sätesta selgelt, millal peaks laps
lasteaeda minema, kuid paneb valla- ja linnavalitsustele kohustuse luua kõigile pooleteisekuni seitsmeaastastele lastele võimalus käia teeninduspiirkonna lasteasutuses. Eestis
jagunevad lasteaiad neljaks tüübiks: lastesõimed (kuni 3-aastastele lastele), lasteaiad (kuni
7-aastastele lastele), erilasteaiad (kuni 7-aastastele erivajadustega lastele) ning lasteaedkoolid. Lasteaiarühmad jagunevad taas neljaks: noorem rühm – kolme- kuni viieaastased;
keskmine rühm – viie- kuni kuueaastased; vanem rühm – kuue- kuni seitsmeaastased ja
liitrühm – kahe- kuni seitsmeaastased.
Lasteaedade põhiülesanne on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi
arvestades pakkuda võimalusi ja tingimusi tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes oleks
sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda
väärtustav. Samuti hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset,
kõlbelist, sotsiaalselt, vaimset ja kehalist arengut. (Koolieelse... 1999)
Lasteaias õpivad lapsed eelkõige läbi mängu, mis muudab tähtsaks ka selle, et õpikeskkond
oleks mänguline. Õpikeskkond on koht, mis suunab neid õppima ja on asjakohane lapse
arendamiseks ning iseloomustab õppimist, selle alla kuuluvad lasteaia sise- ja väliskeskkond
ning seal olevad inimesed ja esemed (Seeme 2011). K. Seeme (2011) ütleb ka, et mänguline
õpikeskkond võimaldab lapsel areneda mitmekülgselt nii intellektuaalselt, füüsiliselt,
sotsiaalselt kui ka loominguliselt ning muudab õppeprotsessi põnevamaks.
Koolieelses lasteasutuses omandab laps alushariduse, mis loob vajalikud eeldused edukaks
edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis. Lastele, kes lasteaias ei käi, on koolieelsete
lasteasutuste ja koolide juures avatud ettevalmistusrühmad, milles osalemine on vabatahtlik
(Ülevaade... 2010).

1.3. Kool
Eestis algab lapse koolikohustus seitsmendast eluaastast (Ülevaade... 2010), kuid lähtuvalt
võimekusest ning sünnikuupäevast võivad tegelikkuses lapsed minna kooli ka kuuendal või
kaheksandal eluaastal. Kooli puhul ei ole tegemist pelgalt kohustusega, vaid ka õigusega.
Eesti Vabariigi põhiseaduse § 37 ütleb, et igaühel on õigus haridusele (Eesti... 1992).
Eestis jagunevad koolid laias laastus kolme gruppi: põhikoolid, gümnaasiumid ning
kutseõppeasutused. Pärast lasteaeda astuvad lapsed põhikooli. „Põhikoolis on õppekava
täitmiseks arvestatud aeg üheksa aastat. Põhikooli kooliastmed on: 1) I kooliaste – 1.–3.
klass; 2) II kooliaste – 4.–6. klass; 3) III kooliaste – 7.–9. Klass.“ (Põhikooli... 2010)
Põhikooli riiklik õppekava (Põhikooli... 2011) ütleb, et „põhikooli ülesanne on luua
õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav keskkond, mis toetab tema
õpihimu ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste
omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi
kujunemist.“ Lisaks on põhikoolil nii hariv kui ka kasvatav ülesanne. Kool aitab kaasa
õpilaste kasvamisele loovateks, mitmekülgseteks isiksusteks, kes suudavad ennast
täisväärtuslikult teostada erinevates rollides: perekonnas, tööl ja avalikus elus. (Põhikooli…
2011)
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Põhikool peaks riikliku õppekava järgi aitama õpilasel jõuda selgusele oma huvides,
kalduvustes ja võimetes ning tagab valmisoleku õpingute jätkamiseks järgneval
haridustasemel ja elukestvaks õppeks.

1.4. Koolistress
Stressi termini võttis 1926. aastal kasutusele Kanada teadlane Hans Selye, öeldes, et stress
on organismi mittespetsiifiline vastus keskkonna või situatsiooni esitatud nõudmistele
(Uljas, Rumberg 2002: 153). H. Selye teooria kirjeldab stressiga seoses ka kahte liiki pinget.
Soodsad tingimused ja optimaalse intensiivsusega toimivad tegurid kutsuvad inimeses esile
positiivse pinge, mis mõjub inimesele stimuleerivalt ja hõlbustab tema kohanemist.
Negatiivset pinget võivad aga põhjustada ebasoodsad sündmused, samuti liiga tugevad
ärritajad, mis kurnavad kohanemismehhanisme. Selle tulemusel tekkivad organismi
elutegevuses häired ning kohanemisvõime alaneb. (Uljas, Rumberg 2002: 155) Stressi
võivad põhjustada näiteks suured elusündmused, lasteaiast kooli suundumine on väikelapse
jaoks kindlasti oluline sündmus, mis nõuab temalt uute rollide omandamist.
Viimaste aastaste jooksul on aina enam räägitud sellest, et kooliteed alustavatel lastel on
raske ja koolistressi esineb aina sagedamini. Põhjuseid on mitmeid. Esimene põhjus on
kindlasti tuttavast lasteaiast võõrasse koolikeskkonda minek. „Vanemad tahavad lastele
parimat. Ja kui tahta lapsele parimat, tuleb talle anda võimalikult hea stardikiirendus. Nii
keskendutakse akadeemilistele teadmistele, jättes tagaplaanile vaimsed väärtused, inimeseks
olemise erinevad tahud,“ ütles Rocca al Mare algklasside õpetaja Sirje Külaviir ning väitis,
et lapsevanemad kurnavad esimesse klassi minevaid lapsi faktide ja stressi rohkusega.
(Tänavsuu 2010) Artiklis (Tänavsuu 2010) intervjueeritud õpetajad tõid välja ekstreemseid
stressi näiteid: „Ühes koolis tegi üks laps katsete ajal püksid täis, sest tema pinge oli sellisel
tasemel. Lapsed on katsetel ka nutnud või oksendanud.“
„Laste saavutusvajaduse kujunemisel mängivad olulist rolli vanemad. Kui vanemad
pööravad oma lastele piisavalt tähelepanu, selgitavad, millisel juhul saab mingit tegevust
pidada edukaks ja millisel mitte, näitavad, kuidas on omavahel seotud töö ja tulemus,
julgustavad laste iseseisvust, kiidavad ja toetavad neid ning tunnustavad nende edu, siis
areneb lastel ka kõrge saavutamisvajadus. Selle tõukejõuks on saavutustega seotud
positiivsed emotsioonid ja oma võimete tunnetamine. Kasvatuse erisuste tõttu on
saavutusvajadus suurem sageli just esmasündinud ja ainukestel lastel. Ka hirmu ebaedu ees
kujundavad vanemad. See tekib siis, kui hakatakse lapse tegevuse tulemusi varakult
võrdlema teiste laste omadega, kui last nimetatakse saamatuks, ei selgitata, mis on läinud
valesti, vaid tehakse lapse tehtut pidevalt ümber, jne.“ (Uljas, Rumberg 2002: 136–137)
Kooliaja saabudes on J. Loko (2001) järgi lastel suhteliselt madal vaimse töö võime, mis
vanusega hakkab pidevalt suurenema. Arvukad uuringud on tema sõnul näidanud, et
igasuguse tegevuse korral töövõime lastel alaneb kiiremini kui täiskasvanutel. Väsimuse
aste on seda suurem, mida noorem on laps. Väikesed lapsed väsivad väga kiiresti ja nende
vaimset väsimust on väga raske määrata, kuna nad võivad keelduda tööst erinevatel
põhjustel.
Üha enam on koolikiusamine levinud nooremate õpilaste hulgas. „Kaaslaste suhtes
agressiivne käitumisstiil on lastegruppides jälgitav juba väga varakult. Agressiivsus hakkab
välja kujunema juba lasteaialastel, kus suhted eakaaslastega pakuvad soodsaid võimalusi

43

Rahel Mihkelson, 11. klass, Pärnu Hansagümnaasium, 2013
KOOLIKESKKONNA TAJUMINE LASTEAIA VANIMA RÜHMA LASTE SEAS

ning samuti tegevuspaika ennast mitmel viisil maksma panna. Lapsed, kes on lasteaias
teistega võrreldes agressiivsemad, kalduvad olema seda ka koolis.“ (Aim 2011: 33) A. Aimi
(2011) uuringust selgus, et narritakse väga erinevatel põhjustel – narritakse lapsi, kes
kannavad prille, kes on paksud, samuti narritakse riietuse ja puhtuse pärast.
Koolipsühholoog Kaia-Leena Lassi (2009) sõnul ei ole väike stress halb, samuti ka pisuke
ärevus enne mõnda olulist hetke – see on loomulik ja aitab tihtilugu end just kokku võtta.
Halvem on lugu siis, kui tekib tunne, et kõik on üle pea kasvanud. Laste puhul on esmasteks
signaalideks ärritunud, väsinud ja ükskõikne olek, kui ta ei usu enam oma võimetesse ning
tal on üha raskem õigeid otsuseid teha. Koolistressi või kooliga seotud ärevust aitab samuti
avastada emotsionaalne ebakindel olek, tervisehäired ning kooliga seotud negatiivsed
mõtted. (Lass 2009)
Koolistressi vähendamisel on suur roll õpetajatel, kes võiksid nooremas koolieas laste jaoks
olla lausa mõistva vanemana, keskastme õpilastele abistava sõbra ning lõpuklasside noortele
targa nõuandja rollis (Elenurm et al. 1997). Kuna laste elus on suur roll ka vanematel,
võiksid lapsevanemad tegeleda laste probleemidega osavõtlikult ning tähelepanelikult:
tuleks anda lapsele märku, et teda kuulatakse ning küsida ka lapse arvamust. Vanematega
mitte-suhtlemisel on koolistressi tekkimisel suur roll – lapsed võivad tunda, et neid ei
kuulata ning nende tegevusi ei peeta vajalikeks, mis omakorda võib viia lapse eneseusu
kaotamisesse ning võimete langemiseni. (Kabel 2012)
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2. VALIM JA MEETOD
2.1. Valim
Uurimistöö valimi moodustasid ühe Pärnu lasteaia vanima grupi lapsed. Järgides üldlevinud
eetikakoodekseid (Uljas, Rumberg 2002), tagati osalejatele anonüümsus, et kaitsta nende
privaatsust ning soodustada vaba suhtlust. Osalemine oli vabatahtlik ning see põhines
lapsevanemate informeeritud nõusolekul.
Tegemist on mugavusvalimiga, kellega saadi kontakt läbi isiklike tutvuste (töö autor võttis
ühendust tuttava lasteaiaõpetajaga). Potentsiaalseks valimiks sobivas lasteaia rühmas oli 21
last. Uurimistöö autor saatis kõigile lapsevanematele kirja (lisa 1), milles küsis nõusolekut
uuringus osalemiseks, kirjeldas uuringut, selle eesmärki ning palus ühtlasi ka edasise
kontakti tarbeks (töö teine etapp) luba ning kontaktandmed. Kaheksa lapse puhul saadi
lapsevanema luba vestlemaks uurimistöö läbiviijaga.
Kaheksast lapsest neli olid poisid (P1, P2, P3, P4) ning neli tüdrukud (T1, T2, T3, T4), kõik
jäid vanusesse 6–7 eluaastat. Antud vanusegrupp osutus kõige sobilikumaks käesoleva
uurimistöö jaoks, kuna nad kuuluvad lasteaia vanimasse rühma ning suunduvad sügisel
kooli.
Valitud kaheksa lapsega tehti rühmaintervjuu ehk fookusgrupp, kus moderaator esitas
küsimusi ning lapsed vastasid läbisegi ning üksteist täiendades.

2.2. Meetod
Uurimistöö meetodiks on fookusgrupp. Fookusgrupi tavaliseks osalejate arvuks on 7–10
inimest (Murumaa 2010). Käesoleva uurimistöö fookusgrupis oli kaheksa inimest, kellega
tehti rühmaintervjuu. Rühmaintervjuu on lastega või antud vanusegrupiga suhtlemise puhul
kõige kasulikum viis, kuna lapsed võivad täiskasvanutega suheldes olla arad ning
fookusgrupi liikmed võivad üksteist stimuleerida suhtlemisele.
Tavaline fookusgrupi intervjuu kestvus on 1,5 kuni 2 tundi, maksimaalseks soovitatavaks
kestuseks on 2,5 tundi (Vihalemm 2010, viidatud Murumaa 2010 kaudu). Käesolev uuring
võttis kokku aega 1 tund ning 20 minutit. Lepitud ajaks (märts 2012) kohale jõudes tutvustas
moderaator end ning vaatlejana kaasa tulnud juhendajat ja rääkis, mida ta palub lastel teha.
See võttis aega kuni viis minutit.
Kuna uurimistöö eesmärgiks on koolikeskkonna tajumine, siis omab teatavat olulisust see,
kuidas lapsed kooli ehitise kujul visuaalselt ette kujutavad. Selleks paluti lastel joonistada
pilt koolist. Kui moderaator oli kätte andnud A4 valge paberi kõigile lastele, kes olid nõus
joonistama ning ka uurimistöö juhendajale, istus moderaator natuke kaugemale, et jälgida,
kuidas joonistamine toimub. Laste pliiatsivalik oli nende teha. Kaheksast lapsest viis valisid
viltpliiatsid, kolm tavalised värvipliiatsid. Enne joonistama asumist esitati küsimusi, „kas
ma võin väljast ka joonistada?“, „kas ma pean ainult maja joonistama?“. Kui lastele öeldi, et
neil on täiesti vabad käed, siis ei asutud kohe joonistama, vaid enamus mõtlesid natuke aega
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või vaatasid teiste paberite peale, et ideid saada. Kuna antud lasteaia rühm käis paar päeva
tagasi ekskursioonil ühes Pärnu koolis, tulid ka joonistused üsna sarnased. Ajalimiit
joonistamiseks oli ligikaudu 20 minutit, enamus lapsi said kiiremini valmis.
Seejärel võtsid kaheksa lapsevanema loaga last oma joonistused ning suundusid koos
moderaatoriga teise ruumi, et viia läbi rühmaintervjuu. Kuna laste juttu lindistati
diktofoniga, pandi see keskele ning lapsed istusid moderaatori vaatekohast kaheks – neli last
vasakul, neli last paremal, poisid ning tüdrukud läbisegi. Moderaator esitas küsimusi
eelnevalt ette valmistatud küsitluskavast. Kuna tegemist on ettearvamatu eagrupiga, nõudis
see moderaatorilt omajagu paindlikkust täiendavate küsimuste esitamise ja küsitluskavast
kõrvale kaldumise puhul. Rühmaintervjuu kestis umbes 55 minutit. Ehkki intervjuu
toimumise aeg oli ennelõunal, mil lapsed aktiivsed, oli ajaline kestus laste jaoks kurnav:
M: Tahate veel midagi öelda? Või midagi küsida kooli kohta?
P3: Ei, ma ei viitsi enam.
M: Kas tahate veel midagi küsida?
P3: Ei, ainuke asi on, et tahaks teada, kas ma võin nüüd mängima minna?

Intervjuud transkribeeriti moderaatori poolt maikuus 2012 ning tulemuste analüüsis kasutati
cross-case analüüsi ning Glaseri ja Straussi põhistatud teooria meetodit (Glaser, Strauss
1967, viidatud Murumaa 2010 kaudu). Antud meetodi puhul käib uurija oma
uurimismaterjali (fookusgrupi transkriptsioon) mitmeid kordi üle, püüdes leida vastuseid
uurimisküsimustele, korduvaid teemasid ning esinenud vastuolusid ja tüüpvastuseid.
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3. TULEMUSED
3.1. Lasteaialaste hinnang koolikeskkonnale
Rühmaintervjuu alguses palus moderaator tõsta käe neil, kes soovivad kooli minna. Kõik
kaheksa last tõstsid käe, mis näitab, et lapsed ootavad seda sündmust ning üldjoontes on
tegemist positiivse hinnanguga.
Lapsed väljendasid kooli suhtes suurt ootusärevust ning ütlesid, et neile enam ei meeldi
lasteaias käia. Moderaatori esitatud kontrollküsimusele „kellele ei meeldi lasteaed?“, tõstsid
käe seitse last, üks kätt mitte tõstnud laps selgitas, et talle meeldib lasteaias, kuid talle ei
meeldi alati lõunauinakut teha. Lasteaia mittemeeldimise põhjusteks tõidki lapsed kõige
rohkem välja seda, et neile ei meeldi päeval lasteaias magada. Samuti ei meeldi lastele see,
et neil on ajaliselt kõik paigas ja otsustusvabadust napib. Lapsed võitlevad reeglitega ning
on leidnud oma salajasi vastuhaku viise:
M: Aga kui te peate lasteaias magama, siis kas te magategi või olete üleval?
Läbisegi: Magame, ei oleme üleval, pikutame, teeskleme et magame.
M: Need kes ei maga. Kas te tohite siis edasi mängida või peate voodis olema?
P2: Jaa, peame voodis olema.
T4: Vaikselt.
P1: Siis me tavaliselt mängime piilumist.
T1: Tõuseme istukile ja mängime piilumist.

Kuigi kõik vestluses osalenud lapsed tahavad kooli minna, ei osanud nad selgitada täpselt,
miks. Küsimus „miks te tahate kooli minna?“ käis vestluse käigus mitu korda läbi ning kuigi
ühte kindlat vastust ei tulnud, ütlesid lapsed näiteks:
P3: Tahame lihtsalt.
P2: Niisama, see on huvitavam.
P4: Seal saab nalja.
T4: Jaa ja rohkem õppida.
P2: Seal saab matkal käia.
M: Sõprade pärast?
T3: Jaa, seal saab rohkem sõpru.

Kuigi vanast lasteaia keskkonnast lahkumine võib olla mõnedel juhtudel hirmutav, olid
lapsed kõige ootusärevamad uute õpetajate, direktori ning sõprade suhtes. Küsimusele „kas
lasteaia sõpru ka igatsema hakkad?“ vastasid poisid eitavalt ning tüdrukud jaatavalt.

3.2. Lasteaialaste arusaamad koolis tehtavast
Ehkki lapsed ootavad kooli minekut, tuli vestluse arenedes välja, et nad ei olegi päris
kindlad, mida koolis tehakse ning mis hakkab lasteaiaga võrreldes erinema. Ollakse vaid
kindlad, et koolis (ja tegelikult ka lasteaias) saab targaks:
P2: Siis ta ei saa targaks ja ei saa kooli minna ja kui ta koolis ei käi, siis ta ei ole tark ja siis ta on
hästi rumal ja peksab teisi.
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Lisaks ütlesid lapsed näiteks, et koolis õpitakse bussiga sõitma, sõlmi tegema ja lipsu
tegema. Kuigi intervjueeritud lastel ei olnud rühmaintervjuu läbiviimise ajal täpselt selge,
mida koolis tehakse, oskasid nad siiski nimetada mõningaid õppeaineid. Laste sõnul on nad
õppinud lasteaias juba arvutamist ning eesti keelt, kuid olid teadlikud sellest, et kooli minnes
tuleb õpitavaid aineid juurde ning oskasid nimetada eelkõige võõrkeeli:
M: Mis te arvate, mis teie lemmik õppeaine koolis võiks olla?
T1: Matemaatika.
P2: Ameerika keel. Mu lemmik maa on Ameerika.
T4: Vene keel.
P3: Inglise keel.
P2: Hiina keel.

Õppeainete teadmises võis suur roll olla ka vanematel õdedel-vendadel, kelle kodutööde
tegemist või muud õppimisega seotud tegevust on pealt nähtud. Näiteks P2 sõnul on ta
aidanud õel loodusõpetust teha ning nad on koos matemaatikat teinud.
P2: Me oleme alati teinud matemaatikat ja arvutamist /---/ ja siis ta rääkis mulle kõik kooli
asjad ära. Siis oleme loodusõpetust teinud. Ta alati aitab mind.

Kuigi intervjueeritavad lapsed said aru, et koolis õpitakse raskeid aineid, arvasid nad, et
kooli minnes kasvab nende iseseisvus:
P1: Ja siis ei pea käest kinni hoidma, kui jalutama lähed.
P3: Jah, siis võid ükskõik, kasvõi kuu peale jalutada.

Lapsed tajuvad üllatavalt hästi lasteaia kooliks ettevalmistavat rolli, öeldes seda isegi paaril
korral rühmaintervjuu käigus välja (P3: Lasteaias ju valmistutakse kooliks.).

3.3. Lasteaia ja kooli tajutavad erinevused
Peamise erinevusena tõid lapsed välja raskusastme. Laste hinnangul õpitakse koolis samasid
asju, mis lasteaias, ainult raskemal kujul. Intervjueeritud laste sõnul ei erinegi lasteaed
koolist, kuid siiski mõistsid nad, et koolis on õpetajad ning lasteaias kasvatajad või
lasteaiaõpetajad. Küsimusele, mis vahet on kooliõpetajatel ning lasteaiaõpetajatel või kasvatajatel ning milles seisneb nende töö erinevus, vastasid nad järgmiselt:
T4: Meid kasvatada.
P2: Mõnikord pahandada.
T4: Õpetada lapsi.
M: Õpetada mida?
T4: Kirjutama.
P4: Arvutama.
M: Aga mida teevad siis õpetajad koolis?
Läbisegi: Mm, ei teagi.
M: Et kui lasteaia kasvatajad õpetavad lapsi, siis mida õpetajad tegema peavad?
P3: Õpetavad.
M: Mida nad õpetavad?
P3: Õpetavad bussiga sõitma.

Sellest võibki järeldada, et lapsed mõistavad, mis on lasteaiakasvatajate või -õpetajate töö,
kuid ei ole kindlad, mis on kooliõpetajate tööks. Antud rühma lapsed on käinud küll
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koolimajas ekskursioonil, kuid päris koolitundi vaadelnud ei ole. Seega puudub neil reaalne
koolikogemus ning teadmatus on mõistetav.
Küsimusele, mis on kooliõpilaste ning lasteaialaste erinevus, vastasid intervjueeritud lapsed
järgmiselt:
P3: Koolilapsed on suuremad, lasteaia lapsed on väiksemad.
T2: Jah.
M: Aga kui te praegu olete ka suured?
P3: Ühed on targad, teised on rumalad.

Esimesest vastusest võiks oletada, et lapsed peavad silmas väliseid tunnuseid (suur ja väike),
kuid täpsustamisel selgub, et mõisteid suur ja väike kasutatakse siiski vaimsete omaduste
kirjeldamiseks.
Samuti olid lapsed teadlikud sellest, et koolis tuleb ilusti käituda, ei tohi pahandust teha,
karjuda, ropendada, söögilauas lollusi teha ega kakelda. Vestluse ajal togisid ning lõid kaks
intervjuus osalejat üksteist ning moderaator püüdis kohe lapsi panna mõtlema lasteaia ja
kooli erinevustele:
M: Kui te koolis üksteist niimoodi togite, mis siis saab teiega?
T2: Siis kutsutakse emad kohale ja isad.
P2: Ja lähete dire juurde.
M: Aga kui te praegu kaklete siin lasteaias, mis siis saab?
P2: Läheme ka dire juurde.

Reeglina ei osanud lapsed olulisi erinevusi nimetada, mida võib taas panna kogemuse
puudumise arvele.

3.4. Hinnanguid mõjutavad agendid
Rühmaintervjuust selgus, et laste ettekujutus koolist on tugevalt mõjutatud oluliselt teiste
poolt: eelkõige on need lähedased pereliikmed ja sõbrad. Üllatuslikult ei toonud lapsed
intervjuus välja lasteaiaõpetajate mõju hinnangutele.
Eelkõige kujuneb arvamus koolist vanemate või teiste pereliikmete poolt. Kolm last antud
fookusgrupist ütlesid juba, et nad teavad, mis kooli lähevad:
M: Miks sa just sinna kooli tahad minna?
T3: Sellepärast, et mu emme on mind juba sinna sisse kirjutanud
P3: Ma lähen võib-olla X põhikooli, sest mu õde käib seal.
T2: Mina joonistasin Y kooli.
M: Miks just Y kooli? Kas sa tahad sinna kooli minna?
T2: Jaa, sest mu emme ja issi on ka seal käinud ja tädid ja onud.

P2 ütles, et tema õde läheb koolist koju tulles alati väsinuna magama, kuid see ei paistnud
muutvat laste positiivset arvamust koolist. Intervjuust selgus, et peamiselt räägivad
lähedased lastele koolist head, näiteks heade õpetajate või huvitavate sõprade kohta.
Intervjuus osalejatega rääkides ilmnes samuti, et lastel on julgem minna kooli, kui neil on
koolis tuttavad sõbrad ees või koolitee saab koos ette võtta vana lasteaiakaaslasega. T4
teadis, et tema läheb oma parima sõbrannaga ühte klassi. Lisaks rääkisid lapsed õhinaga veel
olematutest sõpradest, keda aga kindlasti uues koolis kohatakse.
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M: Aga miks te siis kooli tahate minna? Sõprade pärast?
T3: Jaa, seal saab rohkem sõpru.
P2: Ja praegu me tunneme juba kõiki aga koolis on uued sõbrad.
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4. JÄRELDUSED JA DISKUSSIOON
4.1. Järeldused
Milline on lasteaialaste arvamus koolist?
Uurimistöö jaoks lastega tehtud intervjuust selgus, et nende kooli ja kooli minekuga
seonduvad emotsioonid olid peamiselt positiivsed. Põhjused, miks kooli minemist
oodatakse, saab üldistades jagada kolmeks: iseseisvumine, targaks saamine, uued inimesed
ja keskkond. Samad põhjused ümberpööratult tekitavad teisalt lastes ka hirmu.
Mil määral tajuvad lasteaialapsed kooli ja lasteaia erinevusi?
Lapsed ei olnud veel kindlad, mida täpselt koolis tegema hakatakse. Nad olid küll teadlikud
sellest, et koolis õpitakse ning oskasid ka mõningaid aineid nimetada, kuid esines ka
kummalisemaid vastuseid nagu näiteks, et koolis õpitakse bussiga sõitma ja lipsu tegema.
Samuti olid nad kursis sellega, et koolis ei saa nii palju mängida ning koolis ei pea magama
– mis selgus, et nende jaoks oli positiivne. Kuna intervjueeritud lastele meeldib nende sõnul
õppida, ei häirivat neid ka kodutööd ega see, et koolis on nende arvates raskem.
Intervjueeritud lapsed ootavad koolis käies suuremat iseseisvust ning ise otsustamise õigust.
Mille põhjal on lasteaialaste hinnangud kujunenud?
Enamasti mõjutasid laste hinnanguid ja teadmisi koolist pereliikmed ja sõbrad. Kuna
paljudel intervjueeritud lastel olid ka õed-vennad, kes on neile koolist head rääkinud, võib
märgata, et lähedaste arvamust usaldatakse ilma isiklikku kogemust omamata. See, et
vanemad õed-vennad, samas koolis käinud emad-isad või muud sugulased-tuttavad räägivad
lapsele teatud koolist head (näiteks kolm last teadsid, kuhu kooli nad lähevad) siis on neil
juba selle kooli suhtes positiivsed ootused. Samuti on emade-isade meel rahul, kui nad
teavad, missugune nende laste kool on, mingil määral sisendab see ka lastele rahu.
Üllatuslikult ei toonud lapsed intervjuus välja konkreetselt lasteaiaõpetajate mõju
hinnangutele, kuid samas märkisid lapsed mitmel korral, et lasteaed aitab kooliks ette
valmistuda.

4.2. Diskussioon
Eesti haridussüsteemi peetakse üldiselt heaks, 2009. aastal oli Eesti ülemaailmses PISA
haridusuuringus osalenud 65. riigist lugemisoskuses kolmeteistkümnendal kohal,
loodusteadustes üheksandal kohal ja matemaatikas seitsmeteistkümnendal kohal (Teder
2012). Seda, et Eesti haridussüsteem on hea, näitab ka see, et haridussüsteem toimib
tervikuna – kui alusharidus on hea, on ka edasine haridustee kergem ning õppetulemused on
kõrged.
Teisalt on aga Eesti laste hulgas kooliga rahulolu tase eriti madal. 2006. aastal meeldis väga
koolis käia vaid 15%-le 11-aastastest, 8%-le 13-aastastest ja 6%-le 15-aastastest. Eelmise
uuringuga võrreldes on olukord veelgi halvenenud ja Eesti on selle näitajaga osalenud
maade hulgas viimane (Haugas 2008). Käesoleva uuringu lapsed on mainitud uuringu
valimist nooremad ning konkreetne koolikogemus veel puudub, seetõttu ei märganud ka
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olulist vastumeelsust kooli suhtes. Küsimus, millega edasised uuringud võiks tegelda, on
see, millal täpselt on murdepunkt, mis hetkest hakkab koolis käimine teatud hulga õpilaste
jaoks muutuma vastumeelseks.
Lapse arengu teine etapp on J. Piaget' järgi operatsioonieelne staadium (3–7-aastased), kellel
on olemas juba võrdlemisi suur sõnavara, mis võimaldab mõelda asjadest, mis pole hetkel
meeltega tajutavad. Käesolev uuring keskenduski just sellele, kuna lastel paluti lasteaia
keskkonnas kirjeldada olukordi ja koolikeskkonda, millega neil puudub reaalne kogemus.
See pani tööle laste fantaasia ning teistelt kuuldu. Võib öelda, et ehkki detailselt ei oska
koolieelikud veel koolielu ette kujutada, on neil siiski välja kujunenud oma arusaamad, mida
nad väljendasid kindlal kõneviisil.
Lastearst Anne-Kristi Uuli (2000) järgi on laps kooliküps siis, kui ta on arenenud teatud
vaimsele, kehalisele ja sotsiaalsele tasemele. Lastega intervjuud tehes jäi mulje, et lapsed on
väga õppimisaltid, oskavad kirjutada oma nime ning jutustada ja anda selgitusi enda
joonistatud piltide kohta. Samuti oskasid lapsed peast tähestikku lugeda ning tundsid
aastaaegu ning kuid, seega A.-K. Uuli (2000) nimetatu järgi olid kõik intervjuus osalenud
lapsed kooliküpsed, võib järeldada, et antud lasteaed on oma põhiülesande täitnud
(pakkunud lapsele võimalusi arendada ealisi, soolisi ning individuaalseid vajadusi ning
arendanud laste tervikliku isiksuse kujunemist) (Koolieelse... 1999).
Lasteaias õpivad lapsed eelkõige läbi mängu, mis muudab tähtsaks selle, et õpikeskkond
oleks mänguline. Ka lastega vesteldes oli palju mängulisust, seega võib arvata, et sellega
õppisid lapsed vestluses osalema ja end väljendama. Kui vestluse lõpus hakkasid lapsed
väsima, küsisid nad mitu korda, et „kas võib mängima minna“. Kuigi mängimine on
lasteaias nende põhi- ning lemmiktegevuseks, ei tundunud nad olevat kurvad, et kooli
minnes ei saa enam mängule nii palju aega pühendada. Teiselt poolt tundus see olevat nende
arust isegi positiivne, kuna neile ei meeldivatki alati mängida, vaid ka õppida või tegeleda
muude asjadega, mis nõuaks rohkem iseseisvust ning otsustusvõimet. Selliseid hoiakuid
võib tõlgendada sellega, et lapsed jõuavad tasapisi vaimse iseseisvumiseni ning otsivad seda
ka alateadlikult ise.
Väikelapse suundumine lasteaiast kooli on oluline sündmus ning see lisada pinget ja stressi,
kuna see nõuab temalt uute rollide omandamist. Laps peab õppima arvestama teistega,
käituma nii, nagu kollektiivis kohane. Samuti peab laps otsima oma koha klassis ning koolis.
Tihtipeale arvatakse, et koolistress on ainult koolis ning väljaspool kooli unustatakse kooliga
seotud stressi ning selle tekitajad. Tegelikkus on aga see, et koolistress algab enne, kui laps
üldse kooligi jõuab – enne intervjuud rääkis näiteks üks tüdruk, et ta ei saa vist minna kooli,
kuhu ta tahaks, kuna ema oli öelnud, et sinna ei saa, sest tüdruk ei olnud käinud
ettevalmistuskursustel. See võib lisada lapsele pinget ning panna teda tundma, et ta ei ole
kooliküps või saavutanud vajalikku taset, et pääseda kooli. Samuti võib lapses tekkida
alaväärsuskompleks.
Rocca al Mare algklasside õpetaja Sirje Külaviir väidab, et lapsevanemad koormavad
esimesse klassi minevaid jõnglasi faktide ja stressi rohkusega (Tänavsuu 2010). Kuna laste
saavutusvajaduste kujunemisel on suur roll vanematel, peaksid vanemad pöörama oma
lastele piisavalt tähelepanu ning selgitama, millist tegevust võiks pidada edukaks ning
millist mitte. Kui selle tegevusega on ka seotud positiivsed emotsioonid ja oma võimete
tunnetamine, tekib lastel kõrge saavutamisvajadus. Kindlasti ei tohiks last nimetada
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saamatuks või võrrelda oma lapse tulemusi teiste omadega, kuna lastel võib tekkida kergelt
hirm ebaedu ees (Uljas, Rumberg 2002: 136–137).
Kooliaja saabudes on J. Loko (2001) järgi lastel suhteliselt madal vaimse töö võime, mis
vanusega hakkab pidevalt suurenema. Väikesed lapsed väsivad väga kiiresti ning seda oli ka
rühmaintervjuu ajal märgata. Kuigi üks intervjueeritav mainis vestluse sees, et ta on
väsinud, oli ta võimeline jätkama. Kui ta esitas vestluse lõpus uuesti küsimuse, „kas võib
nüüd mängima minna“, võis sellest järeldada, et laps on väsinud ühest tegemisest (ühe koha
peal istumisest, vestlemisest) ning tahaks minna mängima, mis nõuab samuti energiat.
Samuti tundus olevat kindlate intervjueeritavate väsimuse näitamiseks närvilisus ning
agressiivsus – üksteist hakati vastastikku torkima ja peksma, nende jaoks siiski naljaga.
Tegelikkuses võib selline tegevus välja levida koolikiusamisse, kuna agressiivsus hakkab
välja kujunema juba lasteaialastel (Aim 2011). Haridussüsteem peaks arvestama
võimalusega, et koolikiusamist tekitab laste väsimus, mille väljundiks on agressiivsus. Kui
uuringus osalenud lastelt, kes togisid üksteist, küsiti, kas selline käitumine on koolis lubatud,
vastasid nad eitavalt. Seega lapsed teavad, et koolis kehtivad omad reeglid ning kõigel on
tagajärg. Väsimust märgati oma koolis käivate lähedaste puhul. Ühe intervjuus osaleja õde
läheb alati peale kooli kohe magama. See võiks teoreetiliselt lapsele näidata, et kool väsitab
ning peale uue keskkonna nõuab ka uute kohustustega harjumist. Üldiselt aga väsimust
intervjueeritud lapsed ei kartnud. Tundus, et lapsed teavad koolist palju, kuid selgitamisel
jäid hätta ning selle peale hakkasid nalja viskama. Nali on üks põhilisi egokaitse strateegiaid
(Murumaa 2010). Arvatavasti olid nad teadlikud, et õpetajad ei hakka neile õpetama bussiga
sõitmist, vaid õppeaineid, mida nad oskasid ka nimetada.
Kuna kõik lapsed näitasid kooli suhtes välja positiivset hoiakut ning avaldasid vastumeelt
lasteaiale võib teha sellest järeldused, et selles eas lapsed tajuvad ära tulevased muutused
ning tahavad neid kogeda. See õpetab neile iseseisvust ning ise hakkama saamist, mis võib
väljenduda ehk üksi kooli minemises või peale kooli üksi kodus olemises, samuti kodutööde
tegemises ning ise oma aja planeerimises. Üheks lasteaia miinuseks, mida lapsed nimetasid,
oligi see, et neil on kõik ajaliselt ette määratud ning lapsed mõistsid, et koolis see muutub
(näiteks lapsed arvasid, et saavad siis vahetunni teha, kui ise tahavad) mis jällegi näitab, et
lastel ei ole täit ettekujutust koolis toimuvast. Kuigi vanast keskkonnast lahkumine peaks
olema hirmutav, kaalub siiski sügisel kooli minek kõik üle ning lapsed on positiivses
ootuses uute õpetajate ning sõprade suhtes. Vestlusest tuli samuti välja, et mitmed lapsed
teavad juba, kuhu kooli nad lähevad ning kuna paljud nimetasid samasid koole, kuhu nad
soovivad minna, võib arvata, et mitu vana lasteaiakaaslast satuvad ühte klassi. See loob
arvatavasti lapsele turvalisema keskkonna, kui täiesti uues keskkonnas on midagi tuttavat.

4.3. Meetodi kriitika
Fookusgrupi plussideks peetakse seda, et meetodi kaudu on võimalik saada otsest,
spontaanset (lühike vastuse formuleerimise aeg) ning vahetut teavet vastajate arusaamadest,
hoiakutest, tunnetest ning teadmistest valitud teema kohta (Berger 1991, viidatud Murumaa
2010 kaudu).
Töö autori arvates oli see meetod antud uurimistöö tegemiseks kõige parem, kuna saadi
suhelda oma uurimistöös intervjueeritavatega neile tuttavas keskkonnas ning tuttavas oludes.
Vahetul suhtlemisel sai jälgida lisaks ka näoilmeid ja diktsiooni. Näiteks rääkides asjadest,
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milledes nad olid kindlad (peale lasteaia lõpetamist minnakse kooli; koolis peab käima), oli
nende jutt enesekindla tooniga ning nad ei lasknud oma juttu katkestada teiste laste poolt.
Rääkides aga asjadest, milles nad võisid kahelda ning polnud kindlad (mida koolis tehakse),
vaadati tavaliselt alla ning tunti ehk isegi natuke ebamugavust ning lubati teisel lapsel end
poole lause pealt segada.
Samuti meeldis töö autorile selle meetodi juures see, et kui üks laps ei osanud midagi
vastata, vastas teine ning võis sellega ka teisi aidata ning rääkima panna. Ning kindlasti oli
selline uurimismeetod lõbus, kuna väikeste lastega suhtlemine ning nende jutu kuulamine
võimaldab täiskasvanul mingil määral nende mõttemaailma pääseda, pakkudes seega
põnevat uurimismaterjali.
Fookusgrupi meetodi miinusteks peetakse muu hulgas esindusliku grupi kokku saamist,
grupiliikmete ebaühtlast osavõtuaktiivsust, moderaatori mõju grupi liikmetele ja
grupidünaamikale, tulemuste üldistatavust ning uurija suurt mõju tulemuste tõlgendamisele
(Berger 1991, Denzin, Lincoln 1998, viidatud Murumaa 2010 kaudu).
Raskusi tekitas fookusgrupi meetodi puhul intervjuude transkribeerimine. Kuna laste juttu
lindistati diktofoniga, oli transkribeerimisel natuke raske eristada lapsi ning kuulata just
seda, mida öeldi (vahepeal lauldi diktofoni, kuid oli vaja kuulata selle juttu, kes vastas tol
konkreetsel hetkel küsimusele edasi). Hiljem juttu transkribeerides täheldati samuti, et osad
lapsed, eriti poisid, olid vestluses osavõtlikumad, kui teised, kes jäid häbelikkuse tõttu
tagaplaanile.
Meetodi miinuseks mitme inimese korraga intervjueerimise puhul oli ka see, et jutt võis
väga kergelt minna muudele asjadele ning autori ülesandeks oli nii mitmelgi korral jutu
tagasi suunamine vajalikule teemale. Samuti oleks pidanud mõnede kindlate küsimuste
juures selgitust paluma ning enne järgmise küsimuse juurde minemist laskma lastel end
paremini väljendada. Lisaks tuleb rohkem arvestada ajalise piiratusega, kuna kvalitatiivsete
uuringute analüüs võtab kauem aega kui kvantitatiivsete uuringute puhul
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KOKKUVÕTE
Enne uurimuse läbi viimist oli olemas hüpotees, et lapsed tahavad kooli minna. See oli
tekkinud mitteformaalsete jutuajamiste ja üldise meediakajastuse põhjal – lapsed räägivad
tihti, et nad ei jõua kooli minemist ära oodata ning väljendavad suure elumuutuse suhtes
positiivset suhtumist. Uurimistöö eesmärk oli uurida täpsemalt, millisena tajuvad lasteaia
vanima rühma lapsed koolikeskkonda, omamata eelnevat reaalset kogemust ning kes on
hinnanguid mõjutavad agendid.
Et saada vastuseid uurimistöö alguses püstitatud küsimustele, viidi läbi rühmaintervjuu
kaheksa lasteaialapsega, kes intervjuu ajal olid lasteaia vanimast rühmast ning suunduvad
sügisel kooli. Tulemusi analüüsiti kvalitatiivsete tekstiuuringutega, kasutades eelkõige
põhistatud teooria meetodit.
Uurimistöö tulemustest selgus, et laste emotsioonid koolimineku suhtes olid positiivsed –
põhjusteks võib oletatavalt olla laste iseseisvumise võimalus ning uus keskkond ja uued
sõbrad, mida nimetati vestluse sees mitmel korral. Teisalt mõjub kooliminek lastele ka
natukene hirmutavalt, kuna vanast keskkonnast lahkumine võib mõjuda stressirohkelt.
Samas ei tundunud lastele hirmu tekitavat see, et nad täpselt ei teagi, mis koolis tehakse.
Nad olid küll kindlad, et koolis ei pea enam magama ning saab vähem mängida, kuid siiski
ei tajunud õppimisega ning muidu kooliga seotud kohustusi. Laste arvamusi on mõjutanud
peamiselt lähedased pereliikmed ja sõbrad, paljudele osalejatele olid pereliikmed rääkinud
koolist head, millest võib järeldada, et teiste arvamust usaldatakse ilma kogemust
omandamata. Üllatavalt ei toonud lapsed uuringus välja lasteaiakasvatajate personaalset
mõju hinnangutele.
Uuringu jätkamisel saab läbi viia intervjueeritud laste poolt joonistatud piltide
sotsiosemiootilise pildianalüüsi. Lisaks on võimalik koguda jätku-personaalintervjuusid
selleks, et uurida, kuidas on esimese klassi jooksul saadud koolikogemus muutnud uuringus
osalenud laste hinnanguid koolile.
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LISAD
Lisa 1. Küsitluse taotlus lapsevanematele
Lugupeetud lapsevanem,
Olen Pärnu Hansagümnaasiumi 11. klassi õpilane ning kirjutan oma uurimustööd teemal „Laste
arvamus koolist ilma otsese kogemuseta“ ning seoses sellega palun Teilt nõusolekut rääkimaks Teie
lapsega kooli minemise teemal. Küsimused näevad välja umbes sellised:

Mis vahe on lasteaial ja koolil?

Mida lasteaias tehakse?

Mida teie arust koolis tehakse?

Kes käivad lasteaias?

Mis vahe on lasteaia kasvatajatel ning õpetajatel?

Miks peab lasteaias käima?

Miks peab koolis käima?

Kas teile meeldib lasteaias käia?

Kas ja miks tahate te kooli minna?

Mida teie arust koolis tehakse? Kas seal saab magada ja mängida?

Kuidas koolis peab käituma? Mis siis saab, kui koolis pahandust teed?

Kas teil on vanemaid õdesid-vendi, mida nemad koolist on rääkinud?

Kas te natuke kardate ka kooli minna?
Lasteaeda, kus uurimustöö läbi viidi, ning ühegi lapse ees- ega perekonnanime ei avaldata.
Kui Teil tekkis mõningaid küsimusi, võite võtta minuga ühendust:
Tel: xxx
E-mail: xxx
Suur tänu!

Lisa 2. Küsitluskava
I osa: joonistamine
Lapsed joonistavad kooli ning räägivad, mida nad on joonistanud.
II osa: rühmaintervjuu
Moderaator esitab grupile järgnevaid küsimusi:

Kes käivad lasteaias?

Kes käivad koolis?

Mis erinevus nende laste vahel on?

Millised on lasteaiakasvatajad?

Millised on teie meelest koolis õpetajad?

Mis vahe on lasteaia kasvatajatel ning kooli õpetajatel?

Mida lasteaias tehakse?

Mida teie arust koolis tehakse?

Mis erinevus on lasteaia ja kooli vahel?

Kuidas koolis peab käituma?

Kas koolis saab mängida?

Mida koolis teha ei saa?

Mis siis saab, kui koolis pahandust teed?

Kas teile meeldib lasteaias käia?

Miks peab lasteaias käima?
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Kas te tahate kooli minna?
Miks tahad/ei taha?
Miks peab koolis käima?

Lisa 3. Rühmaintervjuu transkribeering
T1: Misasi see on?
M: See on diktofon. Kõik, mis teie räägite, mina lindistan. Panen selle siia keskele, et kõigi jutt
ilusti peale jääb.
(lapsed vahetavad kohti ning istuvad lähedamale, katsuvad diktofoni kummist/švammist katet)
P1: Kas see lindistab praegu ka?
M: Jah, see lindistab praegu ka.
(poisid teevad diktofoni erinevaid häälitsusi, tüdrukud vaatavad pealt)
M: Kas me alustame? Ma tahaksin, et te räägiksite kõigepealt, mis te joonistasite. Alustame
sealtpoolt. Räägi, mis sina joonistasid.
P1: Kooli.
M: Miks sa just joonistasid sellise?
P1: Ei tea. Niisama.
M: Et kui sa kooli peale mõtled, siis tulebki selline asi silme ette?
P1: Mul endal on kodu juures selline kool, lähed üle tee ja kohe kool.
M: Mis kool see on siis?
P1: Ee... xxx kool.
M: Selge, mis sina joonistasid?
P2: Ma joonistasin kooli ja xxx kooli kus mu õde käib ja mu sõbrad siis me saame koos minna
alati rattaga või jala või bussiga.
M: Kas need on siis sinu sõbrad seal?
P2: Ei, siin on direktor ja siin keegi küsib ja siin on maakera ja siin on need riided kuhu saab
panna.
M: Kes see seal üleval on?
P2: Gustav
M: Kas sa tahad sinna kooli minna?
P2: xxx? jaa.
M: Kes sul seal koolis käis?
P2: Õde.
M: Mis tema sulle koolist on rääkinud?
P2: Me oleme alati teinud matemaatikat ja arvutamist.
M: Kas te juba arvutate koos?
P2: Ja siis ta rääkis mulle kõik kooli asjad ära, siis oleme loodusõpetust teinud. Ta alati aitab
mind.
M: Aga kas ta koolist räägib head või halba?
P2: Head.
M: Mis sina joonistasid?
P3: xxx kooli.
M: Ka xxx kooli?
P2: Kolm xxx kooli juba.
T1: Isegi 4 kindlasti, Merilin tegi ka kindlasti xxx kooli.
T2: Jah, aga see tuli liiga väike, ma tahan suuremat teha.
M: Kes see tüdruk seal on? Sina või?
T2: Mina.
P3: Ma lähen võib-olla xxx kooli, sest mu õde käib seal.
M: Mis sinu õde koolist räägib?
P2: Minu tädi käib koolis.
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P3: Midagi ei räägi.
(moderaator lahkub korra teise ruumi, lapsed laulavad ning naeravad diktofoni)
P2: Good morning, good morning everyone.
P3: Ära lollita!!!
M: Lähme edasi. Mis sina joonistasid?
T2: Mina joonistasin yyy kooli.
M: Miks just yyy kooli? Kas sa tahad sinna kooli minna?
T2: Jaa, sest mu emme ja issi on ka seal käinud ja tädid ja onud.
M: Mis nemad sulle koolist rääkinud on?
T2: Et seal on väga head õpetajad.
M: Sellepärast tahadki just sinna kooli minna?
T2: ...
M: Kes see tüdruk seal on?
T2: Mina.
M: Mis sina joonistasid?
T3: Kooli.
M: Mis kooli?
T3: zzz.
M: Miks sa just sinna kooli tahad minna?
T3: Sellepärast, et mu emme on mind juba sinna sisse kirjutanud.
M: Kas zzz kool natuke liiga suur ei ole, mis sa arvad?
T3: On.
M: Tahad suurde kooli minna?
P4: xyz kool on ka suur kool.
M: xyz kool ei ole väga suur kool, sinu arust on?
P4: Jaa.
M: Nii et sina tahad xyz kooli minna?
P4: Jaa.
M: Kas sa elad seal siis ligidal või lihtsalt tahad sinna kooli?
P4: Ma elan seal ja mu ema on xyz kooli õppealajuhataja.
T3: Ja minu emme käis ise ka zzz koolis.
M: Mis sina joonistasid? Näita, sina joonistasid seestpoolt?
T4: Jaa.
M: Kas see on sinu arust klassiruum?
T4: ...
M: Kas see on õpetaja?
T4: Ei.
M: Kus siis õpetaja istub?
T4: ...
M: Kust sa tead, et klassiruum selline on? Et õpetaja laud niimoodi ja tahvel seina peal? Kell.
T4: ...
M: Mis see on?
T4: Gloobus
M: Kes see siin üksi istub?
T4: Mina.
M: Miks sina üksi istud?
T4: Sest need on seal kaksikud.
P3: Jah, samad riided ka ju.
M: Aga see on ju poiss ja see tüdruk?
P3: Jah aga kaksikud võivad poiss ja tüdruk ka olla.
(P2 laulab diktofoni)
T2: Poisid me ei tulnud siia lollitama.
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P2: Shut up.
M: Rahu, kas me saaks edasi minna?
P2: Jaa.
M: Saate nüüd ilusti olla?
P2: Shuut uup.
P3: Miks sa pead nii rumalaid asju ütlema?
(P2 laulab)
M: Nii, ma tahaks teilt küsida, et kes käivad teie arust lasteaias?
Läbisegi: Lapsed, lasteaialapsed.
M: Lasteaialapsed? Aga kui laps lasteaias ei käi, mis ta siis on?
P2: Siis ta ei saa targaks ja ei saa kooli minna ja kui ta koolis ei käi siis ta ei ole tark ja siis ta on
hästi rumal ja peksab teisi.
M: Peksab teisi? Et ühesõnaga kui laps lasteaias ei käi siis ta on rumal?
T3: Jah.
M: Aga kui ta kooli läheb, siis ta saab ju ikka targaks?
P2: Jaa.
P1: Oi, ma lähen kooli ja teen uksed lahti.
(lapsed naeravad)
M: Oi palun, kas te annaksite enda joonistused mulle?
P4: Miks?
M: Mul läheb neid vaja, neid te endale ei saa.
M4: Näh.
M: Või tahate endale jätta?
Läbisegi: Ei!
P2: Näe vaata, ma kinkisin sulle kivi.
M: Oi aitäh!
P3: Armastad teda või?
(läbisegi naeravad)
P2: Sina ole vait.
M: Palun ärge kakelge, lähme edasi.
P2: Okei.
M: Kui lasteaias käivad lasteaia lapsed, kes siis koolis käivad?
Läbisegi: Koolilapsed.
M: Koolilapsed. Aga mis erinevus nende vahel on?
P3: Koolilapsed on suuremad, lasteaia lapsed on väiksemad.
T2: Jah.
M: Aga kui te praegu olete ka suured?
P3: Ühed on targad, teised on rumalad.
P2: Aga lasteaias ei õpi ingliskeelt ega vene keelt, aga koolis õpitakse.
T2: Aga lasteaias ongi siis ju igav.
P3: Lasteaias ei õpita eesti keelt.
T3: ÕPITAKSE JUST EESTI KEELT
P1: Kodus saab kõige rohkem õppida eesti keelt ja vene keelt ja...
P2: VAIT!
P3: You talking to me?
(P2 ja P3 hakkavad jalgadega üksteist nügima, moderaator paneb nad eraldi pinkidele istuma)
M: Kas saame edasi minna?
P2: Ei, mitte kunagi.
M: Nii, ma nüüd jätkan, jah? Ma nüüd räägin, võib jah?
P2: Jaa.
M: Aitäh! Te ühesõnaga arvate, et lasteaias õpitakse kergeid õppeaineid aga koolis raskeid?
Läbisegi: Jah.
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M: Te peate siis sellepärast kooli minema, et vene keelt ja inglise keelt selgeks saada?
P3: Jah.
P2: Jah ja lasteaias valmistutakse kooliks.
M: Väga õige!
P3: Ainult suuremates rühmades, mitte sõimedes.
M: Kes on teie arust lasteaia kasvatajad? Mis nende tööks on?
T4: Meid kasvatada.
P2: Mõnikord pahandada.
T4: Õpetada lapsi.
M: Õpetada mida?
T4: Kirjutama.
P4: Arvutama.
M: Aga mida teevad siis õpetajad koolis?
Läbisegi: Mm..., ei teagi.
M: Et kui lasteaia kasvatajad õpetavad lapsi, siis mida õpetajad tegema peavad?
P3: Õpetavad.
M: Mida nad õpetavad?
P3: Õpetavad bussiga sõitma.
(läbisegi naeravad)
P2: Õpetavad sõlmi tegema ja lipsu teha.
M: Aga mis vahet on siis lasteaiakasvatajal ja õpetajal?
P1: Polegi mingit vahet ju.
M: Ei olegi? Aga miks siis üks on kasvataja ja teine õpetaja?
T1: Lihtsalt nimi.
M: Aga miks ühed õpetavad koolis ja teised lasteaias?
P2: Ei tea.
T4: Ei tea jah.
T3: Sellepärast, et nad on selleks õppinud.
M: Aga kas lasteaias võivad ka tavalised õpetajad olla?
Läbisegi: Jaa.
M: Mida te lasteaias teete praegu?
P4: Teretame.
Läbisegi: Mängime, õpime.
M: Mis te õpite?
T4: Numbreid.
T2: Kirjutama.
P3: Ma juba loen kirjatähti,
P4: Ma ka, ma ka!
M: Kas teile õpetatakse tähestikku ka?
Läbisegi: Jaa, ABCDEF.....
M: Kui lasteaias õpitakse, mida siis koolis tehakse?
T4: Ka õpitakse ju.
M: Aga mis vahet sellel siis on, kus sa õpid?
P3: Lasteaias ju valmistutakse kooliks.
T2: See oli juba enne.
P2: Ei no seal me õpime matemaatika vihikutest ja asja.
M: Kas teil praegu on õpikud?
Läbisegi: Ei, äka.
M: Kuidas lasteaias peab käituma?
Läbisegi: Ilusti, korralikult, hästi.
M: Kuidas koolis peab käituma?
P3: Ilusti.
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T1: Ei tohi pahandust teha.
P2: Koolis ei tohi karjuda tunnis, ei tohi ropendada.
T4: Söögilauas ka ei tohi teha lollusi.
(poisid hakkasid togima ja ropendama)
T3: See ei ole enam naljakas!
M: Kui te koolis üksteist niimoodi togite, mis siis saab teiega?
T2: Siis kutsutakse emad kohale ja isad.
P2: Ja lähete dire juurde.
M: Aga kui te praegu kaklete siin lasteaias, mis siis saab?
P2: Läheme ka dire juurde.
Tüdrukud: Ei.
M: Kas teile meeldib lasteaias käia?
Läbisegi: Ei, jaa.
M: Tõstke käsi, kellele ei meeldi:
(5 tükki tõstsid käe)
P3: Meeldib aga tegelt ei meeldi.
P2: Natuke meeldib.
P3: Ma ei taha lasteaias käia, ma tahan sõjaväes käia. Ma tahan kohe sõjaväkke minna.
T4: Kui suureks saad siis lähed.
P3: Väiksena saab ka, sa lähed ka.
T4: Ma ei taha.
M: Mida sa ei taha?
T4: Sõjaväkke minna.
M: No õnneks sina ei peagi minema, aga poisid peavad.
P3: Sinust saab sõjaväe-naine.
M: Kellele ei meeldinud lasteaias, miks teile ei meeldi siin?
P1: Sellepärast, et magama peab.
M: Teile ei meeldi magada?
T2: Mulle ka ei meeldi magada.
P3: Mudu mulle meeldiks kui ei peaks magama või ainult 5 minutit.
M: Et kui lasteaias magamist ei oleks siis teile meeldiks siin?
Läbisegi: Jaa.
P2: Ja et õpetajaid ei oleks, siis me võiks ükskõik mida teha, toole lõhkuda ja laudu.
M: Miks sa tahad lõhkuda?
T4: Jah?
P2: Koolis hakkan ka lõhkuma – nali.
T4: Sellist nalja pole olemas.
P4: Rumal nali.
M: Aga need kellele meeldib lasteaias, kas teile siis meeldib magada?
Tüdrukud: Jaa.
Poisid: Ei.
P1: Mulle ei meeldi magada, aga.
T4: Minu õele meeldib magada.
M: Mulle meeldib ka magada. Mitu tundi te lasteaias peate olema?
P1: 45 tundi.
P2: 10 sajandit.
P4: 99 minutit
T1: Näh poisid. Lõpetage ära!
M: Mis kell te tulete hommikul?
Läbisegi: 7, 10, 8.
T1: Mina tulen pool 9.
M: Ja mis kell te koju lähete?
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Läbisegi: 5, 4
M: Aga kui te lasteaias ei magaks, kas te jõuaks olla päev läbi, mängida ja joosta?
Tüdrukud: Ei.
Poisid: Jaa.
P2: Mu õde alati kui koolist tuleb viskab kohe magama, ta käib 7ndas klassis.
T2: Minu õde käib ka 7ndas klassis Kuninga koolis.
M: Aga kui te peate lasteaias magama, siis kas te magategi või olete üleval?
Läbisegi: Magame, ei, oleme üleval, pikutame, teeskleme et magame.
M: Need kes ei maga, kas te tohite siis edasi mängida või peate voodis olema?
P2: Jaa, peame voodis olema.
T4: Vaikselt.
P1: Siis me tavaliselt mängime piilumist.
T1: Tõuseme istukile ja mängime piilumist.
T4: Vahepeal kui poisid liiga ulakaks lähevad ja magada ei lase siis nad saavad riielda ka.
T3: Me vaatame kella lihtsalt ja ootame.
P3: Me mängime poistega sellist mängu, et keegi ütleb ilma hääleta midagi ja siis teine peab ära
arvama.
M: Aga kui te omavahel mürate ja ei maga, siis te ei lase teistel ka ju magada?
P4: Ei, me mängime hästi vaikselt.
M: Ühesõnaga, kui teile meeldib lasteaias käia, kas te tahate siis kooli ka minna?
Läbisegi: Jaa!
M: Miks? Kui teile meeldib lasteaias, miks te siit ära tahate minna?
P3: Tahame lihtsalt.
P2: Koolis käivad meie sõbrad ja kõige paremad õpetajad.
T4: Koolis saab rohkem õppida ja ei pea koguaeg mängima.
M: Sulle meeldib õppida?
T4: Jaa.
P3: Kui kaua me siin istuma peame veel. Ma tahan juba mängida.
M: Kas teil läheb veel sõpru lasteaiast kooli? Teiega samasse klassi?
T4: Mina lähen oma kõige parema sõbrannaga ühte klassi.
P3: Ma tahan juba mängida.
T2: Ma tahan minna juba, sest siis saab kooliga käia uisutamas. Terve kooliga.
P1: Ja siis ei pea käest kinni hoidma kui jalutama lähed.
P3: Jah, siis võid ükskõik, kasvõi kuu peale jalutada.
T4: Kuu peale ei saa jalutada.
P3: Saab.
T4: Ei saa. Sa saad ainult maa peal kõndida.
M: Kas teile ei meeldi siis see lasteaias, et teile öeldakse kuna te võite mängida ja kuna te midagi
tegema peate?
P2: Jaa.
T3: Meeldib.
P2: Räigelt vastik on see siin, et siin on õpetajad.
M: Aga koolis on ju ka õpetajad?
Tüdrukud: Jah.
P3: Aga koolis on paremad õpetajad kui lasteaias.
M: Aga koolis teile öeldakse ju ka, mis tundi te nüüd minema peate ja mis kell tund algab või
lõppeb.
T3: Jah, meile öeldakse mis kell algab vaheaeg või kuna vaheaja lõpp on.
P3: Ei mina hakkan ise valima kuna vaheaeg algab.
M: Aga kas on keegi, kes ei taha kooli minna?
Läbisegi: Tahame küll.
P2: Tema vist ei taha.
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P1: Tahan küll!
M: Aga miks peab koolis käima?
T1: Et mõistust saada.
M: Et mõistust saada? Kas sa arvad, et mõistus tuleb siis koolist?
P3: Kui ma sõjaväkke tahan minna, siis ma pean koolis ka käima.
M: Miks sa sõjaväkke tahad minna?
P3: Lihtsalt tahan. Tahan sõjaväe varustust.
M: Mis te arvate, mis teie lemmik õppeaine koolis võiks olla?
T1: Matemaatika.
P2: Ameerika keel. Mu lemmik maa on ameerika.
T4: Vene keel.
P3: Inglise keel.
P2: Hiina keel.
M: Kas sa arvad et sa hakkad vene keelt kohe õppima?
T4: Ei.
(P2 laulab ja lollitab, puhub diktofoni ning nügib)
P3: Ole vait lollakas.
M: Kas teil on kooliasjad juba ostetud?
Läbisegi: Ei, jaa, minul on.
M: Tõstke käsi, kellel on juba ostetud.
T3: Minul on ainult koolikott.
P1: Mul küll pole.
T1: Mul ei mahu koolikott selgagi.
M: Kas see on siis liiga suur või väike?
T1: Suur.
M: Tahate juba koolikotti kanda?
T1: Jaa.
M: Kui vanad te olite, kui te lasteaeda tulite?
Läbisegi: 2, 3, 4.
M: No jaa, siis te ei mäleta enam, kui teile öeldi, et lähete lasteaeda.
Läbisegi: Ei.
M: Aga kunas ema-isa ütlesid teile, et lähete kooli? On öeldud juba?
P2: Jaa.
P1: 2011. aastal öeldi, et lähen varsti kooli.
T2: Enne lõpetame lasteaia ära.
M: Ootate juba lõpetamist?
Läbisegi: Jaa.
P3: Kevadel lõpetamegi, suvel puhkame ja sügisel lähme kooli.
M: Kui te praegu ootate lasteaia lõpetamist, siis kas te ootate kooli lõppu ka juba?
Läbisegi: Ei.
M: Kui kaua te peate koolis käima üldse?
P1: 9nda klassini siis võime ise valida.
P3: Mina tahan vabaks meheks jääda.
M: Kas te hakkate üksteist igatsema ka?
Poisid: Ei.
Tüdrukud: Jaa.
M: Aga kui te kooli lõpetate, mis te arvate, kas te hakkate kooli ka igatsema?
Läbisegi: Ei, Jaa.
M: Aga kas te lasteaeda jääte ka igatsema?
Läbisegi: Jaa.
M: Aga miks te siis nii väga kooli tahate minna?
P2: Niisama, see on huvitavam.
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P4: Seal saab nalja.
T4: Jaa ja rohkem õppida.
P2: seal saab matkal käia.
T4: Mulle meeldib koolis, sest see on suur.
T3: Aga minu kool on suurem.
(Lapsed läksid natuke liiga ülemeelikuks)
T2: OLGE VAIT!
M: Olge jah palun tasa. Mitu inimest teil praegu ühes rühmas on?
Läbisegi: 17, 18, 22, 22 last on, aga nüüd on 21.
M: Aga kas klassis on rohkem või vähem?
T2: Rohkem.
M: Kas teile meeldiks rohkemate lastega olla?
T2: Jaa.
T1: Koolis saab sõpru.
M: Aga kas lasteaias ei saagi siis sõpru?
P4: Saab küll.
M: Aga miks te siis kooli tahate minna? Sõprade pärast?
T3: Jaa, seal saab rohkem sõpru.
P2: Ja praegu me tunneme juba kõiki, aga koolis on uued sõbrad.
M: Kas te kardate ka minna kooli?
Läbisegi: Jaa.
M: Aga kui te kardate kooli, miks te siis siit tahate ära minna?
P4: Ei tahagi.
T1: Mulle meeldib kooli minna, aga ma kardan.
M: Mida sa kardad täpselt?
T1: Sest seal saab palju sõpru.
M: Aga lasteaias on hea, kõik on ju tuttav.
T1: Maja on ka tuttav.
M: Kas sa kardad siis sellepärast, et kõik on nii suur ja uus?
T2: Jaa, aga mul üks sõbranna on ka koolis.
M: No siis sa ei peaks kartma ju. Teised ei karda? Mitte üldse?
P4: Natukene, et uued õpetajad ja uus direktor ja palju uusi tuttavaid ja sõpru.
P3: Mul on terve kooli terve 2. klass tuttavaid täis.
M: Kas siis on sul parem minna?
P3: Jep, tunnen kõiki ja kõike ümbrust. Lähedal ka.
M: Kas koolis peab käima?
P4: Sest koolis peab palju õppima.
P2: Ainult siis võib puududa kui haige oled.
T3: Lasteaias õpib kooli jaoks, sellepärast.
M: Aga kui sa lasteaias õpid kooli jaoks, siis mille jaoks sa koolis õpid?
(vaikus)
M: Kui te lähete peale lasteaeda kooli, siis kuhu te peale kooli lähete?
P4: Siis me oleme targad ja siis läheme tööle.
M: Siis lähete kohe tööle? Kas siis kui sa käid 9 aastat koolis või mitu aastat sa pead koolis käima,
et tööle minna?
T1: 9 jah.
P3: 9 korda 9.
P2: 12 aastat.
M: Ja mis siis, kui 12 klassi läbi on? Kas siis saab veel kooli minna?
Läbisegi: Kahtlevalt, ei.
M: Aga mis ülikoolid on? Või kõrgkoolid?
T3: Ei tea.
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M: Aga kui sa käid 12 aastat koolis ära käia, kas sa siis oled kohe arst näiteks?
T4: Ei taha arstiks.
M: No kelleks sina tahad saada?
T4: Keskkonnainspektoriks.
M: Aga kui sa 12 aastat ära käid koolis, kas sa siis oled kohe keskkonnainspektor?
T4: Ee…, siis ma lähen ülikooli.
M: Kaua ülikoolis peab käima?
T3: 9 aastat.
P3: 12 ikka.
T2: 10
T1: 2 aastat
M: Natuke rohkem kui 2. Kui te olete lasteaias käinud 5–6 aastat, siis kas see aeg on teie jaoks
pikk olnud?
Läbisegi: Ei.
M: Aga kui sa nüüd mõtled, et sa pead vähemalt 9 aastat kooli minema, siis kas tahate?
T3: Ei.
M: Kui pikad vahetunnid on, teate?
P3: Ma arvan et kuskil tund aega.
M: Aga kui pikad õppetunnid on?
P3: 60 minutit, tund aega ju.
M: Tegelikult on 45 minutit üks tund.
P3: Nii kaua?
M: Jah, muidu sa ei õpi ju. Kas oleks raske 45 min ühe koha peal olla?
P2: Kui on mugav tugitool siis saan istuda
M: Aga mis siis saab kui sa ei jõua olla enam 45 minutit?
P1: Suren ära.
M: Ei ära sa ei sure, aga kas sa võid siis ära minna kui tunned, et enam ei jõua?
P2: Ei või, koguaeg pean vait olema ja ei tohi midagi öelda.
M: Ei eks sa võid ikka jutustada kui õpetaja loa annab. Tahate veel midagi öelda? Või midagi
küsida kooli kohta?
P3: Ei, ma ei viitsi enam.
T2: Millised õpetajad on?
M: No nad on erinevad kõik. Kas te olete näinud enda klassijuhatajat juba?
T2: Ei.
P3: Mu meelest on õpetajad nagu kaelkirjakud.
M: Aga kas te seda teate, kuna te kooli lähete?
T4: Jaa, sügisel.
M: Aga millal täpselt?
P3: August 11.
M: Kas august on siis juba sügis?
T4: Suve lõpp on august, siis suve viimane päev.
M: Kas te peate aasta läbi käima kooli? Kas te lähete 1. sept kooli ja 1. sept lõpetate?
Läbisegi: Ei.
M: Aga kui kaua siis suvevaheaeg kestab?
T4: 3 kuud.
M: Jah, siis lähetegi 1. sept kooli. Kas tahate veel midagi küsida?
P3: Ei, ainuke asi on, et tahaks teada, kas ma võin nüüd mängima minna?
M: Jah, läheme siis mängima.
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SISSEJUHATUS
Uurimistöö teemaks on Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi (PSHG) õpilaste
teadlikkus töölepingu seaduse piirangutest. Kuna autor töötas ise suvel ja oma õigustest ega
töölepingu seadusest midagi ei teadnud, hakkas teema huvitama ja otsustas seda lähemalt
uurida. Teema on aktuaalne ja vajab käsitlemist, mida kinnitavad ka Pärnu
Õppenõustamiskeskuse karjääriteenistuse karjäärinõustajad. Enamus noori käib suvel tööl ja
noorte heaolu huvides peaksid nad oma õigusi teadma. Töö on uudne, sest noorte teadlikkust
töölepingu seaduse piirangutest pole varem PSHG-s uuritud.
Uuritav probleem on: kui hästi tunnevad alaealised töölepingu seaduses neile kehtestatud
piiranguid? Esitati hüpoteesid: seaduse piiranguid ei tunne õpilased hästi ja töölepingu
seadust tunnevad paremini töökogemusega alaealised. Töö eesmärk on välja selgitada,
millised piirangud kehtestab töölepingu seadus alaealistele, kuidas töölepingu seadust
praegu koolis tutvustatakse ning millised on põhikooli ja gümnaasiumi noorte teadmised
töölepingu seaduse piirangutest. Töö annab ülevaate töölepingu seaduse piirangutest,
kajastab noorte teadmisi seadusest, teavitab koole ja haridustöötajaid seaduse õppekavasse
lisamise vajalikkusest.
Teemaga seonduvaid materjale oli vähe, kuid need olid usaldusväärsed. Uurimistöö
valmimiseks kasutati peamiselt töölepingu seaduse ja Vabariigi Valitsuse määruste
veebiversioone Riigi Teataja kodulehel, töölepingu seaduse kommenteeritud väljaandeid
ning PSHG õppekava ja infot kooli kodulehelt. PSHG 8.–11. klassides viidi läbi küsitlus ja
intervjueeriti Pärnu Õppenõustamiskeskuse karjääriteenistuse karjäärinõustajaid.
Küsitlusega selgitati välja õpilaste teadmised seaduse piirangutest, nende arvamuse seaduse
koolis tutvustamise vajalikkusest jne. Intervjuu edastab spetsialistide arvamust teemast.
Töö esimene osa sisaldab teooriat töölepingu seaduse piirangutest ja alaealisi puudutavatest
määrustest. Töö teises osas on lühiülevaade PSHG õppekavast, uuritakse õpilaste võimalust
töölepingu seadusega koolis tutvuda. Töö kolmas osa on uurimuslik küsitluse analüüs.
Töö tulemus võiks tulevikus aidata noortel mõista seaduse tundmise olulisust ja tutvustada
neile õigusi ja piiranguid, anda informatsiooni koolidele ja haridustöötajatele, et töölepingu
seadust oleks vaja koolis tutvustada. Töö tulemustest on huvitatud Pärnu
Õppenõustamiskeskuse karjääriteenistus, et tulemustega oma edasises teavitamistöös
arvestada.
Töö autor tänab Pärnu Õppenõustamiskeskuse karjääriteenistuse karjäärinõustajaid Kätlin
Muru ja Maris Metsa intervjuu eest. Lisaks tänab kõiki küsitlusele vastanud õpilasi oma
arvamuse jagamise eest.
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1. TÖÖLEPINGU SEADUSE JA MÄÄRUSTE ÜLEVAADE
1.1. Töölepingu seadus ja töölepingu sõlmimine
Eesti Vabariigis reguleerib alaealiste töötamist töölepingu seadus (edaspidi TLS). Lisaks
töölepingu seadusele lähtutakse järgnevatest Vabariigi Valitsuse 2009. aastal vastu võetud ja
jõustunud määrustest: määrus nr 92 „Puhkusetasu ja keskmise töötasu riigieelarvest
hüvitamise kord“, määrus nr 93 „Alaealisele lubatud kerged tööd“, määrus nr 94
„Töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelu, mille puhul alaealise töötamine on keelatud“.
(Laste töötamine 2013)
Nende seaduste ja määruste eesmärk on tagada täiendav kaitse töötavatele alaealistele, kes
vajavad seda eelkõige täiskasvanud töötajast erinevate teadmiste, kogemuste, võimete,
vaimse ja füüsilise tervise ning koolikohustuse tõttu. Alaealistele tuleb erikaitse tagada
füüsiliste ja moraalsete ohtude, eelkõige otseselt või kaudselt nende tööst tulenevate ohtude
eest. (Käärats et al. 2013: 32)
Järgnevalt on refereeritud TLS-i (Töölepingu seadus 2009) neid punkte, mis puudutavad
alaealisi. § 7 sätestab, et tööandja ei tohi töölepingut sõlmida alla 15-aastase või
koolikohustusliku alaealisega ega teda tööle lubada. Kuid kui töökohustused on lihtsad ega
nõua suurt kehalist või vaimset pingutust, võib töölepingu sõlmida 13–14-aastase alaealise
ja 15–16-aastase koolikohustusliku alaealisega. 7–12-aastasel alaealisel on lubatud teha
kerget tööd.
Tööandja ei tohi töölepingut sõlmida alaealisega ega lubada teda tööle, mis:

ületab alaealise kehalisi või vaimseid võimeid;

ohustab alaealise kõlblust;

sisaldab ohte, mida alaealine ei suuda õigel ajal märgata ega ära hoida kogemuse
või väljaõppe puudumise tõttu;

takistab alaealise sotsiaalset arengut või hariduse omandamist;

ohustab alaealise tervist töö iseloomu või töökeskkonna ohutegurite tõttu.
Tööleping tuleb sõlmida kirjalikult.
§ 8 sätestab, et töölepingu sõlmimiseks on vajalik alaealise tahteavaldus koos alaealise
seadusliku esindaja (vanema) eelneva nõusolekuga. Seadusliku esindaja nõusolekuta
esitatud tahteavaldused on tühised, välja arvatud juhul, kui see hiljem esindaja poolt heaks
kiidetakse. Tööandjal on ilma seadusliku esindaja nõusoleku või heakskiiduta keelatud
alaealist tööle lubada.
Alaealise seaduslik esindaja ei tohi anda nõusolekut koolikohustusliku alaealise töötamiseks
koolivaheajal rohkem kui pooleks iga vaheaja kestusest. 2013. aasta suvevaheaeg kestis 5.
juunist 31. augustini ehk 12 nädalat ja 3 päeva (87 päeva). (2012/2013. õppeaasta
koolivaheajad 2012). Seega alaealised poleks tohtinud sel suvel rohkem kui 6 nädalat (üle
43 päeva) töötada.
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Töölepingu sõlmimiseks 7–14-aastase alaealisega peab tööandja tegevuskohajärgselt
tööinspektorilt nõusolekut taotlema. Taotluses esitab tööandja andmed alaealise
töötingimuste, sealhulgas töö tegemise koha ja töökohustuste, vanuse ja
koolikohustuslikkuse kohta. Kui tööinspektor on kindlaks teinud, et töö ei ole alaealisele
keelatud ja alaealise töötingimused on kooskõlas seaduses nimetatud nõuetega ning
alaealine soovib tööd teha, annab tööinspektor tööandjale käesoleva paragrahvi (§ 8) lõikes
3 nimetatud nõusoleku (Töölepingu seadus 2009). Pärnus saab pöörduda Tööinspektsiooni
Lääne inspektsiooni poole. (Lääne inspektsiooni vastuvõtuajad 2013).
Kui tööandja ja töötaja ei ole kokku leppinud lühemas tööajas, on alaealise täistööaeg
(lühendatud täistööaeg):

7–12-aastasel – 3 tundi päevas ja 15 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul;

13–14-aastasel või koolikohustuslikul töötajal – 4 tundi päevas ja 20 tundi
seitsmepäevase ajavahemiku jooksul;

15-aastasel töötajal, kes ei ole koolikohustuslik – 6 tundi päevas ja 30 tundi
seitsmepäevase ajavahemiku jooksul;

16-aastasel töötajal, kes ei ole koolikohustuslik, ja 17-aastasel töötajal – 7 tundi
päevas ja 35 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul.
Kokkulepe, millega kohaldatakse summeeritud tööaja arvestust alaealise töötaja suhtes
käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud piirangut ületades, on tühine. (TLS § 43)
Ületunnitöö kokkulepe alaealisega on tühine. Alaealiselt ei saa ületunnitöö tegemist nõuda.
(TLS § 44)
§ 49 kohaselt ei või alaealine töötaja teha tööd kell 20.00 kuni 6.00. Erandina võib alaealine
töötaja teha kerget tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse alal täiskasvanu
järelevalve all kell 20.00 kuni 24.00.
Kokkulepe, mille kohaselt koolikohustuslik töötaja kohustub tegema tööd vahetult enne
koolipäeva algust, on tühine. Töölepingu seadusest ei selgu täpsemalt, mida mõeldakse
väljendiga „vahetult enne koolipäeva algust“. Õigusteadlase Heino Siiguri arvates tuleb
eespool nimetatud töötamise keelu all mõista töötamist alaealise öörahu lõpust kuni
koolipäeva alguseni. (Siigur 2009: 108) Varajane ärkamine ja muu tegevus enne koolipäeva
toob suure tõenäosusega kaasa väsimuse koolipäeva sees, mis võib takistada hariduse
omandamist ning on selle tõttu keelatud. (Käärats et al. 2013: 100)

1.2. Alaealisele lubatud ja keelatud tööd
Töölepingu seaduse järgi sõltub noore töötamise lubatavus ja tehtavad tööd noore vanusest,
koolikohustuslikkusest ja töö iseloomust. (Käärats et al. 2013: 32)
Vabariigi Valitsus on kehtestanud määrusega nr 93 alaealisele lubatud kergete tööde liigid:

põllumajandustööd, näiteks aia- või põllukultuuride istutamine, rohimine,
kastmine või muldamine, saagi koristamine, marjade või puuviljade korjamine,
köögivilja puhastamine või müügiks ettevalmistamine;

kaubandus- või teenindusettevõttes tehtavad abitööd, näiteks kauba lahtipakkimine
või asetamine riiulitele, hinnasiltide või etikettide kleepimine, pakkematerjalide
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või pakendite ettevalmistamine, väikesemõõduliste esemete pakkimine,
reklaamnäidiste või reklaamtrükiste jagamine;
toitlustus- või majutusettevõttes tehtavad abitööd, näiteks laudade katmine, nõude
koristamine või pesemine, ruumide koristamine;
käsitööesemete, näiteks suveniiride valmistamine või abistamine nende müümisel;
ravimtaimede kogumine, kuivatamine või pakkimine;
kontoritöö, sh töö kuvariga;
puhastus- või koristustööd;
haljastustööd.

7–12-aastased võivad teha kerget tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse alal
(nt modellitööd või etendustes näidelda) (Alaealisele lubatud kerged tööd 2009).
Määrus „Töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelu, mille puhul alaealise töötamine on
keelatud“ sätestab füüsikalised, keemilised, bioloogilised ohutegurid, keelatud
tootmisprotsessid ja muud alaealistele keelatud tööd (Töökeskkonna ohutegurite ja tööde
loetelu, mille puhul alaealise töötamine on keelatud 2009).
Füüsikalised ohutegurid on kahjustav kiirgus ja vibratsioon, müratase üle 80 dB,
kõrgrõhutingimused, pidev madal ja pidev kõrge õhutemperatuur. Keemilised ohutegurid on
ohtlikud ained või neid sisaldavad valmistised, mis on märgistatud „Kemikaaliseaduse“
alusel erinevate ohusümbolite ja riskilausetega (nt. T, T+, C, E, Xn, Xi jne), plii või selle
ühend ja asbest. Bioloogilised ohutegurid on mikroorganismid (bakterid, viirused, seened
jm), sealhulgas geneetiliselt muundatud mikroorganismid, rakukultuurid ja inimese
endoparasiidid ning muud bioloogiliselt aktiivsed ained, mis võivad põhjustada
nakkushaigust, allergiat või mürgistust. (Töötervishoiu ja tööohutuse seadus 1999)
Alaealisele keelatud tootmisprotsesside hulgas on:

auramiini tootmine;

protsessid, kus töötaja võib kokku puutuda kivisöetahmas, -tõrvas või -pigis
sisalduvate polütsükliliste aromaatsete süsivesinikega;

vaske või niklit sisaldava materjali jootmine, keevitamine või muu termiline
töötlemine, mille käigus tekib nende metallide tolmu, suitsu või aerosooli;

isopropüülalkoholi tootmise tugevalt happelised protsessid;

protsessid, kus töötaja võib kokku puutuda kõva lehtpuidu, näiteks pöögi või
tamme töötlemisel tekkiva tolmuga;

muud protsessid, kus esineb kantserogeeni, mutageeni või reproduktiivtoksilise
ainega kokkupuute oht.
Muude keelatud tööde hulgas on veel alaealise tervisele ohtlikke töid:

töö seadmega, mille abil toodetakse, säilitatakse või kasutatakse suru-, veeldatud
või lahustatud gaasi;

töö § 2-s nimetatud ainet või valmistist sisaldava anuma, pudeli või muu
mahutiga;

lõhkematerjali või pürotehnilise toote käitlemine;

töö metsikute või mürkloomadega;

71

Helen Maria Raadik, 11. klass, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 2014
PÄRNU SÜTEVAKA HUMANITAARGÜMNAASIUMI ÕPILASTE TEADLIKKUS TÖÖLEPINGU SEADUSE PIIRANGUTEST



kõrge psüühilise koormusega seotud töö, näiteks töö, mis on seotud psühhiaatria
eriala tervishoiuteenuse osutamisega, töö vanglas, arestimajas, lahkamiskambris
või kohtades, kus tapetakse või hävitatakse loomi või linde;

töö, mis on seotud varisemisohuga, näiteks lammutustöö, töö kaevandis;

töö, mis on seotud kõrgusest kukkumise ohuga;

raskuste käsitsi teisaldamine vastavalt «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» § 9
lõike 4 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusele;

töö kõrgpingestatud elektriseadmetega;

lifti remondi- või hooldustööd;

töö, mille tempo määravad masinad ja mille eest tasustatakse vastavalt
töötulemustele;

töö mehaanilise lõikuri, ketas- või lintsae, metallifreesi, keevitusseadme või
suruõhu abil töötava seadmega;

töö masinal, mis on varustatud vintsi või muu sarnase jõuseadmega;

allmaatöö.
Sellised piirangud on vajalikud alaealiste kaitseks, kuna loetletud tegurid võivad ohustada
algaja töötaja tervist, tekitada ajutisi või jäädavaid kahjustusi. Kogenematuse ja puuduliku
väljaõppe tõttu ei pruugi noored töötajad võimalikke ohte õigeaegselt märgata ning
ennetada. Töö autor eeldab, et noored hindavad tihti enda võimeid üle ja on uuel töökohal
hajevil. Tööõnnetuste vältimiseks ongi alaealistel vaja turvalisemat töökeskkonda.
Näiteks ööklubides töötamine on alaealistele mitmel viisil kahjulik. Kuulmist võib
kahjustada pidevalt liiga kõrge müratase, töötada tuleb keelatud öisel ajal, mis võib häirida
tavapärast unerežiimi ja koolitöödele keskendumist. Mõnel juhul tuleb tegeleda ründavate
klientidega ja töötada ebapiisava valgustusega ruumides. Toitlustusettevõttes on abitööd
alaealistele küll lubatud, kuid köökides on ohuks libedad ja määrdunud põrandad, kuumad
pliidid, keevad vedelikud, teravad töövahendid (sealhulgas mehaanilised lõikurid). Seega
peaks tööandja alaealise töötaja töökeskkonna kriitiliselt üle vaatama, et kõik oleks
võimalikult ohutu. Alaealine peaks samuti töökeskkonnaga tutvuma ja tööandjat teavitama,
kui ta leiab mingi võimaliku ohu.

1.3. Alaealiste puhkeajad ja puhkus
§ 51 lõik 2 kehtestab alaealisele töötajale allnimetatud igapäevased puhkeajad:

7–12-aastasel alaealisel töötajal 24-tunnise ajavahemiku jooksul vähemalt 21 tundi
järjestikust puhkeaega;

13–14-aastasel alaealisel või koolikohustuslikul töötajal 24-tunnise ajavahemiku
jooksul vähemalt 20 tundi järjestikust puhkeaega;

15-aastasel alaealisel töötajal, kes ei ole koolikohustuslik, 24-tunnise ajavahemiku
jooksul vähemalt 18 tundi järjestikust puhkeaega;

16-aastasel alaealisel töötajal, kes ei ole koolikohustuslik, ja 17-aastasel töötajal
24-tunnise ajavahemiku jooksul vähemalt 17 tundi järjestikust puhkeaega.
Tsiteerides TLS § 56: „Eeldatakse, et alaealise töötaja iga-aastane puhkus on 35
kalendripäeva (alaealise põhipuhkus), kui töötaja ja tööandja ei ole leppinud kokku pikemas
põhipuhkuses või kui seadus ei sätesta teisiti.“ § 69 kohaselt on koolikohustuslikul alaealisel
õigus nõuda põhipuhkust endale sobival ajal – koolivaheajal.
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§ 68 lõik 3 kehtestab, et iga töötatud kalendriaasta eest on töötajal õigus saada põhipuhkust
täies ulatuses. 4. lõigu kohaselt võib töötaja nõuda puhkust, kui ta on tööandja juures
töötanud vähemalt kuus kuud. § 70 kohaselt on töötajal õigus saada puhkusetasu, seega on
see õigus ka alaealisel töötajal.

1.4. Alaealiste töötasu
Töötasu osas alaealistele erandeid ei ole, kehtib sama alammäär, mis täiskasvanutele
(Alaealiste tööajale tuleb tähelepanu pöörata 2013).
Töölepinguseaduse § 29 lõikest 6 tulenevalt ei või töötajale maksta Vabariigi Valitsuse
kehtestatud alammäärast madalamat töötasu.
Vabariigi Valitsuse määruse „Töötasu alammäära kehtestamine“ § 1 kohaselt on tunnitasu
alammäär 1,90 eurot ja kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral 320 eurot (Töötasu
alammäära kehtestamine 2013). Kuna alaealised töötavad lühendatud täistööajaga, ei tohi
neile alammäärast madalamat töötasu maksta.
Töölepingu seaduses on alaealistele põhjalikult tähelepanu pööratud ja noorte kaitsmise
eesmärgil piiranguid seatud. Alaealine peaks teadma, et töölepingut sõlmides on vaja
seadusliku esindaja nõusolekut, töötunnid peavad olema lühemad kui täiskasvanutel,
töökeskkond peab olema ohutu, teha võib vaid teatud töid, alaealistele lubab seadus rohkem
puhkust, töötasu ei tohi alammäärast väiksem olla jne. Töö autor leiab, et seaduses on
piiranguid ja erinõudeid alaealistele piisavalt, kuid kas see ka ellu rakendatakse, on
tööandjate teha. Kuid et oma õiguste eest seista, peaksid alaealised neid puudutavatest
seaduse eripäradest teadlikud olema.

73

Helen Maria Raadik, 11. klass, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 2014
PÄRNU SÜTEVAKA HUMANITAARGÜMNAASIUMI ÕPILASTE TEADLIKKUS TÖÖLEPINGU SEADUSE PIIRANGUTEST

2. TÖÖLEPINGU SEADUS PÄRNU SÜTEVAKA
HUMANITAARGÜMNAASIUMI ÕPPEKAVAS
Pärnu Õppenõustamiskeskuse karjääriteenistuse karjäärinõustaja Maris Mets leiab, et koolis
tuleks töölepingu seadust tutvustada (lisa 1). Järgnevalt on viidatud Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasiumi (PSHG) õppekavale, mis toetub põhikooli ja gümnaasiumi
riiklikule õppekavale (Õppekava 2012). Õppekavas on kaheksa läbivat teemat, mida
lõimitakse õppeainetega. Esimese teema, „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ raames
pööratakse gümnaasiumiastmes tähelepanu praktilistele tööotsimisoskustele ja sellekohaste
õigusaktide tundmaõppimisele. Seega peaksid PSHG gümnaasiumilõpetajad ka töölepingu
seadust tundma. Pärnu Õppenõustamiskeskuse karjäärispetsialist Maris Mets avaldas muret,
et tihti piirdub koolis töömaailmaga tutvumine eesti keele tunnis CV koostamisega (lisa 1).
Gümnaasiumi eesti keele tundides käsitletaksegi õppekava järgi 1. läbivat teemat „Elukestev
õpe ja karjääri planeerimine“, kuid õppesisust ei selgu, kuidas seda tundides tehakse.
Gümnaasiumi inglise keele õppekavas on õppesisu 4. punktis „Haridus ja töö“ alajaotises
„Tööelu“ mainitud tööleping, samuti ka saksa ja vene keele õppekavas. Õppekavast ei selgu,
kas tunnis harjutatakse võõrkeelse töölepingu koostamist või arutatakse üldiselt tööelu ja
lepingu sõlmimise teemadel. Kui lepinguga tutvutaksegi, ei anna see õpilastele töölepingu
seadusest ülevaadet. Seda oleks otstarbekam emakeeles teha.
Töösuhteid reguleerivaid õigusakte käsitletakse õppekava järgi mitmes valikaines.
Valikaines „Inimene ja õigus“ on õpitulemused järgnevad: kursuse lõpul õpilane teab
töölepingu olemust ja olulisi tingimusi ning oma õigusi töölepingu lõpetamisel; teab
töölepingu ja töövõtulepingu erinevust ning oskab hankida abi tööõigusküsimustes; oskab
sõlmida töölepingut. Valikaines tegeletakse põhjalikult töölepinguga, kuid mitte töölepingu
seadusega. Seda valikainet saavad valida vaid sotsiaalsuuna õpilased (Tunnijaotusplaan
2013).
Valikaines „Karjääriõpetus“ taotletakse õpitulemustega, et õpilane on teadlik töösuhteid
reguleerivatest õigusaktidest. Õppesisus on ära märgitud töösuhteid reguleerivad õigusaktid,
kuid õpitulemustes ja õppesisus pole mainitud töölepingu seaduse tundmist ja sellega
tegelemist. Valikaines „Majandus- ja ettevõtlusõpe“ on õpitulemuste 4. punktis välja
toodud, et gümnaasiumilõpetaja tunneb tööseadusi. „Majandusõppe“ kursuse 3. alapunktis
„Inimene kui omanik, tootja, töötaja ja tarbija“ on õppesisus kirjas töösuhteid reguleerivad
õigusaktid. Õppesisust ei selgu, kuidas ja milliste õigusaktidega tutvutakse.
Lisaks gümnaasiumile on ka põhikooli õppekavas tööõigust põgusalt mainitud. 9. klassi
ühiskonnaõpetuses on 17 tundi pühendatud majandusele. Nende tundide õppesisus on
mainitud tööõigus, kuid õpitulemustes pole tööõiguse ja lepingute tundmist.
PSHG õpilastel on võimalus töösuhteid reguleerivate õigusaktidega tutvuda kolmes
valikaines, kuid konkreetselt töölepingu seadusega ei tutvuta üheski. Kuna enamus noortest
on töökogemusega, tuleks neid puudutav seadus kindlasti õppekavva võtta.
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3. UURINGU TULEMUSED JA ANALÜÜS
3.1. Uuringu metoodika
Uurimistöö uurimusliku osana viidi Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi põhikooli
lõpuklassides ja gümnaasiumis 2013. aasta oktoobris läbi küsitlus. Valimit koostades
otsustati küsitleda klasse, kus õpivad alaealised, sest täisealistele (prima klassile) töölepingu
seadus erinõudeid ei kehtesta. 8.–11. klass valiti eeldusega, et selles vanuses õpilased on
juba tööelu ja -seadustega kokku puutunud. Küsitluse ankeet asub lisas 2.
Uurimistöös püstitati kaks hüpoteesi:

Alaealised ei tunne töölepingu seadust üldiselt väga hästi.

Töölepingu seadust tunnevad paremini töökogemusega alaealised.
Küsitlust koostades peeti silmas, et see sisaldaks peamist, mida alaealine töötaja peaks
teadma. 1.–3. küsimuses uuriti varasemat töökogemust ja TLS-ist teadlikkust. 4.–10.
küsimuses kontrolliti üldiseid teadmisi, kus küsiti õigete töötundide, vanema nõusoleku,
ületundide, öötöö ja põhipuhkuse kohta. 11. küsimusega uuriti, kui paljud noored teavad
Tööinspektsiooni. 12. küsimuses uuriti, kust on noored oma varasemaid teadmisi saanud. 13.
ja 14. küsimuses uuriti väljavaateid tulevikku ehk kuidas peaks tööseaduseid koolis
tutvustama ja kas õpilaste meelest oleks seadustes vaja muudatusi.

3.2. Õpilaste varasem töökogemus ja teadlikkus töölepinguseadusest
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumis 8. kuni secunda klassis õpib kokku 196 õpilast
(Õpilased 2013). Küsitlusele vastas kokku 105 õpilast ehk 54% 8.–11. klassi õpilastest. 8.
klassist vastas 18 õpilast (17,1% vastanute koguarvust), 9. klassist 27 (25,7%), tertiast 30
(28,6%) ja secundast 30 (28,6%). (joonis 1).

9.klass
25,7%

Secunda
28,6%

8.klass
17,1%

Tertia
28,6%

Joonis 1. Küsitlusele vastanute osatähtsus klassiti
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Küsitlusele vastas 61 neiut ja 41 noormeest (vastavalt 58,7% ja 39,4%), kolm õpilast ei
avaldanud oma sugu.
Küsitlusele vastajatest oli 13-aastaseid kaks, 14-aastaseid 17, 15-aastaseid 27, 16-aastaseid
29, 17-aastaseid 29 ja 18-aastaseid üks õpilane (joonis 2).

13-aastased
1,9%

18-aastased
1,0%

14-aastased
16,2%

17-aastased
27,6%

15-aastased
25,7%

16-aastased
27,6%

Joonis 2. Küsitlusele vastanute vanused
Kõigi 105 vastanu seast on tööl käinud 84 õpilast ehk 80% vastanutest. Tööl pole käinud 21
õpilast ehk 20% kõigist vastanutest. See näitab, et noorte seas on töötamine levinud. Noored
eelistavad töötada suvel: töökogemusega õpilaste seast on suvise töökogemusega 64 õpilast
(76% tööl käinutest), nii suvise kui kooli kõrvalt käimise kogemusega on 18 (22%) ja ainult
kooli kõrvalt töötamise kogemusega kaks õpilast (2%).
8. klassis on tööl käinud 11 õpilast ehk 61%. Neist kaheksa on tööl käinud suvel, kolm on
tööl käinud nii suvel kui kooli kõrvalt. 8. klassist pole seitse õpilast ehk 39% tööl käinud.
9. klassis on tööl käinud 22 õpilast ehk 81%. Neist on suvel tööl käinud 19 õpilast ja nii
suvel kui kooli kõrvalt on tööl käinud kolm õpilast. Tööl pole käinud viis õpilast ehk 19%.
Tertia klassi 30 vastanust on tööl käinud 25 õpilast ehk 83%. Suvel on tööl käinud 20
õpilast, nii suvel kui kooli kõrvalt on tööl käinud kolm õpilast, ainult kooli kõrvalt tööl
käinud kaks õpilast. Tööl pole käinud viis õpilast ehk 17%.
Secunda klassi 30 vastanust on tööl käinud 26 õpilast ehk 87%. Neist on suvel tööl käinud
17 õpilast, nii suvel kui kooli kõrvalt on tööl käinud üheksa ja tööl pole käinud neli õpilast
ehk 13%.
Kõigist vastanutest peab end töölepingu seadustest teadlikuks ja on sellega tutvunud 42
õpilast ehk 40% kõigist vastanutest. Neist 39 on varasema töökogemusega. Sellest võib
järeldada, et teadmised töölepingu seadusest pole heal tasemel. Ei saa kindlalt järeldada, et
just töökogemus on seadusest teadliku olemise põhjus, kuna enamus noortest on tööl käinud.
8. klassis on töölepingu seadusest teadlik ja sellega tutvunud viis noort ehk 28%, neist neli
on eelneva töökogemusega. 9. klassis on töölepingu seadusest teadlik ja sellega tutvunud
kaheksa noort ehk 30%, kes kõik on suvise töökogemusega. Tertiatest on töölepingu
seadusest teadlik ja sellega tutvunud kokku 16 noort ehk 53%, kellest 11 on käinud tööl
suvel, kolm nii kooli kõrvalt kui suvel, üks kooli kõrvalt ja üks pole tööl käinud. Secundas
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on tööseadusest teadlik ja sellega tutvunud 13 õpilast ehk 43%. Nendest on suvel tööl
käinud seitse õpilast, viis on käinud tööl nii suvel kui kooli kõrvalt ja üks õpilane pole tööl
käinud. Võib järeldada, et seadusega on rohkem tutvunud vanemad õpilased gümnaasiumi
astme tertiast ja secundast.

3.3. Alaealisele lubatud töötundide teadmine
Küsitluses uuriti, kas noored teavad, kui pikki tööpäevi võivad alaealised teha. Õiged
vastused on:

7–12-aastane võib töötada 3 tundi päevas;

13–14-aastane või koolikohustuslik töötaja 4 tundi päevas;

15-aastane töötaja, kes ei ole koolikohustuslik, 6 tundi päevas;

16-aastane töötaja, kes ei ole koolikohustuslik, ja 17-aastane töötaja 7 tundi
päevas.
105 vastanu seas ei teadnud ükski vastaja kõiki töötunde õigesti. Sellest saab järeldada, et
noorte lubatud töötundide teadmised on kehvad – teavitustöö on vajalik. Siiski oli paljudes
ankeetides mõni tund neljast õigesti kirjutatud. Tundide vähese teadlikkuse põhjuseks võib
olla, et soovitakse maksimaalselt töötada-teenida ning seega tööpäeva pikkusele tähelepanu
ei pöörata.
Töötundide teadmist analüüsiti alaealiste töötajate vanuste kaupa. Kõigi 105 vastanu seast
teadis 7–12-aastaste tööpäeva lubatud pikkust õigesti 27 õpilast ehk 25,7%, 13–14-aastaste
tööpäeva lubatud pikkust õigesti 42 õpilast ehk 40%, 15-aastaste mitte koolikohustuslike
töötajate tööpäeva lubatud pikkust teadis õigesti 45 õpilast ehk 42,9%, 16-aastaste mitte
koolikohustuslike ja 17-aastaste lubatud tööpäeva pikkust õigesti 24 õpilast ehk ligikaudu
22,9% (joonised 3–6).

2 tundi
19,0%

3 tundi
25,7%

Muud variandid
5,7%

5 tundi
5,7%

4 tundi
43,9%

Joonis 3. 7–12-aastaste töötunnid
8. klassis ei teadnud ükski vastanutest töötunde 100% õigesti.
7–12-aastased: õigesti vastas 8. klassist ainult kolm õpilast, kes teadsid, et selles vanuses
võib töötada kuni kolm tundi. Lisaks pakuti, et selles vanuses ei või üldse töötada (üks
õpilane), päevas võib töötada kuni kaks tundi (neli õpilast), neli tundi (üheksa õpilast), viis
tundi (üks õpilane).
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Muud variandid
13,3%

3 tundi
5,7%

4 tundi
40,0%
6 tundi
19,0%
5 tundi
22,0%

Joonis 4. 13–14-aastaste töötunnid
Muud variandid
17,1%

6 tundi
42,9%

8 tundi
10,5%

7 tundi
6,7%

5 tundi
22,8%

Joonis 5. 15-aastaste töötunnid
Muud variandid
21,0%
7 tundi
22,9%
10 tundi
5,7%

6 tundi
16,1%
8 tundi
34,3%

Joonis 6. 16–17-aastaste töötunnid
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13–14-aastased või koolikohustuslikud töötajad: õigesti teadis töötunde nüüd rohkem
vastanuid: üheksa õpilast kirjutasid, et selles vanuses võib töötada kuni neli tundi. Veel
pakuti, et selles vanuses võib päevas töötada kuni viis tundi (viis õpilast), kuni kuus tundi
(üks õpilane), kuni kaheksa tundi (kolm õpilast). Võib eeldada, et nii palju õigeid vastuseid
oli kahe põhjuse tõttu: esiteks on 8. klassi vastanud on just samas vanuses ja teiseks,
üheksast õigesti vastanust seitse on töökogemusega.
15-aastased töötajad, kes ei ole koolikohustuslikud: seitse õpilast vastas õigesti (töötada võib
kuni kuus tundi). Pakuti mitmeid erinevaid variante: töötada võib kuni viis tundi (kolm
õpilast), kuni seitse tundi (kolm õpilast), kuni kaheksa tundi (üks õpilane), kuni üheksa tundi
(üks õpilane), kuni 13 tundi (üks õpilane), kuni 18 tundi (üks õpilane). Üks vastaja jättis
lünga tühjaks.
16-aastane töötaja, kes ei ole koolikohustuslik, ja 17-aastane töötaja: õigesti vastas neli
õpilast. Ülejäänud pakkusid ka selles vanusegrupis palju eri variante. Arvati, et päevas võib
töötada kuni kuus tundi (kaks õpilast), kuni kaheksa tundi (viis õpilast), kuni üheksa tundi
(kolm õpilast), kuni 10 tundi (kaks õpilast), kuni 16 tundi (üks õpilane). Üks õpilane jättis
lünga tühjaks.
9. klassis ei teadnud samuti ükski õpilane kõiki lubatud töötunde õigesti.
7–12-aastased: viis õpilast vastasid õigesti. Veel pakuti, et selles vanuses võib töötada kuni
kaks tundi (kaheksa õpilast), neli tundi (10 õpilast) ja viis tundi (neli õpilast).
13–14-aastased või koolikohustuslikud töötajad: õigesti vastas seitse õpilast (neist kuus tööl
käinud). Lisaks pakuti, et selles vanuses võib töötada kuni kolm tundi (kolm õpilast), 4,5
tundi (üks õpilane), 3–4 tundi (üks õpilane), viis tundi (üheksa õpilast), kuus tundi (kolm
õpilast), seitse tundi (üks õpilane), kaheksa tundi (üks õpilane). Üks õpilane oli jätnud lünga
tühjaks.
15-aastased töötajad, kes ei ole koolikohustuslikud: õigesti vastas 13 õpilast. Lisaks pakuti,
et selles vanuses võib töötada kuni 4,5 tundi (kaks õpilast), 4–6 tundi (üks õpilane), viis
tundi (viis õpilast), seitse tundi (üks õpilane), kaheksa tundi (kaks õpilast), 10 tundi (üks
õpilane), 12 tundi (üks õpilane). Üks õpilane oli jätnud lünga tühjaks.
16-aastane töötaja, kes ei ole koolikohustuslik, ja 17-aastane töötaja: õigesti vastas seitse
õpilast. Veel pakuti, et selles vanuses võib töötada kuni viis tundi (üks õpilane), 5–7 tundi
(üks õpilane), kuus tundi (neli õpilast), 7–8 tundi (üks õpilane), kaheksa tundi (üheksa
õpilast), üheksa tundi (üks õpilane), 12 tundi (üks õpilane), 20 tundi (üks õpilane). Üks
õpilane oli lünga tühjaks jätnud.
Tertias ei teadnud ükski õpilane kõiki töötunde õigesti.
7–12-aastased: õigesti vastas 12 inimest. Veel pakuti, et selles vanuses võib töötada kuni üks
tund (üks õpilane), kaks tundi (kaks õpilast), neli tundi (13 õpilast), viis tundi (üks õpilane).
Üks õpilane oli lünga tühjaks jätnud.
13–14-aastased või koolikohustuslikud töötajad: õigesti vastas 13 õpilast. Lisaks pakuti, et
töötada võib kuni kaks tundi (üks õpilane), kolm tundi (kaks õpilast), 4,5 tundi (üks
õpilane), viis tundi (viis õpilast), kuus tundi (seitse õpilast). Üks õpilane oli lünga tühjaks
jätnud.
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15-aastased töötajad, kes ei ole koolikohustuslikud: õigesti oli vastanud 11 õpilast. Lisaks
pakuti, et töötada võib kuni neli tundi (neli õpilast), viis tundi (kaheksa õpilast), seitse tundi
(üks õpilane), kaheksa tundi (neli õpilast). Kaks õpilast olid lünga tühjaks jätnud.
16-aastane töötaja, kes ei ole koolikohustuslik, ja 17-aastane töötaja: kuigi tertiad on ka ise
valdavalt 16-aastased, vastas õigesti ainult neli õpilast. Lisaks pakuti palju erinevaid
variante: töötada võib kuni neli tundi (üks õpilane), viis tundi (üks õpilane), 5–6 tundi (kaks
õpilast), kuus tundi (seitse õpilast), 6,5 tundi (üks õpilane), kaheksa tundi (10 õpilast), 10
tundi (kaks õpilast). Kaks õpilast olid lünga tühjaks jätnud.
Ka ükski ei secunda vastaja ei teadnud töötunde täpselt.
7–12-aastased: õigesti vastas seitse õpilast. Lisaks pakuti kuni kaks tundi (kuus õpilast), neli
tundi (14 õpilast), kuus tundi (üks õpilane), seitse tundi (üks õpilane), 12 tundi (üks õpilane).
13–14-aastased või koolikohustuslikud töötajad: õigesti vastas 13 õpilast. Lisaks pakuti kuni
kolm tundi (üks õpilane), kuni 4,5 tundi (üks õpilane) kuni viis tundi (neli õpilast), kuni
kuus tundi (üheksa õpilast), kuni üheksa tundi (üks õpilane) ja kuni 16 tundi (üks õpilane).
15-aastased töötajad, kes ei ole koolikohustuslikud: õigesti vastas 14 õpilast. Veel pakuti
kuni viis tundi (kaheksa õpilast), seitse tundi (kaks õpilast), kaheksa tundi (neli õpilast), kuni
10 tundi (üks õpilane) ja kuni 15 (tundi üks õpilane).
16-aastane töötaja, kes ei ole koolikohustuslik, ja 17-aastane töötaja: õigesti vastas üheksa
õpilast, veel pakuti kuni kuus tundi (neli õpilast), kuni kaheksa tundi (12 õpilast), kuni 10
tundi (kaks õpilast), kuni 12 tundi (kaks õpilast) ja kuni 14 tundi (üks õpilane).

3.4. Seadusliku esindaja nõusolek töölepingu sõlmimiseks
Õige vastus: alaealisega töölepingut sõlmides on vaja seadusliku esindaja nõusolekut.
105-st vastanust vastas õigesti 95 õpilast ehk ligikaudu 90%. Vastustest järeldub, et õpilaste
teadmised seadusliku esindaja nõusoleku vajadusest on väga head. Võib eeldada, et noored
võtsid vastates aluseks varasemad kogemused ja valisid nende põhjal õige variandi (näiteks
ka kooliga välismaale reisides on alaealistel vaja vanemate nõusolekut).
8. klassis vastas õigesti 17 õpilast 18-st, ainult üks õpilane arvas, et vanema nõusolekut pole
vaja. 9. klassis vastas õigesti 23 õpilast 27-st, kolm õpilast arvas, et nõusolekut pole vaja
ning üks õpilane oli vastamata jätnud. Tertias vastas õigesti 26 õpilast 30-st, üks õpilane
arvas, et nõusolekut pole vaja ning kolm õpilast oli vastamata jätnud. Secundas vastas
õigesti 29 õpilast 30-st. Üks õpilane arvas, et nõusolekut pole vaja.

3.5. Ületunnid ja töötamine öisel ajal
Õige vastus: alaealisega ei saa tööandja ületundide tegemise kokku leppida.
Kõigist vastanutest vastas õigesti 73 õpilast ehk pea 70%. Õpilaste teadmised ületundide
tegemise lubamatusest on head. 8. klassis vastas õigesti 12 õpilast 18-st, kuus õpilast arvas,
et alaealised võivad ületunde teha. 9. klassis vastas õigesti 17 õpilast 27-st. 10 õpilast arvas,
et alaealised võivad ületunde teha. Tertias vastas õigesti 22 õpilast 30-st. Kaheksa õpilast
arvas, et alaealised saavad ületunde teha. Secundas vastas õigesti 22 õpilast 30-st, seitse
õpilast arvas, et alaealised saavad ületunde teha, üks õpilane ei vastanud.
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Õige vastus: alaealine ei või töötada öisel ajal (20.00–06.00).
Õigesti vastas 102 õpilast 105-st, seega 97% vastanutest. Õpilaste teadmised öisel ajal
töötamise keelust on väga head. Mõned õpilased võisid seostada öist töötamist öisel ajal
avalikes kohtades viibimisega, mis on Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse järgi kell 23.00–
06.00 alla 16-aastasel alaealistel keelatud. (Eesti Vabariigi lastekaitse seadus 1992)
8. klassis vastasid õigesti kõik 18 õpilast. 9. klassis vastas õigesti 26 õpilast 27-st, üks
õpilane arvas, et alaealised võivad öisel ajal töötada. Tertias vastasid õigesti kõik 30 õpilast.
Secundas vastas õigesti 28 õpilast, kaks õpilast arvas, et alaealised võivad öisel ajal töötada.

3.6. Alaealise põhipuhkus ja puhkeaja pikkus tööajal
8. küsimuse õige vastus on: alaealise põhipuhkus on 35 päeva. Õpilastel oli valida nelja
variandi vahel: 28, 31, 35 ja 60 päeva. Ülejäänud variandid pandi eksituseks: 28 päeva on
täiskasvanud töötajate põhipuhkuse pikkus, 31 päeva on tavalise kuu pikkus, 60 päeva kui
pikem periood sai pandud küsitlusse, kuna alaealistel on pikk suvevaheaeg.
105 õpilasest vastas õigesti 31 õpilast ehk 30% (joonis 7). Teadmised põhipuhkusest ei ole
head. Selle põhjuseks võib olla, et õpilased soovivad suve võimalikult palju töötamiseks
kasutada ja puhkusele ei pöörata tähelepanu. Võib järeldada, et õpilased valisid teadmatuse
ja kolmekuise suvise koolivaheaja pärast ekslikult viimase variandi (60 päeva). Kõiki
variante oli valitud: 60 päeva – 45 õpilast, 28 päeva – 10 õpilast, 31 päeva – 12 õpilast.
Ülejäänud seitse õpilast kas ei vastanud või valisid mitu varianti.
Ei vastanud/
mitu varianti
6,7%
35 päeva
30,0%

31 päeva
11,0%

28 päeva
9,5%

60 päeva
42,9%

Joonis 7. Küsitlusele vastanute teadmised põhipuhkuse pikkusest
8. klassis vastas õigesti kuus õpilast. Kõige populaarsem variant oli 60 päeva, mida pakkus
kaheksa õpilast. Valiti ka teisi variante: 28 päeva (kaks õpilast) ja 31 päeva (kaks õpilast). 9.
klassis oli samuti enim pakutud variant 60 päeva (11 õpilast). Õige vastuse valis üheksa
õpilast, kaks õpilast valis põhipuhkuse pikkuseks 28 päeva ja üks õpilane valis kaks varianti:
35 ja 60 päeva. Neli õpilast ei vastanud sellele küsimusele. Tertias oli samuti kõige enam
valitud vastusevariant 60 päeva (15 õpilast). Õige vastuse valis seitse õpilast, viis õpilast
valis 31 päeva ja üks õpilane 28 päeva. Kaks õpilast ei vastanud sellele küsimusele.
Secundas oli samuti kõige valitum vastusevariant 60 päeva (11 õpilast). Õige vastuse valis
üheksa õpilast, viis õpilast valis põhipuhkuse pikkuseks 28 ja viis õpilast 31 päeva.

81

Helen Maria Raadik, 11. klass, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 2014
PÄRNU SÜTEVAKA HUMANITAARGÜMNAASIUMI ÕPILASTE TEADLIKKUS TÖÖLEPINGU SEADUSE PIIRANGUTEST

9. küsimuse õige vastus on: koolikohustuslikul alaealisel on õigus nõuda põhipuhkus omale
sobival ajal. Õigesti vastas 90 õpilast ehk 86%. On üllatav, et kuigi põhipuhkuse pikkust
teadis vähem kui kolmandik vastanutest, teadis enamus alaealise õigust puhkust nõuda.
8. klassis vastas õigesti 16 õpilast, üks õpilane arvas vastupidi ja üks õpilane jättis
vastamata. 9. klassis vastas õigesti 24 õpilast, üks õpilane arvas vastupidi ja kaks õpilast
jättis vastamata. Tertias vastas õigest 22 õpilast, neli õpilast arvas vastupidi ja neli õpilast
jättis vastamata. Secundas vastas õigesti 28 õpilast, kaks õpilast jättis vastamata.
10. küsimuse õige vastus on: kui alaealise tööpäev on pikem kui 4,5 h, peab tal olema
vähemalt 30 minutit pikk puhkepaus. Õigesti vastas 36 õpilast (34%) – õpilaste teadmised
puhkepausidest pole head (joonis 8). Õpilased arvavad, et noortel on vaja pikemat pausi – 41
õpilast (39%) pakkus pausi pikkuseks üks tund ja kaheksa õpilast (8%) kirjutasid kaks tundi.
Lisaks pakuti veel erinevaid variante.
Muud variandid
19,0%

30 min
34,0%

2 tundi
8,0%

1 tund
39,0%

Joonis 8. Küsitlusele vastanute teadmised puhkepausi minimaalsest pikkusest
8. klassis vastas õigesti kaheksa õpilast 18-st. Veel pakuti puhkepausi pikkuseks 35 minutit
(üks õpilane), üks tund (seitse õpilast), 1,5 tundi (üks õpilane), sama pikk kui tööpäev (üks
õpilane). 9. klassis vastas õigesti kuus õpilast 27-st. Veel pakuti puhkepausi pikkuseks 20
minutit (üks õpilane), üks tund (12 õpilast), 1,5 tundi (üks õpilane), kaks tundi (kaks
õpilast), 19,3 tundi (üks õpilane). Neli õpilast ei vastanud.
Tertias vastas õigesti kaheksa õpilast 30-st. Veel pakuti puhkepausi pikkuseks üks tund (14
õpilast), kaks tundi (kaks õpilast). Kuus õpilast ei vastanud. Secundas vastas õigesti 14
õpilast 30-st. Veel pakuti puhkepausi pikkuseks 20 minutit (üks õpilane), üks tund (kaheksa
õpilast), 1–1,5 tundi (üks õpilane), 1 h 45 minutit (üks õpilane), kaks tundi (neli õpilast) ja
kuus tundi (üks õpilane).

3.7. Kelle poole peaks pöörduma, kui alaealise töötaja õigusi on
rikutud
11. küsimuse puhul oli tegu kontrollküsimusega, et uurida, kui paljud noored teavad
tööinspektsiooni, spetsiaalselt tööküsimustega tegelevat asutust. Õpilaste seas oleks vaja
tööinspektsiooni tutvustada, sest tööinspektsiooni teadis 13 õpilast ehk 12%. Vähese
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teadlikkuse põhjuseks võib olla, et õpilastel pole töötades juhtunud probleeme või rikkumisi,
mida peaksid lahendama tööinspektorid. Pakuti, et pöörduma peaks vanemate (51 õpilast
ehk 49%), politsei (17 õpilast ehk 16%) ja tööandja (13 õpilast ehk 12%) poole, mis on
kahtlemata samuti õige, kuid tööinspektsiooni teadsid vähesed. Siiski on positiivne, et
õpilased mõistsid probleemi (alaealise töötaja õiguste rikkumine) tõsidust ja pakkusid
erinevaid variante.
8. klassis pakkusid mitmed õpilased kahte erinevat varianti. Tööinspektsiooni/ tööinspektorit
mainisid kaks õpilast. Õpilaste meelest tuleks pöörduda vanemate poole (mainis 12 õpilast),
tööandja poole (neli õpilast), korrakaitsjate või politsei poole (neli õpilast). 9. klassist teadis
tööinspektsiooni vaid üks õpilane. Veel tuleks üheksandike meelest pöörduda vanemate (13
õpilast), tööandja (viis õpilast), politsei (kolm õpilast), kohtu (üks õpilane), kodakondsus- ja
migratsioonibüroo (üks õpilane) ja vastavate kaitseorganite poole (üks õpilane). Viis õpilast
ei kirjutanud midagi. Tertia klassis teadis tööinspektsiooni viis õpilast 30-st. Lisaks mainiti,
et pöörduda tuleb vanemate (10 õpilast), politsei (seitse õpilast), tarbijakaitseameti (kaks
õpilast), tööandja (üks õpilane), tööameti (üks õpilane), täiskasvanud isiku (üks õpilane),
seaduse (üks õpilane), tarkade riigimeeste (üks õpilane), sotsiaalministeeriumi (üks õpilane),
sotsiaaltöötaja poole (üks õpilane). Viis õpilast ei vastanud. Secunda klassis teadis
tööinspektsiooni viis õpilast (kaks neist kirjutasid töökaitseinspektsioon, mis on sisuliselt
sama). Oli veel sarnaseid vastuseid: töökaitseamet (kaks õpilast) ja tööbüroo (üks õpilane).
Neid õigeks ei loetud. Lisaks mainiti, et pöörduda tuleb vanemate (16 õpilast), politsei
(kolm õpilast), tööandja (kolm õpilast), lastekaitse (kaks õpilast), asjatundja (üks õpilane),
õige ametniku (üks õpilane), õiguskantsleri (üks õpilane), mõne seadusorgani (üks õpilane),
inimõiguste eest vastutavate inimeste (üks õpilane) poole. Üks õpilane leidis, et alaealine
töötaja peaks ise oma probleemiga hakkama saama. Üks õpilane ei vastanud.

3.8. Noorte tööseaduste alaste teadmiste allikad
12. küsimuses uuriti, kust on õpilased seni oma teadmisi saanud. Variandid olid: tööandjalt;
vanematelt; sõpradelt; koolist; Internetist; mujalt (palun täpsusta). Kõige rohkem oli
teadmisi saadud vanematelt – 56 õpilast (joonis 9). Sõpradelt oli teadmisi saanud 42 õpilast,
Internetist 40 õpilast. On rõõmustav, et tööandjad noori teavitavad – tööandjale viitasid 35
õpilast. Kooli roll noorte teadvustamisel pole suur – ainult 25 õpilast märkis, et on koolist
teadmisi saanud. Kooli rolli teavitamisel tuleks kindlasti suurendada. Seitse õpilast polnud
kusagilt teadmisi saanud, 14 õpilast oli teadmisi muudest allikatest saanud. Enamjaolt
märgiti mitu sobivat varianti.
8. klassis oli kõige rohkem õpilasi teadmisi saanud Internetist – 10 õpilast. Vanematelt on
teadmisi saanud üheksa õpilast, tööandjalt seitse töökogemusega õpilast, koolist on teadmisi
saanud viis, sõpradelt kolm õpilast. Muude allikatena märgiti pereliikmed (üks õpilane) ja
televiisor (üks õpilane). Kolm õpilast polnud kuskilt antud teadmisi saanud, kaks neist
täpsustasid „polegi saanud“ ja „ei olegi“. Nendest kolmest noorest oli vaid üks eelneva
töökogemusega. 9. klassis olid õpilased kõige rohkem teadmisi saanud vanematelt – 14
õpilast. Sõpradelt on teadmisi saanud 13 õpilast, tööandjalt on teadmisi saanud kuus õpilast,
Internetist kuus õpilast ja koolist neli õpilast. Muude allikatena märgiti meedia (üks õpilane)
ja „kuulnud kuskilt“ (üks õpilane). Kaks õpilast polnud kusagilt teadmisi saanud (neist üks
töökogemusega, teine mitte).
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Joonis 9. Küsitlusele vastanute töölepingu seaduse alaste teadmiste allikad
Tertias oli vanematelt teadmisi saanud 13 õpilast, koolist 13 õpilast, Internetist 12 õpilast,
tööandjalt 11 õpilast, sõpradelt üheksa õpilast. Muude allikatena märgiti loengud (kaks
õpilast) ja noorte infomess Teeviit (üks õpilane). Üks õpilane polnud ühestki allikast
teadmisi saanud. Secunda klassis oli vanematelt teadmisi saanud 20 õpilast, tööandjalt 11
õpilast, sõpradelt 17 õpilast, koolist kolm õpilast, Internetist 12 õpilast. Muude allikatena
märgiti peast (üks õpilane), paberkujul seadus (üks õpilane), filmid (üks õpilane), raamatud
(üks õpilane), vanavanemad (üks õpilane), ajalehed (üks õpilane), ühiskond (üks õpilane).
Üks õpilane polnud kusagilt teadmisi saanud.

3.9. Tööseaduste tutvustamine koolis õppekavas
Õpilased leiavad, et töölepingu seadust peaks koolis tutvustama: kõigist vastanutest arvas nii
80 ehk 76%. Seadust võiks õpilaste arvates tutvustada ühiskonnaõpetuse- ja inimeseõpetuse
tundides või loenguvormis, veel pakuti välja nt valikaine, eraldi tunni või huviringi idee.
8. klassis leidis 13 õpilast 18-st, et seadusi peaks koolis tutvustama. Neli õpilast pakkus, et
teemat võiks käsitleda inimeseõpetuse tundides. Kaks õpilast tegi ettepaneku teha eraldi
tund. Veel ettepanekuid: „5. klassis võiks olla üks kord aastas tund“, „7. klassis, sest siis
tekib enamasti tahtmine raha teenida“, „Võiks olla loengud“, „Ühekordne koolitus“, „Alates
8. klass ja sinu õiguste nimekiri“. Viis õpilast arvas, et töölepingu seaduse tutvustamine ei
peaks olema koolis õppekavas. Kaks õpilast kirjutasid: „pole tähtis“ ja „ei ole oluline“.
9. klassis arvas 26 õpilast 27-st, et tööseadusi peaks koolis tutvustama. Enim toodi välja
seaduse seotust ühiskonnaõpetusega: 11 õpilast arvasid, et antud seadust võiks tutvustada
ühiskonnaõpetuse tunnis. Seitse õpilast tõid välja loengu idee, üks õpilane pakkus, et seadust
võiks tutvustada inimeseõpetuse tunnis. Veel vastuseid: „Üks kord nädalas“, „Ühe
lisatunnina“, „Võiks olla, rääkides põhilistest seadustest“, „Mõne tunni teema“. Üks õpilane
jättis punktiiri tühjaks.
Tertias arvas 21 õpilast, et tööseadusi peaks koolis tutvustama. Toodi välja loengu mõte
(kaheksa õpilast). Pakuti, et seadusi võiks tutvustada ühiskonnaõpetuses (kolm õpilast),
valikainena (kaks õpilast), huviringina (üks õpilane) või gümnaasiumiklassides
karjäärinõustamisel (üks õpilane). Põhjendati: „Peaks olema õppekavas, et õpilased tunneks
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oma õigusi“, „Jah, sest muidu võivad mingi pettuse ohvriks langeda“, „Umbes 7. klassis
võiks sellest mõnes tunnis veidi rääkida, et kõik teaksid oma õigusi/kohustusi“. Kolm õpilast
ei kirjutanud vastuseks midagi. Kuus õpilast arvas, et tööseadusi ei peaks koolis tutvustama.
Põhjendused olid sellised: „Ei peaks, võimalusel peaks ise saama nt voldikuid lugeda“, „Ei
peaks, kui huvi saab ise alati otsida“, „Ei, sest iga laps kes tahab tööle minna saab ise
seadustega tutvuda“.
Secundas arvas 20 õpilast, et seadust peaks koolis tutvustama. Kaheksa õpilast tegi
ettepaneku koolituseks, loenguks või infotunniks (sisuliselt samad). Õpilased soovivad, et
teemat tutvustataks ühiskonnaõpetuse tunnis (kolm õpilast), valikaines (neli õpilast),
gümnaasiumis majanduses (üks õpilane), geograafiatunnis (üks õpilane), B-võõrkeele
tundide ajal (üks õpilane). 10 õpilast leidis, et tutvustamiseks pole vajadust. Põhjendati:
„Saab ka ise uurida“, „Enne tööle asumist on piisavalt aega tutvuda“, „Inimene peaks ise
uurima, see on ülilihtne“.

3.10. Õpilaste muudatusettepanekud töölepingu seadusesse
Kuna pea pool küsitlusele vastanutest (47 õpilast ehk 45%) kirjutasid muudatusi, siis võib
järeldada, et praegune töölepingu seadus ei vasta täielikult õpilaste enda vajadustele.
Enamjaolt sooviti pikemaid töötunde, võimalust öösel töötada, ületundide lubamist, rohkem
kontrolli seaduse täitmise üle. Tehti ettepanek ka palga tõstmiseks, kuid töölepingu seadus
alampalga määra ei sätesta. Väga paljud õpilased ei kirjutanud midagi: seadust kas ei tunta
piisavalt hästi, et selles midagi kritiseerida, või ei leita, et muudatusi oleks vaja.
8. klassis pakkus 10 õpilast 18-st muudatusi. Kolm õpilast tõi välja, et töötunnid võiksid olla
pikemad, üks õpilane soovis, et töötunnid oleksid kokkulepitavad. Neli õpilast arvas, et
(alam)palka võiks tõsta. Üks õpilane tõi välja vajaduse tõsta alaealiste töötajate turvalisust
ning üks õpilane pidas vajalikuks rohkem kontrollida alkoholi müümist: „Võiks rohkem
kontrollida alkoholi müümist, näen pidevalt alaealisi baarides alkoholi laudadesse viimas, ei
tea, kas see on seaduse vastu“.
9. klassis pakkusid muudatusi 13 õpilast 27-st. Neli õpilast kirjutas, et tööaega/tunde võiks
pikendada, kaks õpilast soovis, et õpilased võiksid öösel töötada. Üks õpilane kirjutas:
„Võiks lubada ületunde, mille eest on suurem palk ja mis on valikuline“. Lisaks mainiti, et
töötunnid võiksid olla vastavalt alaealise isiku soovile (üks õpilane). Üks õpilane kirjutas, et
tuleb arvestada võimalikult palju alaealise endaga. Sooviti ka rohkem palka (üks õpilane).
Veel vastati „Väikseid“ (üks õpilane) ja sooviti rohkem raha (üks õpilane). Pihiti ka mure:
„Kui alaealine on tööl vaid neli tundi, siis võiks ta siiski saada süüa töökohas tasuta, mitte ei
peaks ostma ise“. Kaks õpilast leidis, et muudatusi pole vaja. Viis inimest kirjutas „Ei tea“.
Seitse õpilast jättis punktiiri tühjaks.
Tertias pakkus muudatusi üheksa õpilast 30-st. Sooviti rohkem töötunde (kolm õpilast),
üldiselt võimalust rohkem töötada (kaks õpilast), tsiteerides: „Nad võiksid saada tööd teha
ka rohkem, kui seda soovivad“ ja „Võiks saada rohkem töötada, niipalju kui vanemaga
kokkulepitud“. Lisaks sooviti alates 4. klassist tööd teha (üks õpilane), rohkem raha (üks
õpilane), rohkem kontrolli alaealiste töötamise üle: „Võiks olla parem kontroll selle üle, kas
noored teevad ületunde ja saavad selle eest õiglast palka“ (üks õpilane), valikulist tööaega:
„Tööajal on piirid, aga võiks olla valikuline“ (üks õpilane). Kolm inimest leidsid, et
muudatusi pole vaja, nt „Ei ole vaja muudatusi“. 10 inimest jätsid punktiiri tühjaks. Kaheksa
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õpilast kirjutas, et ei tea/ei oska midagi öelda. Põhjendati: „Ei oska sellele küsimusele
vastata, kuna pole seadusega põhjalikult tutvunud“, „Ei oska öelda, pole seadusega tuttav.“
Secundas pakkusid muudatusi 15 õpilast 30-st. Sooviti pikemaid tööpäevi (viis õpilast),
ületundide lubamist (kolm õpilast), rohkem kontrolli seaduste täitmise üle (kolm õpilast),
suuremat palka (kaks õpilast) ja lastele täiskasvanutega võrdset palka (üks õpilane). Üks
õpilane leidis, et tegema peaks suuri muudatusi, kuid ei täpsustanud. 15 õpilast muudatusi ei
pakkunud: ei teatud seadust piisavalt või leiti, et pole muudatusi vaja.

3.11. Järeldused PSHG õpilaste töölepingu seaduse alaste teadmiste
kohta
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 8. klassi, 9. klassi, tertia ja secunda õpilased
tunnevad töölepingu seadusi erinõudeid alaealistele kohati hästi, kohati üldse mitte –
tegelikud teadmised ei ole heal tasemel. Esitatud hüpoteesidest sai esimene tõestatud
(Alaealised ei tunne töölepingu seadust üldiselt väga hästi), kuid teist hüpoteesi (Töölepingu
seadust tunnevad paremini töökogemusega alaealised) kindlalt tõestatuks lugeda ei saa, sest
selgus, et enamik noori on töökogemusega. Küsitlusest selgus, et töölepingu seadusest on
teadlik ja sellega tutvunud alla poole noortest, kuigi tööl käinud on enamus. Kindlasti oleks
teadlikkust vaja tõsta, sest teema on aktuaalne ja puudutab pea kõiki õpilasi.
Õpilaste teadmised lubatud töötundidest on kehvad. Ükski õpilane ei teadnud kõiki töötunde
õigesti, kuid keskmiselt 20–40% vastanutest teadis mingi vanusegrupi töötunde korrektselt.
Sellest järeldub, et tegelikult ei teata täpselt, kui palju võib töötada.
Pea kõik noored teadsid, et alaealisega töölepingu sõlmimiseks on vaja vanema nõusolekut
ja et öisel ajal töötamine on keelatud. Kolmveerand noortest teadis, et ületunde teha ei tohi.
Sellest järeldub, et noored tunnevad paremini üldiseid erinõudeid kui töölepingu seaduse
spetsiifilisemaid nüansse. Siiski on kõik TLSi piirangud olulised noorte enda heaolu nimel.
Puhkusealased teadmised pole head: vaid kolmandik vastanutest teadis õigesti alaealise
põhipuhkuse pikkust ja puhkepausi minimaalset kestust. See-eest teadsid üllatavalt paljud
noored, et koolikohustuslikel alaealistel on õigus nõuda põhipuhkus endale sobival ajal.
Tööinspektsiooni teadsid väga vähesed noored. Sellest saab järeldada, et noored ei tea, kuhu
nad oma murega asjatundjate poole pöörduda saaksid, ja mis asutus tööküsimustega tegeleb.
Võib ka järeldada, et õpilastel pole töötades juhtunud probleeme või rikkumisi, mida
peaksid lahendama tööinspektorid.
Õpilased on oma töölepingu seaduse alaseid teadmisi saanud pigem vanematelt, Internetist,
sõpradelt ja ka tööandjatelt, kuid kooli roll teavitamisel on olnud väiksem. Kolmveerand
vastanutest arvab, et töölepingu seadust peaks koolis tutvustama – seega tuleb kooli rolli
teavitamisel tõsta. Selle teemaga tuleb tegeleda, sest nii spetsialistid kui noored arvavad, et
õpilastel oleks vaja just koolis TLS-iga põhjalikult tutvuda.
Töölepingu seadus ei vasta täielikult õpilaste vajadustele ja tegelikele võimetele, sest pea
pool õpilastest tegi ettepanekuid muudatusteks (seda mainisid ka Pärnu
Õppenõustamiskeskuse karjääriteenistuse karjäärinõustajad). Sooviti võimalust rohkem
töötada, öisel ajal töötamise ja ületundide lubamist, suuremat kontrolli seaduse täitmise üle.
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Küsitletute vastustest selgus, et õpilasi oleks töölepingu seaduse alal vaja rohkem teavitada.
Noored soovivad, et teavitustöö toimuks koolis loengutes või tundides. Õpilastel oleks vaja
rohkem töölepingu seadust tunda, et oma õigusi teada.
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KOKKUVÕTE
Töö eesmärgid – töölepingu seaduse alaealistele kehtestatud piirangute uurimine, töölepingu
seaduse rolli väljaselgitamine PSHG õppekavas ning noorte teadlikkuse uurimine
küsitlusega – hindab töö autor saavutatuks. Töö sissejuhatuses formuleeritud eesmärgid said
täidetud.
Uurimismeetodid ehk TLS-i ja õppekavaga tutvumine ning küsitluse ja intervjuu läbiviimine
õigustasid end. Küsitlus andis tööle sisendi, tõestas õpilaste vähese teadlikkuse ning
karjäärinõustajate arvamus kinnitas, et probleem on olemas.
TLS-is on alaealistele rohkelt kaitsvaid piiranguid. PSHG õppekavas reaalselt töölepingu
seadusega ei tutvuta. Küll tegeletakse mõnes valikaines ja keeletunnis töölepinguga, aga
seadusest õpilased ülevaadet ei saa. Õppekavas on korduvalt mainitud, et tegeletakse
töösuhteid reguleerivate õigusaktidega – nende hulka peaks kuuluma ka TLS. See on
kindlasti murekoht, mille võiks tulevikus õppekava koostajad üle vaadata.
Õpilaste teadmised TLS-i piirangutest alaealistele on kohati head, kohati kehvad: senised
teadmised vajaksid kindlasti täiendust. Olulisi nüansse nagu lubatud töötunnid, kõik
puhkusega seonduv, tööinspektsioon, teadsid õpilased vähe. Head teadmised olid seadusliku
esindaja nõusoleku vajalikkusest, öisel ajal töötamise ja ületundide tegemise keelust.
Noored ise leiavad, et teema vajaks edasist tegelemist. Kooli roll TLS-i teadmiste saamisel
on noortel seni olnud väike – seda tuleb suurendada. Tehti ettepanekuid koolis tutvustavaid
loenguid pidada ja seadust ühiskonnaõpetuse või inimeseõpetuse tundidega siduda. Kuna ka
karjäärinõustajad arvasid, et konkreetset seadust on vaja koolis õpetada, siis teen ettepaneku
õppekava uuendades TLS-iga tutvumine lisada põhikooli lõppu ühiskonnaõpetuse- või
inimeseõpetuse ainekavasse. Kindlasti võiks kas koolid või Pärnu Õppenõustamiskeskuse
karjääriteenistus kevadel enne suvist tööhooaega korraldada TLS-i alaseid loenguid kõigile
soovijatele, nii põhikooli kui gümnaasiumi õpilastele. Seda võiks teha ka teistes linnadeskoolides.
Antud valdkonnas võiks veel täpsemalt uurida, millised õppemeetodid oleksid seaduse
tutvustamiseks efektiivsed. Samuti võiks vaatluse alla võtta ettevõtjad: mil määral nemad
alaealisi tööle võttes TLS-i piiranguid järgivad. Uurida võiks ka teisi lepinguid, mida
noortega sõlmitakse: töövõtu- ja käsunduslepingut. Selle uurimistöö raames oleks veel kahe
lepingu uurimine olnud liiga mahukas.
Töö autor loodab, et töö tulemused võetakse õppekavade koostajate poolt arvesse ning et
tulevikus on õpilastel võimalik TLS-iga koolis tutvuda. Tööst võib kasu olla ka Pärnu
Õppenõustamiskeskuse karjääriteenistusele ja annab põhjust koolides TLS-i alaseid
loenguid pidada. Loodan, et noored leiavad endale tööst midagi kasulikku ja uut ning saavad
motivatsiooni TLS-iga tutvuda ja sellest koolis rääkida.
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LISAD
Lisa 1. Intervjuu üleskirjutis
Karjäärinõustajad Kätlin Muru ja Maris Mets, Pärnu Õppenõustamiskeskuse karjääriteenistus,
25.10.2013
1. Kas Teie arvates tunnevad alaealised töölepingu seadust piisavalt hästi?
Mõlemad: Ei, üldse ei tunne.
Maris Mets: Näiteks ei teata, mis vahe on eri lepingutel, käsunduslepingul ja töövõtulepingul. Ka ei tea
noored oma õigust lepingut rahulikult läbi lugeda, seda et nad võivad rahulikult pool tundi aega võtta ja
sellega tutvuda. Ei teata töötunde ja õigust puhkusetasule.
2. Kas Teie poole (karjääriteenistusse) pöördutakse tööseaduste alaste küsimustega?
Maris Mets: Pigem pöörduvad kevadeti meie poole õpetajad, klassijuhatajad ja huvijuhid, kes kutsuvad
meid noortele loenguid pidama. Kevadel informeerime ka siia tulnud 10–11-aastaseid tööotsijaid, sest
korraldame juba mitmendat aastat noorte infoportaalil www.parnunoored.ee hooajaliste tööpakkumiste
rubriiki.
3. Kuidas noori sellel teemal rohkem teavitada? Kas on vaja teavitada?
Kätlin Muru: Kindlasti oleks vaja.
Maris Mets: Tuleb koolis rääkida ja seal teemapäevi korraldada, sest noored messidel eriti ei käi.
4. Kas tööandjad ise tunnevad töölepingu seaduses alaealistele kehtestatud erinõudeid?
Kätlin Muru: Ma arvan, et pigem teavad, aga laveeritakse ja ei tehta korrektseid lepinguid.
Maris Mets: Lepingu nimi võib olla töövõtuleping või käsundusleping, aga sisu ütleb ära, mis lepinguga
tegu on. Tihti on sisu tööleping, aga lepingu nimi muu.
5. Millised on Teie meelest praegu töölepingu seaduses kitsaskohad?
Kätlin Muru: Lubatud tööde nimekiri on liiga piiratud.
Maris Mets: Ajalimiit pärsib. 16-aastane jaksaks teatud töid kindlasti rohkem tööd teha kui praegu
lubatud 6 tundi.
6. Kuidas võiks tööseaduste tutvustamine olla koolis õppekavas?
Maris Mets: Võiks olla inimeseõpetuses, karjääriõpetuses, ühiskonnaõpetuses. Lisaks põhiseadusele
võiks rohkem tutvuda teiste noori puudutavate seadustega, seal hulgas ka töölepingu seadusega.
Riiklikus õppekavas on sees töömaailma tutvustamine, aga enamasti piirdub see eesti keele tunnis CV
koostamisega.

Lisa 2. Küsitlus
Tere! Olen Helen Maria Raadik secunda sotsiaalist ja uurin oma aastatöö jaoks noorte teadlikkust
töölepingu seadusest. Küsitlus on anonüümne. Aitäh vastamise eest!
Sugu

Naine

Mees

Vanus

.......

Klass

.......

1.

Kas oled käinud/käid tööl?

2.

Kui oled, kas käisid tööl suvel või kooli kõrvalt? ............................................................

3.

Kas oled töölepingu seadusest teadlik, sellega tutvunud? .............................................

4.

Täida lüngad:

Jah

Töölepingu seaduse järgi võib alaealine töötada maksimaalselt:
7–12-aastane – ....... tundi päevas
13–14-aastane või koolikohustuslik töötaja – ....... tundi päevas
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15-aastane töötaja, kes ei ole koolikohustuslik – ....... tundi päevas
16-aastane töötaja, kes ei ole koolikohustuslik, ja 17-aastane töötaja – ....... tundi päevas
NB: Koolikohustuslikud on kõik lapsed alates 7. eluaastast kuni põhihariduse omandamiseni või 17aastaseks saamiseni.
5.

Vali sobiv vastusevariant: alaealisega töölepingut sõlmides on / ei ole vaja seadusliku
esindaja (vanema) nõusolekut.

6.

Alaealisega saab / ei saa tööandja ületundide tegemise kokku leppida.

7.

Alaealine võib / ei või töötada öisel ajal (20.00-06.00)

8.

Mitu päeva on aastas alaealise põhipuhkus?

28 päeva
9.

31 päeva

35 päeva

60 päeva

Koolikohustuslikul alaealisel on / ei ole õigus nõuda põhipuhkus omale sobival ajal
(koolivaheajal)

10. Täida lünk: kui alaealise tööpäev on pikem kui 4,5 h, peab olema vähemalt .................. pikk
puhkepaus
11. Kelle poole peaks alaealine töötaja pöörduma, kui tema õigusi on rikutud?
.......................................................................................................................................................
12. Kust oled saanud oma töölepingu seaduse alaseid teadmisi?
Tööandjalt

Vanematelt

Sõpradelt

Koolist

Internetist

Mujalt (palun täpsusta) ............................................
13. Kas ja kuidas peaks olema töölepingu seaduste tutvustamine koolis õppekavas?
.......................................................................................................................................................
14. Milliseid muudatusi võiks töölepingu seaduses alaealistega seoses teha?
.......................................................................................................................................................
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SISSEJUHATUS
Skolioos on lülisamba kõverdumine külgede suunas. Lülisammas on tavaliselt
horisontaaltasapinnas sirge ning tal on neli otsesuunalist kõverust: kaela, rinna, nimme ja
ristluu osas. Selga tagantpoolt vaadates peaks lülisammas olema sirge, kuid skolioosi puhul
tekib kaks kumerust – esmajärguline ja kompenseeriv. Skolioos võib olla kaasasündinud või
elu jooksul omandatud.
Töö autor valis teemaks skolioosi, kuna on isiklikult seotud lülisamba haigusliku
kõverdumisega ning autori tutvusringkonnas esineb skolioos mitmel isikul. Seetõttu sooviti
uurida skolioosi olemust, selle ravi- ja valu leevendusmeetodite kohta. Töö tulemused
võiksid aidata skolioosiga inimestel oma seljaprobleemidega paremini toime tulla ning
teadvustavad erinevatest ravivõimalustest. Töös kogutud informatsioon on oluline ka
tervetele inimestele suunamaks neid oma selja eest hoolt kandma.
Töö eesmärgiks on anda ülevaade skolioosi ajaloost, diagnostikast, sümptomitest,
tekkepõhjustest, vormidest ja ravivõimalustest ning analüüsida skolioosiga inimeste elustiili
ja nende valikuid lülisamba haigusliku kõverdumisega toime tulemiseks. Töö hüpoteesiks
on, et skolioosi vaevustega tuleb pidevalt tegeleda ning eriti tuleks kontrollida regulaarselt
noori inimesi, avastamaks skolioos varakult.
Töö koosneb kolmest peatükist. Esimene annab ülevaate skolioosi diagnoosimise ja
ravivõtete ajaloost, skolioosi sümptomitest, diagnostikast, tekkepõhjustest ja vormidest.
Teine käsitleb ravivõimalusi ning kolmandas analüüsitakse skolioosiga inimeste elustiili,
nende haiguse kulgu ja olemust. Konkreetseid raamatuid skolioosi kohta ei ole. Teooriaosa
koostamisel on kasutatud erinevaid artikleid. Olulisteks materjalideks olid erinevad interneti
leheküljed ning Meitreni ja Ilvese artiklid. Samuti kujunes töö koostamisel oluliseks
intervjuu doktor Cristin Powelliga. Kolmandas osas on lähtutud küsitluse vastustest ning
intervjuudest. Töö autor arvab, et nendest allikatest on saadud piisavalt usaldusväärset
informatsiooni töö koostamiseks.
Antud teema arendamisel võib uurida skolioosi vorme eraldi ning põhjalikumalt. Veel võiks
uurida põhjalikult skolioosi tekkepõhjuseid ning ennetuse võimalusi ja seada hüpoteesiks, et
inimesed on enamasti ise süüdi lülisamba haiguslikus kõverdumises, kuna nende elustiil
loob soodsad tingimused skolioosi tekkeks. Huvitav oleks ka keskenduda ainult skolioosi
ajaloole või uurida põhjalikult skolioosi ja neuroloogiliste probleemide seost.
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1. SKOLIOOSI OLEMUS
1.1. Skolioosi mõiste
Skolioos tuleb kreeka keelsest sõnast skoliosis, mille otsene tähendus on viltu või paindunud
(OUP 2013). Selgroog koosneb 33-st selgroolülist, mis on pikas vertikaalses rivis üksteise
peal ja mida ühendavad lülivahe kettad (Swierzewski 2010). Keeruka ehitusega lülisammas
peab täitma mitmesuguseid ülesandeid ning taluma hulka pingeid ja koormusi. Lülisammas
on luustiku kõige kergemini vigastatav osa. Seitse kaelalüli toetavad ja tasakaalustavad pead
ning võimaldavad selle liikumist, kaksteist rinnalüli moodustavad rindkereelundite kaitse ja
võimaldavad hingamist. Viis nimmelüli on ühendatud ristluuga ning peavad taluma kõige
suuremat pinget. Lülide mulgud moodustavad lülisambakanali, milles asuvad seljaaju ja
närvijuured. Lülisambale annavad liikuvuse lülisid omavahel nelja fassettpinnaga
ühendavad fassett-liigesed. Lülisid eraldavad üksteisest elastsed lülivahekettad ehk diskid.
(Jürgenson 2012)
Lülisammas on tavaliselt horisontaalpinnas sirge ning tal on neli otsesuunalist kõverdust:
kaela, rinna, nimme ja ristluu osas. Skolioosi korral tekib lülisamba haiguslik kõverdumine
külgsuunas. (Ilves 2013) Skolioosiga tekib tavaliselt kaks kumerust – esmajärguline ja
kompenseeriv (lisa 1). Kui esimene kumerus on tekkinud, püüab teine seda kompenseerida
ning tasakaalustada. Seetõttu võtabki selg S-tähe kuju külgede suunas. Üldiselt tekib
skolioos lülisamba keskele või alaseljale. Harva tekib kõverus kaela piirkonda.
(Swierzewski 2010) Skolioos võib põhjustada emotsionaalseid kannatusi ja füüsilist valu.
Kui lasta sellel edasi areneda, võib see häirida kopse, südant ja teisi eluliselt olulisi
organeid. Selle varajane avastamine võib tõenäoliselt korrigeerimisele kaasa aidata. Esineb
kaasasündinud ja elu jooksul tekkinud skolioosi. (lisa 1) Viimase aja uuringud näitavad, et
väikesed lülisamba kõverused on üsna levinud ning neid loetakse normaalseks
asümmeetriaks (Ilves 2013). Lülisamba haigusliku kõverdumise esinemissagedus on naistel
2% ja meestel 0,5% (Meitren 2013). 1–3%-l kogu populatsioonist esineb skolioos. 10–15%
juhtudest on skolioos suurem kui 20°. (lisa 1)

1.2. Skolioosi diagnoosimise ja ravivõtete ajalugu
Kõik meie teadmised selja deformatsioonidest ning diagnoosidest pärinevad Antiik-Kreekast
Hippokrateselt. Ta tutvustas skolioosi ning küfoosi (ehk kumerselgsus, kus selgroolülid on
kumerdunud tahapoole) ja kirjutas nende ravist. Hippokratese põhjalikud vaatlused ja
loogika viisid selgroo ehituse täpse kirjeldamiseni ning seejärel selle haigusteni. Ta avastas,
et selgroolülid on ühenduses diskide, sidemete ja lihastega, mis võimaldab kirjeldada selja
normaalseid kurve. Hippokratese töödes on skolioos üldise tähendusega ja viitab peaaegu
igale selgroo kõverusele. Tal oli ka kaks teooriat, kuidas võivad selgroo kõverused tekkida:
tuberkuloosi tõttu koguneb abstsess (põletiku tagajärjel kudedes tekkiv piiratud
mädakogum) selgroo siseküljele ning põhjustab deformatsioone ning teiseks uskus ta, et
inimesed valivad valed asendid magamiseks, mis võivad samuti põhjustada seljakõverusi.
Hippokratesest said alguse lülisamba väärarengu korrektsioonid. Ta oli ka esimene, kes
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leiutas erinevad seadmed kõveruste korrigeerimiseks. Leiutised, millega selga raviti olid:
Hippokratese redel, laud ja pink. Selleks, et saavutada selgroo kõveruse vähenemine
Hippokratese redeliga, oli patsient seotud redeli külge pea alaspidi (lisa 2). Selle meetodi
põhjal peaks kere ja jäsemete raskus olema gravitatsiooni tõttu tõmbavaks jõuks, mis teeb
selgroo sirgemaks. Hippokratese laual oli patsient taas kinni seotud ning rakendati survet
selgroole. Ravija surus seljale kätega või kogu oma keha raskusega (lisa 3). Hippokratese
pingil lebas patsient külili ning tema seljakumerusele vajutati peale puuplanguga (lisa 4).
(Vasiliadis et al. 2009a) Need on mõned vanad viisid, mida kasutati, et parandada selja
kõverusi (lisa 1). Ambroise Paré’i, Prantsuse armee kirurgi peetakse kaasaegse operatsiooni
ja ravi asutajaks. Ta lõi proteesid ja toetavad ortopeedia seadmed. Samuti on ta on välja
töötanud esimese rauast valmistatud toestaja, mis peaks parandama lülisamba väärarenguid.
(History… 2011)
Galen, kes oli kreeka gladiaatorite arst ning elas viis sajandit pärast Hippokratest, kirjeldas
samuti skolioosi ja selle ravivõimalusi. Ta kirjutas palju raamatuid, millest enamus on
hävinud ning nõustus enamasti Hippokratese ideedega. Ta kirjeldab nelja selgroo
deformatsiooni: küfoosi (selgroog liigub tahapoole), lordoosi (selgroog liigub ettepoole),
skolioosi (selgroog liigub külgedele) ja viimane deformatsioon, kus selgroog ei ole kõver,
kuid selgroo vahelised kettad on siiski veidi liikunud. Galen uskus, et skolioosi põhjustajaks
on tuberkuloos. (Vasiliadis et al. 2009b)
Kuni 20. sajandi alguseni iseloomustas lülisamba ravi ja diagnostikat peamiselt arstlik
läbivaatus ning erinevate tunnuste määramine. 1920. aastal oli kirurg Wreden esimene, kes
tutvustas skolioosi raviks kirurgilist tehnikat, mille käigus paigaldati metallist implantaadid.
(History… 2011)
1962. aastal ameerika kirurg-ortopeed Paul R. Harrington arendas ja võttis kasutusele,
Harringtoni varraste süsteemi. See tõi pöörde skolioosi kirurgilisse ravisse. Operatsiooni
põhimõte seisneb selles, et selgroole paigaldatakse vardad selgroolülide kõveruse
stabiliseerimiseks. Seda tehnikat kasutades on edukalt ravitud idiopaatilise, kaasasündinud
ja neuromuskulaarse skolioosiga patsiente. (Ibid.)

1.3. Sümptomid, diagnoos ja tekkepõhjused
Tavaliselt skolioosil polegi sümptomeid (lisa 1). Skolioosi algstaadiumis, kui seda oleks
kõige kergem korrigeerida, on sümptomid väga harvad. Avaldumine on erinev vastavalt
sellele, millises selgroo osas kõverus on tekkinud. (Meitren 2013) Paljudel juhtudel tekib
idiopaatiline skolioos järk-järgult pikema aja jooksul ning on sümptomiteta. Lastel on tihti
diagnoositud skolioos rutiinse arstliku kontrolli käigus. (RHM 2013) Skolioosi
süvenemisega tekib õlgade asümmeetria: üks õlg on kõrgemal kui teine. Samuti võib tekkida
lonkamine, mis on tingitud jäsemete erinevast pikkusest. (Meitren 2013) Skolioosi
sümptomiteks on veel: abaluude asetsemine erinevatel kõrgustel; üks roidekaar ulatub
rohkem välja kui teise poole roidekaar; käed ripuvad kehatüvel vabalt alla ning ühel poolel
on rohkem ruumi käe ja keha vahel; üks puus on kõrgemal või ulatub rohkem välja; pea ei
asu vaagnaringi keskel; vöökoht on ebaühtlane. (Ilves 2013) Samas on võimalik jälgida, kui
näiteks riided ei istu õigesti või kui jalanõud kuluvad ebaühtlaselt. Mõnedel lastel tekib
selja- ja jalavalu, mida tõlgendatakse tihti kasvuvaludeks. Suurim oht peitub probleemi
eiramises. Kui skolioosil lastakse areneda oma teed, võib see järk-järgult halveneda.
Raskematel juhtudel on vajalik operatsioon. (Kiropraktikastuudio 2013)
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Haiguse diagnoosimist alustatakse alati välisest vaatlusest ja katsumisest, samuti lastakse
painutada külgedele ja ette. Kindlasti on vajalikud röntgenülesvõtted ja/või
kompuutertomograafia. (Meitren 2013) Tavaliselt diagnoositakse skolioosi patsiendi
ettekummardamisel. Skolioosi korral tekib lülisamba pöörlemise tõttu rinna osa muutuse
korral roideküür ja nimmeosa moondumise tõttu nimmepiirkonnas lihasvall. Moondumisi
mõõdetakse spetsiaalse riistaga – skoliomeetriga (lisa 5). (Meitren 2013)
Skolioosi on võimalik määrata Adamsi kummardustesti abil. See käib nii: patsient seisab
püsti ja kummardub ette kuni selg on horisontaalne maapinnaga. Selles asendis vaadeldakse
selja asümmeetriat ning jälgitakse, milline kehapool tõuseb ülesse. Röntgenoloogiliselt
määratakse skolioosi Cobbi meetodiga. Sellega määratakse Cobbi nurk, mis on väga täpne
ning eksimise võimalus on 3–5 kraadi (lisa 6). (Ilves 2013)
On kahte tüüpi skolioosi: funktsionaalne ja struktuurne (lisa 1). Funktsionaalne skolioos
võib tekkida näiteks siis, kui üks jalg on teisest lühem ja lülisamba kõverdumine püüab seda
erinevust kompenseerida. Arvatakse, et ainult umbes 12%-l inimestest on jalad võrdse
pikkusega. Struktuurse ehk ehitusliku skolioosi põhjuseks võivad olla sidekoehaigused,
kaasasündinud arenguhäired ja lülisamba vigastused. Siiski on 70–80% ehituslikest
skolioosidest iseseisvad (idiopaatilised) ja tekkinud haigusest sõltumatult. Põhjus on
pärilikku laadi. Idiopaatilist skolioosi esineb tüdrukutel rohkem kui poistel. See skolioos
võib areneda noorukitel kasvuperioodi ajal. (Varava et al. 2013)
Struktuursel skolioosil on varieeruvaid vorme, kuid parem on eristada nelja põhilist vormi:
idiopaatiline, kongenitaalne, neuromuskulaarne ja degeneratiivne skolioos.
1. Idiopaatiline skolioos – kõige sagedasem ja üldisem skolioosi vorm, mis areneb tavaliselt
noorukitel ja eriti seda nooruki kasvuspurdi perioodil. Sellepärast nimetatakse seda skolioosi
vormi ka nooruki skolioosiks. (Ilves 2013) Idiopaatilise skolioosi korral on kõverus väiksem
kui 20°. Idiopaatiline skolioos võib olla geneetiliselt päritav. 30%-l lastest, kellel on
idiopaatiline skolioos, on peres keegi, kellel on samuti skolioos. (Swierzewski 2010)
Uuringud näitavad, et 70–80% juhtudest on skolioos idiopaatiline. See tekib poole rohkem
naistele kui meestele ning enamasti vanuses 10–12 aastat. Idiopaatilist skolioosi
diagnoositakse Adamsi kummardustesti abil. Kui kõverus on tuvastatud, siis tehakse
röntgen, et saaks diagnoosida patsiendi seisundit ning arutada ravivõimalusi. (lisa 1)
2. Kongenitaalne ehk kaasasündinud skolioos – on suhteliselt harv skolioosi vorm, mis tekib
lülide mittetäieliku formeerumise tõttu. See põhjustab omakorda noores eas deformatsioone
lülisambas. (Ilves 2013) See deformatsioon toimub väga vara – esimese kuue nädala
jooksul, kui embrüo areneb. Tihti toimub see siis, kui naine veel ei teagi, et ta on rase. Selle
skolioosi tekkepõhjused pole teada. Geneetilised uuringud ei ole siiani andnud piisavaid
tõendeid, et see lülisamba kõverus oleks päritav. Kongenitaalne skolioos võib veel avalduda
imiku või väikelapse eas. Mõnedel lastel ei avaldu see enne teismelise iga. (SRSC 2013)
3. Neuromuskulaarne skolioos võib tekkida seljalihaste nõrkuse ning neuroloogiliste
haiguste tagajärjel – muutavad lülisamba normaalsed kurvid. See vorm tekib enamasti
nendel inimestel, kes ei saa kõndida neuromuskulaarsete probleemide tõttu, mis tähendab, et
neil on häiritud lihaste, närvide, seljaaju või peaaju omavaheline töö või on lihasatroofia ehk
lihaste nõrgenemine aju insuldi tagajärjel. Seda vormi võib nimetada ka müopaatiliseks
skolioosiks. (Ilves 2013) Tavaliselt esineb see skolioos patsientidel, kellel on
liikumispiirangud. Selgrookõverus suureneb pidevalt. Tihti pole neuromuskulaarse
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skolioosiga inimesed võimelised kõndima. Enamasti saavad selle skolioosiga patsiendid
lapseeas veel kõndida, kuid teismeliseeaks on ratastoolis. Suuremate kõveruste korral
peavad lapsed istumisel hoidma kätega tasakaalu. Neuromuskulaarse skolioosi puhul ei aita
ortoosid ega toestajad takistada selgroo kõveruse suurenemist. Väiksemaid kõverusi saab
ratastoolis toestajate abil ravida, kuid kõige olulisem on jälgida pidevalt patsiendi üldist
tervist. (SRSN 2013)
4. Degeneratiivne skolioos – võib areneda elu jooksul, kui lülisamba liigesed moonduvad ja
sunnivad lülisammast kõverduma. Mõnikord nimetatakse seda ka vanemaealiste skolioosiks.
(Ilves 2013) Kõige tihedamini esineb degeneratiivne skolioos 65-aastastel ja vanematel
inimestel. Vananemise tõttu manduvad fassett-liigesed (selgroolülisid ühendavad liigesed)
ning tekib kõverus. Nendesse liigestesse tekib põletik, mis on seljavalu põhjustajaks.
Tavaliselt moodustub C-kurv nimmepiirkonnas. Kõverus suureneb 1–2° aastas. Kõik
patsiendid ei tunne valu seljas, kuid osadel valu ikkagi esineb. Degeneratiivse skolioosiga
inimesel võib esineda tuimus ja nõrkus jalgades. Kui seljavalu tugevneb, tuleks kindlaks
teha, kas valu põhjustab skolioos või on see hoopis mõni lihasvalu, millega kaasneb
skolioos. Kuna seljakõverus degeneratiivse skolioosi puhul haiget ei tee, siis ei keskenduta
patsiendi ravil kõveruse suurenemise takistamisele vaid eelkõige valu leevendamisele. Valu
tekib selle skolioosi puhul järk-järgult ning aktiivsete tegevuste käigus. Tugevam valu võib
esineda hommikul, liikuma hakates see veidi hajub, kuid keskpäevaks on ilmselt tunda kõige
tugevamat valu. Istumine tundub tavaliselt patsiendile parem kui seismine või kõndimine,
sest istumine võtab liigestelt maha stressi ja raskuse. (Ullrich 2012)
Skolioosi diagnostika pole väga ajas muutunud. Peamiseks on siiski väline vaatlus. Skolioos
võib olla nii kaasasündinud kui ka elu jooksul tekkinud. Seega tuleb jälgida oma keha ning
selle muutusi.
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2. RAVIVÕIMALUSED
2.1. Skolioosi ravivõimalused
Skolioosi ravimine oleneb selgroo kõverdumise astmest. Kui organism on kasvamise
lõpetanud ja skolioos on vähe väljendunud, siis piisab harjutustest seljale ja venitustest, et
seljalihased tugevaks saaksid. Noorukitel ja puberteedieas lastel on mõõduka skolioosi
korral soovitav spetsiaalse korseti kandmine, mis aitab ära hoida edasise kõverdumise.
Siingi on oluline võimlemine ja ujumine. Kaugele arenenud juhtudel, kui on tekkinud juba
rindekere organite haiguslikud muutused, tehakse operatsioon. (Meitren 2013)
Mida nooremas eas skolioos tekib, seda suurem on progresseerumise oht. Skolioos süveneb
ka pärast kasvu lõppemist. Kaasasündinud skolioos progresseerub väga järsku kiire kasvuea
perioodis. Kui on tekkinud lülisamba kõverdumine, siis see jääbki püsima. Võimalik on
vältida kõverdumise süvenemist. Haiguse viimases staadiumis võivad pöörduvad lülid
pöörduda nii palju, et selle tagajärjel deformeerub rindkere ning tekivad südame ja kopsude
tegevuse häired. Seetõttu, et ennetada kõige hullemat, tuleb skolioosi raviga tegeleda. (Ibid.)
Ravi taktika põhineb järgmistel kriteeriumitel: kurvi lokalisatsioonil, tüübil, suurusel. Ravi
sõltub veel elueast, luustiku küpsustasemest, kaasuvatest sümptomitest. Iga kõverus, mis on
rohkem kui 5°, vajab juba ravi. Kurvid, mis on vähem kui 10°, ei ole tihti kiiresti
progresseeruvad. Sellisel juhul tuleks käia regulaarselt perearsti vastuvõtul ning teha
harjutusi. Kui kurvi suurus ületab 20°, siis oleks vaja konsulteerida ortopeediga edasise ravi
suhtes. (Ilves 2013) Kurvid, mis on 20°–30° vahel, vajaksid jälgimist 4–6 kuu tagant. Ravi
seisukohalt rakendatakse skolioosi 20° kurvi korral lülisamba ortoose, mis korrigeerivad
rühti. Ortoose on erinevaid ja need valmistatakse individuaalselt. (Ibid.) Hetkel on kasutusel
mitmeid toestavaid vahendeid, mida kasutatakse 30°–40° skolioosi parandamiseks. Näiteks
Milwaukee toestaja, Bostoni toestaja, TLSO toestaja, Charlestoni toestaja (lisa 7). (lisa 1)
Kirurgilist ravimeetodit rakendatakse kui skolioosi kurvid progresseeruvad vaatamata
ortoosi kasutamisele ja ravivõimlemisele või nurk on liiga järsk. Kurvid üle 40° näitavad
tendentsi iga aastaga suureneda ja rinnaosa kurv üle 60° hakkab kahjustama südame ja
kopsude normaalset funktsioneerimist. Nendel juhtudel on kirurgiline korrigeerimine tähtis,
et hoida ära hilisemaid terviserikkeid. (Ilves 2013) Tallinna Lastehaigla traumatoloogiaortopeediaosakonna juhataja Tiit Härma sõnul kasutatakse tänapäeval skolioosi ravimiseks
korseti asemel põhiliselt operatsiooni. Korsett on lapsele ebamugav ning ta peab seda
kandma 23 tundi ööpäevas kuni kasvuperioodi lõpuni. Vaatamata korseti kandmisele tuleb
13–14 aasta vanuses teha ikkagi operatsioon, sest korsett skolioosi süvenemist ei pidurda.
Tallinna Lastehaiglas on skolioosi raviks kasutatud BAVD-meetodit, mille eripäraks on see,
et kõik lülisamba lülid fikseeritakse ükshaaval kruvidega, mis võimaldab oluliselt paremat
korrektsiooni. Lülisammast on võimalik korrigeerida kolmes tasapinnas: nii eest taha kui ka
külgsuunas, samuti saab korrigeerida lülisamba rotatsiooni. (Erala 2009)
Iga kõveruse juures on oluline füüsiline aktiivsus. Soovitatav on ravivõimlemine, et säilitada
lülisamba elastsus ja lihaste tugevus. Kasutusel on veel spetsiaalsed stabilisatsiooni
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harjutused, mis on väga individuaalsed ja sõltuvad skolioosi vormist ja kaasuvatest
lihassündroomidest. (Ilves 2013) Kuid skolioosiga 40° või enam, peaks olema ettevaatlik
erinevate harjutustega. Sellises olukorras tuleks konsulteerida oma arstiga. (lisa 1)

2.2. Kiropraktika
Peamine suund skolioosi korrigeerimisel võiks olla spetsiifilise kiropraktilise korrigeerimise
programm. See aitab parandada lülisamba funktsioneerimist ja struktuuri. Lihased saavad
areneda õigesti ja tugevneda – sellega koos paraneb rüht. (Kiropraktika 2013) Kiropraktika
siht on olenemata sümptomitest leida ja kaotada lülisamba talitlushäireid. Kiropraktika
koosneb selgroolülide korrigeerimisest ning pehmete kudede töötlemisest kõõluse ja
sidemete vahelistes lihastes. Kui välja arvata väike vahend aktivaator, kasutab kiropraktik
ainult oma käsi. Kiropraktika ei ravi teatud organit, vaid korrigeerib selja- ja peaaju
kommunikatsiooni. Siht on taastada organismi tasakaal, tänu millele kaovad vaevused,
näiteks pea- ja seljavalud. Tihti saadakse kiropraktilise ravi käigus abi ka muudele hädadele,
sest kui organismis on taastatud tasakaal, parandab keha end ise. (Oja 2013) Olenevalt
inimese tervisest kasutab kiropraktik neuroloogilisi, kiropraktilisi, ortopeedilisi ja muid
vajalikke teste, et välja selgitada probleemi algpõhjus. Väga täpsete ja kontrollitud
liigutustega aitab kiropraktik lülisammast korrigeerida. (Jürgenson 2012) Kuna paljud
lülisambaga seotud probleemid saavad alguse sünnitraumadest, õnnetustest või teistest
pikemat aega kestnud tervisemuredest, võib positiivsete püsitulemuste saavutamine osutuda
raskeks. Aastaid kestnud lihase kahjustamine, armkude ja sidemete ebastabiilsus võivad olla
haiguse tagasituleku põhjuseks. Sellises olukorras valivad patsiendid niisuguse
toetusraviprogrammi, mis on neile kasulik. Doktor Allan Gary Austin Oolo kommenteerib:
„Paljud patsiendid, kes tunnevad, et on energiat juurde saanud, kogevad immuunsussüsteemi
tugevnemist, unekvaliteedi ja tervisliku seisundi üldist paranemist, jätkavad oma heale
tervisele suunatud elustiili osana ka kiropraktiku regulaarset külastamist. See muutub
parema elukvaliteedi lahutamatuks osaks.“ (Oolo 2013)
Tänapäeva kiropraktikud teostavad ohutuid ja tõhusaid protseduure, mis sobivad patsiendi
vanuse, tervisliku seisundi ja mugavusnõuetega. Kiropraktika eesmärk on selgroo käsitsi
manipuleerimise käigus taastada liigeste liikuvus ning vabastada lihased pingest. Ajal, mil
keha kohaneb manipulatsiooniga, võib kogeda veel mõningast ebamugavustunnet, mis
sarnaneb kergele lihaste valulikkusele pärast treeningprogrammi sooritamist. Aja möödudes,
kui närvisüsteem kohaneb manipulatsiooni mõjudega, tunneb enamik inimesi püsivat
kergendustunnet. See on üks põhjustest, miks paljud inimesed valivad kiropraktika oma
tervislike eluviiside nurgakiviks. (Ibid.)
Doktor Mark Morningstar on leidnud, et skolioosiga patsiendid on tundnud end palju
paremini pärast kuuekuulist kiropraktilist ravi, mis sisaldas harjutusi. Nende valu vähenes
ning vähenes ka võimalus, et kõverus suureneb. Dr. Cristin Powell leidis samuti, et
kiropraktikud võivad anda efektiivset abi skolioosiga inimestele. (lisa 1) Kuna iga patsiendi
närvisüsteem ja selgroog on just talle omane ja unikaalne, oleneb ravi ja ravikordade arv
igaühe tervislikust seisundist, vanusest, läbielatud traumadest ja elustiilist. Mõned tunnevad
ennast paremini kohe pärast esimest seanssi. Teistel aga võib heaolutunde saavutamine võtta
mitmeid nädalaid või isegi kuid. On palju tegureid, mis paranemisprotsessi mõjutavad: kui
kaua on probleem vaevanud, kas käid regulaarselt kiropraktiku juures, täidad korralikult

100

Geia Randma, 12. klass, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 2014
SKOLIOOSI OLEMUS JA RAVIVÕIMALUSED

kiropraktiku nõuandeid, puhkad piisavalt, teed vajalikku trenni, sööd mitmekesiselt. Selleks,
et saavutada stabiilsus, on vaja ravi korrata ja hiljem vähemalt paar korda aastas kontrollis
käia. Eestis on meditsiiniharidusega kiropraktikuid väga vähe, seega tuleb hoolega valida,
kelle juurde minna. (Jürgenson 2012)

2.3. Ravivõimlemine, ujumine
Kuna liikumine ja selja tugevana hoidmine on skolioosiga patsiendile väga oluline, siis on
järgnevalt välja toodud üks raviprogramm oma selja tugevdamiseks ja valu leevendamiseks
ning ennetamiseks. Järgnevas alapeatükis väljatoodud venitused on olemas lisas 8 ning
igapäevase venitamise leht pärineb Kiropraktikastuudio erakogust.
Kuna ujumine ja skolioosi ravi on tihedalt seotud, siis peaks skolioosiga patsient kindlasti
korra nädalas ujuma. Ujumine ei pane seljale suurt pinget ning nii see ei põhjusta valu, kuid
samas lihased tugevnevad. Ujumisel lihased vabanevad stressist ning seetõttu leeveneb valu.
Enamus skolioosiga inimesi saavad tegeleda ujumisega ja mõnel juhul on liigutused
vastavalt patsiendile modifitseeritud. Kindlasti tuleks meeles pidada, et ujumine ei muuda
selgroo kuju vaid leevendab valu ning tugevdab lihaseid. Juhtumitel, kus skolioos on
arenenud nii kaugele, et kahjustatud on kopsud ning kopsumaht on vähenenud, on raske
ujuda pikka maad või võistelda – vaid sellisel juhul pole ujumine skolioosiga kasulik.
(Brannagan 2011)
Olulisel kohal on venitused. Venitada tuleks iga päev ning neid tuleb teha aeglaselt ja ilma
vibutusteta. Venitus tuleb viia piirini, kus on tunda vähest, kerget lihaspinget ning seejärel
tuleb hoida asendit 5–30 sekundit. Venitust hoides peaks pinge lihases vähenema – kui seda
ei juhtu, siis tuleb anda kergelt järele mugavama asendi leidmiseks. Kerge venitus vähendab
pinget ja valmistab koed ette parema elastsuse saavutamiseks. Peale kerget venitust tuleb
liikuda veidi sügavamasse venitusse, kui on tunda mõõdukat lihaspinget, tuleb hoida asendit
5–20 sekundit. Seda venitust hoides peaks pinge lihastes vähenema või jääma samaks.
Ülevenitus tekib siis, kui lihases pinge tõuseb või muutub valulikuks. Hoida tuleks ainult
sellist venituspinget, mis tundub sobiv. Kontsentreerudes venituspiirkonnale tuleks püüda
lõdvestuda – see ongi venivuse võti. Hingamine peaks olema aeglane, sügav ja rütmiline.
Enne venituse alustamist tuleks teha soojenduseks paariminutiline kõnnak.
Kui tunned valu selja ülemises piirkonnas, alusta venitusega selili. Aseta käed
sõrmseongusse kuklale. Tõsta käte jõu abil abaluud maast lahti (küünarnukid suunaga reie
keskele), kuni sa tunned kerget venitust kaelas ja selja ülemises piirkonnas. Hoia viis
sekundit. Korda kolm korda ning väldi ülevenitust. Jätka harjutustega, mis vabastavad
alaselja valust: siruta mõlemad jalad ja tõmba vasakut jalga rinna suunas. Võimalusel hoia
oma kukal maas, kuid ära pinguta üle. Hoia kerget venitust 30 sekundit. Korda, tõmmates
paremat jalga rinna suunas. Hinga harjutuse ajal. Kui tunned endiselt veel valu jää selili ja
hoia pea puhkeasendis põrandal. Aseta üks käsi põrandale (peopesa suunaga üles) ja teine
käsi küljele (peopesa suunaga alla). 8–10 sekundilise venituse saavutamiseks siruta käsi
samal ajal eri suunas. Korda harjutust mõlemale küljele vähemalt kaks korda. Hoia alaselg
lõdvestunult põrandal. Ära hoia hinge kinni. Põrandal venituste lõpetamiseks siruta oma
käed ja jalad pikaks. Sirutades sõrmi ja varbaid, venita end nii „pikaks“, kui vähegi saad.
Seejärel lõdvestu. See on hea venitus kogu kehale. Hoia harjutust viis sekundit ning ära
unusta hingamist.

101

Geia Randma, 12. klass, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 2014
SKOLIOOSI OLEMUS JA RAVIVÕIMALUSED

Nüüd tõuse istukile ja hoia ühe käega jala pahkluu välimisest küljest ning teise käe
küünarvarrega ümber kõverdatud põlve. Tõmba õrnalt jalga rinna suunas, kuni tunned
kerget venitust jala ülaosa tagumises küljes. Veendu, et tõmbad jalga rinna suunas tervikuna,
et vältida pinget põlves. Venitust võib sooritada ka toetatud seljaga, kui vaja. Hoia asendit
15–20 sekundit. Järgmiseks kükita nii, et jalad on õlgade laiuselt harkis ja jalalabad on 15
kraadi väljapoole suunatud. Kui tasakaalu hoidmine tekitab raskusi, siis hoia millestki kinni.
Venitust tuleb hoida 30 sekundit. Kui venituse ajal esineb valu põlvedes, tuleb harjutus
lõpetada. Kui oled harjutuse lõpetanud, aseta vasak jalg enda ette nii, et põlv ja kand oleksid
kohakuti. Teine põlv aseta põrandale. Ilma jalgu liigutamata proovi oma puusa põranda
poole suruda. Venitust peaks tundma puusa esiosas, samuti põlvekõõluses ja kubemes.
Venitus aitab alaselja pinget vähendada. Hoida tuleb harjutust 20–30 sekundit ning seejärel
korrata teise jalaga.
Nüüd tõuse püsti ja siruta. Pane käed sõrmseongusse ja siruta üles nii, et peopesad oleksid
samuti suunaga üles. Tunneta venitust kätes, õlgades ja ülaseljas. Hoia venitust kuni 15
sekundit. Seda harjutust võib teha igal ajal ja igal pool. Järgmiseks kalluta oma pea vasaku
õla suunas ja tõmba vasaku käega oma paremat kätt selja taha diagonaalis alla. Hoia venitust
10 sekundit ja korda teise käega. Harjutuse ajal pead olema lõdvestunud ja hingama
rahulikult. Nüüd aseta käed kuklale ja hoia vasaku käega parema käe küünarnukist. Hoia
jalad harkis ja põlved kõverdatud. Tõmba küünarnukki ja painuta küljele. Hoia 10 sekundit.
Tee harjutust mõlemale küljele. Jalgu kõverdatult hoides saavutad parema tasakaalu.
Venituste lõpetamiseks aseta mõlemad käed õlgade laiuselt tarale või piirdele ning lase oma
ülakehal alla vajuda. Samal ajal püüa hoida põlved kergelt kõverdatuna. Puusad peaksid
asuma täpselt jalgade kohal. Venituspiirkonna muutmiseks kõverdu põlvist veelgi või aseta
käed uuele kõrgusele. Leia venitusasend, mida oled suuteline hoidma 20 sekundit. Pea
meeles, et venituse lõppedes, tuleb püsti tõusmisel jalad põlvest kõverdada.

2.4. Jooga ja pilates
Samuti nagu ujumine, aitavad erinevad jooga harjutused tugevdada lihaseid selgroo ümber
ning ennetavad selgroo kõveruse suurenemist. Kindlasti tuleks konsulteerida oma raviarstiga
harjutuste osas. Kuid siin on mõned sobilikud jooga harjutused skolioosiga inimestele:

Harjutus 1. Väljavenitava koera poos (joonis 1).
See poos aitab seljalihaseid venitada ja lõdvestada. Liigu aeglaselt sõrmedega edasi ning
tõsta puusa lae suunas. Vali käte laius nii, et kui peopesad on surutud maha, siis põlved,
käsivarred ja randmed ulatuvad ka maha. Lase rinnal vajuda maa suunas nii, et selga tekiks
kerge kumerus. Lase otsaesisel puhata maas. Maksimaalse venituse saavutamiseks jätka
puusa suunamist taha poole ja ürita viia käed võimalikult kaugele ette. (Annigan 2011)

Harjutus 2. Rohutirtsu poos (joonis 2).
See poos tugevdab selgroolülisid ümbritsevaid lihaseid ning võib takistada skolioosi
süvenemist. Lama kõhu peal, käed ja jalad koos, peopesad allapoole. Hoia kael
normaalasendis, siruta jalad ning tõsta need koos käte ja rinnaga. Jätka tõsteid nii kõrgele,
kui saad ning hoia poosi viis hingetõmmet. Seda poosi võib hoida ka käed üleval.
Harjutusest puhkamiseks keera end aeglaselt selili, alaselg vastu maad ning hinga. (Ibid.)
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Joonis 1. Väljavenitava koera poos (Shishosana 2013)

Joonis 2. Rohutirtsu poos (Apt 2013)

Harjutus 3. Kolmnurga poos (joonis 3).
See harjutus aitab tugevdada jalgu, avada puusi ning parandada kehahoiakut. Kolmnurga
poosi tehes tekib kerge lülisamba pöördumine, mis aitab võidelda rinnakorvi ja selgroo
pöördumise vastu. Aseta jalad laiemalt, kui on su puus, ning jäta parem jalg otse ning vasak
jalg veidi sissepoole. Pane käed paralleelselt põrandaga ning lükka puus tagasi. Hoia
ülakeha sirge. Pane parem käsi alla sääreluule ning aeglaselt tõsta vasak käsi lae poole. Hoia
õlad ühel joonel ning mine iga hingetõmbega painutusega sügavamale. Hoia poosi viis
hingetõmmet ning siis tõuse aeglaselt püsti. (Annigan 2011)
Mitmed hiljutised uuringud on tõestanud, et pilatese harjutused on skolioosi puhul ohutud
ning annavad tõhusaid tulemusi. Harjutused aitavad tugevdada selgroogu ümbritsevaid
lihaseid ning kontrollida rühti n-ö seestpoolt. Skolioosi täielikult ravida pole võimalik, kuid
pilates aitab saavutada enda ja oma seisundi üle kontrolli ehk annab tugevama selgroo.
Tulemused ilmnevad tasapisi ja pikaaegsel treenimisel, mida tuleb kindlasti teha
kvalifitseeritud treeneri käe all, et õrna selgroogu ja selgroolülisid mitte vigastada. (TBE
2013) Araujo et al. on leidnud, et pilates vähendab valu, suurendab paindlikkust ning võib
veidi vähendada selgroo kõverust funktsionaalse skolioosi juhtudel. Seljalihaste
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tugevdamiseks on mitmeid harjutusi. Lihased peavad olema tugevad, et jõuaksid hoida
selgroolülisid. (lisa 1)

Joonis 3. Kolmnurga poos (Trikonasana 2013)
Järgnevalt on toodud neli selga tugevdavat pilatese harjutust, mis sobivad skolioosiga
inimesele:

Harjutus 1 (joonis 4).
Lama selili, lõdvestu. Tõsta puus, hoia 10–15 sekundit ning korda harjutust 3–4 korda. Kui
harjutus on liiga kerge, võib koormuse lisamiseks tõsta koos puusaga ka ühe jala. Sel juhul
peab jalg olema seljaga samal joonel. (WIE 2013)

Joonis 4. Harjutus 1 (WIE 2013)

Harjutus 2 (joonis 5).
Aseta käed ja põlved maha nii, et käed läheksid otse õlgadest alla ja reite ning säärte vahele
tekiks täisnurk. Nüüd tõsta vasak jalg ning parem käsi paralleelselt maaga üles. Hoia asendit
3–4 sekundit ning vaheta poolt. Korda harjutust 5–6 korda mõlema poolega. (WIE 2013)

Harjutus 3 (joonis 6).
Mine küljele. Pane jalad üksteise peale ja tõsta end küünarnuki peale. Käsi peab tulema otse
õlast alla, et ei tekiks koormust. Harjutust tehes peab olema keha sirge ning ei tohi vajuda
puusast alla. (Schwader 2011)
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Joonis 5. Harjutus 2 (WIE 2013)

Joonis 6. Külje plankasend (WH 2012)

Harjutus 4 (joonis 7).
Mine kõhuli. Hoia jalad koos ning lükka end küünarnukkidele. Hoia käed täisnurga all. Hoia
kael sirge ning ära vaju puusadest alla. Selle harjutusega saab tugevdada kogu keha.
(Shwader 2011)

Joonis 7. Plankasend (WH 2012)
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2.4. Ennetamine
Kindlasti tuleks jälgida noorukite ja laste eluviise, et istumiseks oleks alati sobiv tool ning
asend, kooliranits peaks olema alati kahe sangaga. Olulisel kohal on ka kehaline kasvatus ja
sportimine. Kaasasündinud ja närvihaigustest põhjustatud skolioosi pole kahjuks võimalik
ära hoida. (Meitren 2013) Inimesed ei tohiks valida endale töökohta, kus peab tõstma või
kandma raskeid asju. Iga inimene peaks tundma ise oma keha ning tegelema asjadega, mis
hoiavad selga tugevana ja stabiilsena. Selja tervisele on oluline hea rüht ning füüsiline
aktiivsus aitab rühti hoida. (lisa 1) Hea rüht, liikuv ja tugev selg on aluseks kogu keha
tervisele. Keha vajab pidevat hoolt, mitte üksnes siis, kui endast valuga märku annab.
(Jürgenson 2012)
Skolioosi puhul on väga oluline keha ning eelkõige selja treenitus. Valu ennetamiseks ja
leevendamiseks tuleks teha regulaarselt venitusharjutusi ning ka selga tugevdavaid harjutusi.
Oluline on konsulteerida oma arstiga ning lasta tal endale ravi määrata. Kasulik on kasutada
ka kiropraktilist abi, mis sarnaneb ajaloolistele ravimeetoditele.
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3. ELU SKOLIOOSIGA
3.1. Skolioosi avastamise vanus ja tundemärgid
Skolioosiga inimeste hulgas korraldati küsitlus, mille eesmärgiks oli teada saada, mis
vanuselt neil skolioos avastati ning kas haigus on osutunud piiravaks nende elus (lisa 9).
Samuti oli eesmärgiks teada saada, millal ja mida tehes valu esineb, kas haiged on füüsiliselt
aktiivsed ning kuidas nad valu leevendavad. Küsitleti inimesi üle Eesti ning küsitlus viidi
läbi internetis. Vastajateks olid 11–66 aastased. Kokku saadi vastused 20 skolioosiga
inimeselt, kellest 10% oli mehed ja 90% naised. Küsitletute vanuselisest ja soolisest
koosseisust annab ülevaate joonis 8.
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Joonis 8. Naiste ja meeste vanuseline koosseis
Küsitlusele vastajatel avastati skolioos 10–15 aastaselt 14 inimesel ning 18–31 aastaselt
kuuel inimesel. See tähendab, et 70% ehk üle poole vastajatest said teada, et neil on skolioos
teismelise eas, mis on kasvuspurdi hetk ning skolioosi avaldumise kõige kriitilisem aeg.
30%-l vastanutest avastati skolioos hiljem.
55% vastanutel on skolioos tekkinud elu jooksul. 30% teavad kindlasti, et skolioos on
kaasasündinud ning 15% pole kindlad ning arvavad, et võib olla nii üks kui teine (joonis 9).
Vastajad märkisid ära mitmeid tundemärke, mille esinemisel nad pöördusid arsti poole.
Eelkõige kurdeti seljavalu (11 inimest) ning kolmel korral mainiti alaseljavalu eraldi. Viis
vastajat märkasid, et seljavalu tekib pika seismise või istumise ajal. Neli isikut avastasid, et
treenides on valus. Kolmel vastajal oli õlavalu ning kolmel kael tihti kange. Kolm vastajat
märkasid, et selg väsib kiiresti. Kaks tundsid valu kummardamisel. Ühel vastajal jooksid
sipelgad üle selja, kui istus, ning üks tundis vasakus jalas valu ja tuimust. Doktor Cristin
Powell kommenteerib (lisa 1), et tundlikkuse kadumist tavaliselt kirjeldatakse „sipelgate
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tekkimisega“, nõela torgetega. See neuroloogiline probleem tekib, kuna kõver lülisammas
surub närvidele, millest võivad tekkida lihaste ja liigeste töö, vere- ja lümfiringe häired ning
samuti lihaste tundetus. Valu tekib, kuna lihased on pinges ja üritavad hoida lülisammast
püsti.

15%

55%

30%

Elu jooksul

Kaasasündinud

Pole kindel

Joonis 9. Skolioosi teke
Intervjuust selgus, et Kairil, kellel on skolioos, on samuti esinenud valu vasakus jalas nagu
ühel vastajal. Ta räägib sellest nii: „Olin 36 aastane. Eelnevalt oli selg väga valus. Määrisin
valu leevendamiseks selga geeliga. Olin teel tööle, kui vasakusse jalga lõi suur valu, süda
läks pahaks, edasi liikuda ei saanud, oleksin tahtnud maha istuda. Kuidagi liikusin ikkagi töö
juurde ning istusin seal ja kutsusin õe järgi. Läksin koju pikali. Samal päeval käisin ka arsti
juures. Ta kirjutas mulle põletikuravimi. Kaks nädalat olin haiguslehel ning siis läksin taas
tööle. Käia sain ainult madala jalatsiga, botasega. Jalg on siiamaani veel tuim, tundlikkus
pole taastunud. Tegin igal õhtul võimlemisharjutusi, mis olid arsti poolt määratud.“ (lisa 10)
Selles loos on selged märgid, et Kairi kõverad selgroolülid hakkasid suruma närvidele, mis
omakorda tõi kaasa tundlikkuse vähenemise.

3.2. Valu esinemine ning leevendamine
12 vastajat tunnevad valu treenides ning viis neist mainisid jooksmist. Doktor Cristin Powell
lisab (lisa 1), et skolioosiga inimesele jooksmine tegelikult sobib. Kuid kuna kõik
skolioosiga inimesed on erinevad ning neil on erinev selgroo olukord, siis osadele
jooksmine sobib ja teistele mitte. Pooled vastanutest tunnevad valu pika seismise järjel.
Üheksa ei saa istuda pikalt ühes asendis. Eraldi märgiti ära, et valu esineb pikal autosõidul
ning stressirohke sessiooni ajal koolis. Ka intervjueeritav Kairi ei saa kaua istuda ning ei
suuda püsti tõustes end kohe sirgu ajada. Valu on tugev ning ta peab kõndima mingi aeg
küürus enne, kui saab end sirgu. Öösel tunneb ta samuti valu, eriti keeramisel. Suurt valu
tekitab veel sundasend tööl, kui peab kaua istuma. Kairi töötool peab olema kindlasti
toestatud leeniga alaselja osas. Samuti tundis ta pidevat pinget kaelas ja õlgades, mis pärast
Dormeo padja ostmist kadusid. Dormeo madratsil, mis on jäigem, kui teised madratsid,
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hakkab ta selg ikkagi valutama, kuid pehme madratsi peal on magada veelgi valusam. Veel
ei saa Kairi pikalt kõndida ning süüa tehes peab ta kindlasti vahepeal istuma. (lisa 10)
Doktor Cristin Powell kinnitab (lisa 1), et pole olemas ühtegi madratsit, mis sobiks igale
inimesele. Madrats, mis on piisavalt kõva, et toetada selgroogu ja jäsemeid, on tema sõnul
parim. Tavaliselt jäigemad madratsid on kaetud pealt õhukese kihi pehme osaga, mis võtab
meie selgroo loomuliku kuju. Ortopeedilised padjad on head, kuna toetavad inimese
selgroogu lamades ja külje peal olles. (Ibid.)
Neljal vastajal esineb valu raskuste tõstmisel ja neljal vastanutest kõndimisel. Veel neli
tunnevad valu kogu aeg. Siin võib järeldada, et nad ei tegele oma seljaga piisavalt või pole
nad saanud täpseid juhiseid, mida enda heaolu jaoks ära teha. Pidevat valu ei tohiks
kannatada ning tuleks leida arst, kes annab täpsed juhtnöörid indiviidile sobivaks raviks.
Kaks mainivad valu esinemist kummardamisel, näiteks aia- ja õmblustöödel. Üks tunneb
valu seljas akrobaatikaga tegemisel ning üks ei tunnegi valusid. Vastaja, kes tunneb valu
akrobaatika tegemisel, pole ilmselt taaskord täpselt kursis, mida ta võib teha ja mida mitte.
Tihti teatud harjutused kõigile ei sobi. Doktor Cristin Powell kommenteerib (Ibid.) neid
vastuseid nii: „Sageli skolioos valu ei põhjustagi, kuid igapäevased füüsilised pingutused
võivad seda esile kutsuda. Seda iseloomustab hästi ütlus: „Kett on täpselt nii tugev, kui on
tema nõrgim lüli.“ Olen ravinud patsiente, kellel on skolioos 40°, kuid ei esine valu. Nad
käivad oma selga kontrollimas, et see töötaks nagu peab. Kui kehale langeb rohkem
koormust kui ta suudab välja kannatada, siis tekib n-ö kokkuvarisemine. Meie keha on
loodud kohanema keskkonnaga ning kui sellele langeb ülekoormus, lööb valu välja kõige
nõrgemas kohas. Võti on selles, et tuleb märgata sümptomeid ning tugevdada „keti ahelaid“,
et leevendada valu.“ Valu esinemisest annab ülevaate joonis 10.
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Joonis 10. Tegevused, mida tehes esineb valu
13 vastajat võimlevad ning teevad spetsiaalseid harjutusi, et tugevdada oma füüsist, selga
ning hoida end valust eemal. Kaheksa teevad sporti või joogat ning neli nendest ujuvad. See
on väga hea, et üle poolte vastanutest tegelevad oma seljaga ehk siis võimlevad või on
lihtsalt füüsiliselt aktiivsed, et ennetada valu ja skolioosi süvenemist. Viis kasutavad

109

Geia Randma, 12. klass, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 2014
SKOLIOOSI OLEMUS JA RAVIVÕIMALUSED

massööri abi ning viis üritavad võimalikult palju puhata. Neli vastajat teevad spetsiaalseid
venitusi, et leevendada valu. Venitamine on väga oluline skolioosiga inimesele, see aitab
lihastel lõdvestuda ja valu leevendada. Neli kasutavad valu leevendamiseks valuvaigisteid.
Doktor Cristin Powell usub (lisa 1), et valuvaigistite tarbimine ei ole lahendus ning kindlasti
tuleks leida valu põhjus. Ta arvab veel, et lõpuks on see patsiendi otsustada, kas võtta
tablett, mis leevendab valu vähesel määral või mitte. Haige peab otsustama, kas valuvaigisti
aitab teda, kuna valu tundlikkus on erinev. (Ibid.) Kaks vastajat otsivad abi kiropraktikult.
See arv võib olla nii väike, kuna kiropraktika pole Eestis nii levinud, kui teistes riikides.
Samuti võib olla põhjuseks see, et tegemist on väga täpse ja riskantse tööga ning seetõttu on
ravi maksumus kõrge ja võib-olla kõik ei saa seda ravi endale lubada. Kaks vastanut on
saanud valule leevendust taastusravist ning kaks üritavad istuda sirge seljaga. Eriti, kui
istutakse palju, on oluline istuda sirgelt, nii väsib selg aeglasemalt. Veel kaks vastajat
kasutavad valuvastaseid geele ning kaks kasutavad põletikuvastaseid tablette. Üks üritab
kõndida võimalikult palju. Füüsiline aktiivsus on väga oluline ning kõndimine sobib
ideaalselt skolioosiga inimesele. Intervjueeritu Kairi kommenteerib oma valu leevendamise
meetodeid nii (lisa 10): „Sõidan iga päev pool tundi rattaga ning tugevdan seljalihaseid. Kui
on talv, kasutan trenažööri, kuid muidu üritan võimalikult palju sõita värskes õhus. Seljavalu
on vähenenud füüsilise koormuse tõstmisel ning harjutuste tegemisel. Olen nüüd endaga
korralikult tegelenud viis aastat. Mulle on tehtud ka elektriravi, mis oli päris tõhus.“
Patsientide valikust valu leevendamisel annab ülevaate joonis 11.
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Joonis 11. Valu leevendamine vastanute seas
Skolioosi puhul on väga oluline kehaline aktiivsus, et ennetada valu teket. 90% vastanutest
tegeleb vabal ajal spordiga ning 10% ei tegele. See näitab, et enamus siiski üritavad säilitada
füüsilist aktiivsust, mis on väga kasulik skolioosiga inimesele. Kaheksa vastajat tegelevad
spordiga 2–3 korda nädalas. Kolm vastajat tegelevad 4–7 korda nädalas ja veel kolm iga
päev. Üks vastaja tegeleb spordiga üks kord nädalas. Kolm ei tegelegi spordiga. Liikumine
ning lihaste tugevdamine on väga oluline. Nendel kolmel vastajal, kes pole füüsiliselt üldse
aktiivsed võib tihti esineda seljavalu. Samuti võib skolioos progresseeruda ning tekitada
erinevaid tervise probleeme. Kui harjutuste tegemisel esineb valu, tuleks konsulteerida oma
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raviarsti, kiropraktiku või füsioterapeudiga, kes määrab harjutused ja venitused, mis sobivad
haigele individuaalselt. See näitab, et skolioosiga inimesed on erinevad – kolm vastajat ei
tegele üldse spordiga ja samas kolm tegelevad iga päev.

3.3. Piirav skolioos
Seitse vastajat arvavad, et skolioos ei ole pannud nende elule mingeid piiranguid. Doktor
Cristin Powell on samuti kindel (lisa 1), et skolioos ei tohiks osutuda piiravaks. Ta arvab, et
inimesed peaksid olema teadlikud oma seisundist, et võtta kasutusele abinõud, mis aitavad
nende seisundit parandada. (Ibid.) Viis vastajat ei saa spordiga tegeleda nii palju kui
tahaksid ja võiksid. Mitmel korral mainiti ekstreemspordi harrastust, mis on skolioosiga
keeruline. Kolm vastajat peavad piiravaks seda, et nad ei saa kaua kõndida ja püsti seista.
Intervjueeritav Kairi kirjeldab skolioosi piiravat olemust sellega, et ta ei saa kaua püsti seista
ning kõndida. Ta mainib, et keeruline on käia reisidel, kus tahaks käia näiteks
kunstimuuseumites, kuid selg väsib nendes suurtes hoonetes kõndides ruttu. (lisa 10) Veel
on kolm vastajat pidanud negatiivseks, et peab palju puhkama ning ei saa päeva jooksul teha
ära nii palju asju, kui plaanis oli. Kahele on osutunud piiravaks, et ei saa teha füüsilist tööd
ning veel kaks ei saa tegeleda tantsimisega. Doktor Cristin Powell soovitab samuti hoiduda
raskest füüsilisest tööst, mille käigus on kõige suurem surve seljal (lisa 1). Kahjuks tunneb
üks vastaja valu pidevalt ning ei saa teha midagi ilma häiriva valuta seljas. Siin võib olla
pideva valu põhjuseks, et patsient pole tegelenud oma seljaga. See tähendab, et pole teinud
ravivõimlemist, venitusharjutusi jne. Kui raviprogramm pole veel määratud, siis kindlasti
soovitab töö autor konsulteerida kiropraktikuga või oma raviarstiga, et saada täpsemaid
juhiseid, millised harjutused on vajalikud ning kuidas ravi edasi kulgeb. Valust saab
kindlasti lahti ning kui mitte, siis saab seda leevendada. Harjutuste tegemisel tuleb olla
järjepidev ning valu taandumisel ei tohi kindlasti raviprogrammi pooleli jätta. Skolioosiga
inimene peab oma seljaga tegelema elu lõpuni.
Küsitluse analüüsi põhjal võib autor väita, et skolioos avaldub eelkõige teismeeas
kasvuspurdi hetkel. Oluline on jälgida neid noori inimesi just selles eas, saamaks jälile
skolioosile, et sellega saaks varakult tegelema hakata. Skolioosihaige oskab oma keha eest
hoolitseda ning on üsna teadlik sellest, mis tema kehaga toimub. Kuid samas esines ka
vastuseid, kust oli selgelt näha, et skolioosiga inimene ei ole teadlik, mis talle sobib ning mis
mitte, ja elab seetõttu pidevas valus. Samuti peavad üle poole vastajatest skolioosi piiravaks,
mis näitab, et neil pole piisavalt informatsiooni haigusega toimetulekuks.
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KOKKUVÕTE
Skolioos on lülisamba haiguslik kõverdumine, mida ennetada on praktiliselt võimatu. See
võib olla kaasasündinud või elu jooksul tekkinud. On kahte tüüpi skolioosi: funktsionaalne
ja struktuurne. Funktsionaalne skolioos võib tekkida näiteks siis, kui üks jalg on teisest
lühem ja lülisamba kõverdumine püüab seda erinevust kompenseerida. Struktuurse ehk
ehitusliku skolioosi põhjuseks võivad olla sidekoehaigused, kaasasündinud arenguhäired ja
lülisamba vigastused. Struktuursel skolioosil on varieeruvaid vorme, kuid parem on eristada
nelja põhilist vormi: idiopaatiline, kongenitaalne, neuromuskulaarne ja degeneratiivne
skolioos. Enam kui 80% juhtudest on selja kõverdumise põhjus teadmata. Skolioos võib
tekkida igas vanuses, kuid idiopaatiline skolioos avaldub tihti 10–15 aastastel, kasvuspurdi
hetkel. Diagnoos pannakse pärast Adamsi kummardustesti ning röntgenpildi tegemist, millel
määratakse Cobbi nurga abil kõveruse suurus ja lokatsioon. Skolioosiga tuleb pidevalt
tegeleda ning oma selgroogu toetavaid lihaseid tugevdada. Selja tugevdamiseks sobivad
hästi ujumine, jooga, pilates. Olulised on erinevad võimlemis- ja venitusharjutused ning
regulaarne raviarsti külastamine.
Töö eesmärgiks oli tutvuda skolioosi sümptomite, diagnostika, tekkepõhjuste, vormide ja
ravivõimalustega. Samuti analüüsida skolioosiga inimeste elustiili ning nende valikuid
lülisamba haigusliku kõverdumisega toime tulemiseks. Seetõttu viidi läbi küsitlus.
Vastustest selgus, et kuigi skolioos võib avalduda ükskõik, mis eluhetkel, on kõige
kriitilisem aeg skolioosi tekkeks või avaldumiseks kasvuspurdi perioodil ehk vanuses 10–
15. Selgus, et skolioosiga inimesed tegelevad regulaarselt oma seljaga ning on piisavalt
teadlikud, et tulla selle haigusega toime. Valu leevendamiseks teevad nad erinevaid harjutusi
ning venitusi. Samuti tegelevad spordiga, kasutavad massööri ja kiropraktiku teenust. Kolm
haiget 20-st ei tegele spordiga ja pole üldiselt kehaliselt aktiivsed, mis suurendab skolioosi
progresseerumise ohtu ning seljavalu tihedat esinemist.
Töös polnud vastanute sooline tasakaal paigas. Kuna küsitlus toimus interneti teel, on üsna
keeruline seda tasakaalu saavutada. Samuti on raske leida väga suurt hulka skolioosiga
inimesi, kes oleksid nõus küsimustele vastama. Nendest vastustest, mis saadi, oli piisav
soovitud tulemuse saavutamiseks. Väga oluliseks kujunes intervjuu dr Cristin Powelliga,
mis aitas kaasa vastuste analüüsimisele ning töö koostamisele.
Uurimistöö täitis oma eesmärke. Töö käigus leidis kinnitust, et kuigi skolioosi on praktiliselt
võimatu ära hoida, on selle haigusega võimalik elada täisväärtuslikku elu, kui oma seljaga
pidevalt tegeleda, jälgida muutusi ja käia regulaarselt kontrollis. Küsitluse vastused näitasid,
et skolioos avaldub kõige enam teismelise eas. Seega on oluline jälgida noorte tervist ja
kahtluse korral minna õigeaegselt arstlikku kontrolli, et haigusele varakult jälile saada.
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LISAD
Lisa 1. Intervjuu kiropraktik ja doktor Cristin Powelliga
1. What is scoliosis?
Scoliosis is a lateral curvature of the spine, which measures greater than 10 degrees using Cobb’s
angle on an X-ray.
2. Do you know something about Hippocratic ladder, board and bench? Are they used nowadays and if
they are not do we use similar treatments? What do you think of them?
Those are some old treatments used to correct misalignments of the spine. Currently, treatments include
bracing the spine at an early stage to limit further lateral growth of the spine. Supports are called the
Milwaukee, Boston, TLSO, and Charleston braces. These are standard protocol during high
developmental stages.
3. Can you tell me about the symptoms of scoliosis and describe ways it is diagnosed?
Typically, scoliosis does not have any symptoms. The condition can be recognized using the
orthopaedic exam known as Adam’s Positions. There are several types of scoliosis, which should be
closely monitored during late childhood and adolescence as the individual is rapidly growing during
this period. The degree of lateral curvature is measure on an AP thoracic spine and/or AP lumbar spine
view using Cobb’s Angle, which measures the amount of deviation between segments of the vertebral
column. Lateral curvatures measuring less than ten degrees are not diagnosed as a scoliosis, but
referred to as a mild curve or lateral list.
4. Where the scoliosis comes and why? What are the causes of scoliosis?
Scoliosis are typically ’idiopathic’ which means that the cause is unknown. However, a patient may
have experienced a trauma leading to a defect in a segment(s) of the vertebral column, had a
pathology/disease of effecting the stability of the bone or even been born with a hemivertebra, which is
where only half of the vertebral body is present (left or right) causing a curve to present in the patients
spine. It is important to note that an individual may experience a trauma, which causes muscle pain
creating an antalgic position (position that relieves pain) which may misinterpret as a scoliosis.
5. Can you tell me more about forms of scoliosis? – idiopathic etc. and what I should do when I have
idiopathic scoliosis etc.?
There are two types of scoliosis: functional and structural. Functional scoliosis occurs while the patient
has a lateral curvature, while weight-bearing (standing position) but disappears while bending forward
at the waist. Structural scoliosis is lateral curvature of the spine which is present while the patient is
weight-bearing and while leaning forward at the waist. This means that there are developmental
changes in the vertebrae that are causing continuous lateral curvature of the spine. There are several
categories of structural scoliosis: Idiopathic, Congenital, Neuromuscular and Dysmorphic. Idiopathic
scoliosis can be clearly recognized during late childhood/early adolescence. The patient’s spine will be
visually analysed while standing and then bending at the waist. If a curvature is recognized, they will be
referred for diagnostic imaging (x-ray) to diagnose the condition and discuss treatment options.
Idiopathic scoliosis is more common in females and should be closely monitored following diagnosis.
Congenital scoliosis means a patient was born with a lateral curvature of the spine. Neuromuscular
scoliosis occurs when there is trauma/damage to nerves and muscles leading to a change in the ability
to support the spine. Dysmorphic scoliosis occurs when pathological changes occur in segments of the
vertebral column.
6. Which are the treatment possibilities for scoliosis?
Degree Intervention/Treatment
10–20 Observation only, 4–6 month follow up
20–30 Consider treatment
30–40 Bracing: Milwaukee, Boston, TLSO, Charleston
40+ Surgical Intervention, consideration
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Good posture is an important part of spinal health. Alignment of the spine allows balance of the
musculature from side to side while limiting any excess pressure on the nerves.
7. Which is the most critical age for scoliosis?
Research estimates that 70–80% of cases are idiopathic and is one and a half times more likely to affect
females, typically between the ages of 10–12 years.
8. What is the importance of chiropractic while having scoliosis?
Mark Morningstar, DC found that adult patients with scoliosis reported positive long-term effects
following 6 months of chiropractic rehabilitation including exercises, external weighting systems and
axial distraction. Patients reported decrease in pain, and disability in addition to a decreased Cobb
angle. Some references recommend an orthopaedic consultation if the curvature is greater than 20
degrees. Surgery typically involves insertion of metal rods and spinal fusion to decrease lateral
curvature of the spine. Doctors of Chiropractic are licensed primary care physicians in several states
and may provide effective intervention for patients with scoliosis. Boris Nektalov, DC found that
Chiropractic adjustments, biophysics mirror re-education and postural exercises improved postural,
structural and functional goals in a patient with adolescent idiopathic scoliosis. Some studies have
explored the use of TENS on convexity of scoliosis or Physical Therapy treatment, although results
were inconclusive. Araujo et al found that Pilates exercises decreases pain, increases flexibility and
may reduce the degree of lateral curvature in functional scoliosis cases.
9. Exercising, pilates, yoga, swimming – are they effective and which exercises are the best?
Physical activity is always an important part of maintaining a healthy lifestyle. Any exercise that will
increase blood flow, flexibility and strengthen the musculature will be beneficial to an individual’s
health.
10. Can you tell me some statistics? How frequent is scoliosis among the youth?
It is estimated that 1–3% of the population has scoliosis, with only 10–15% of scoliosis cases greater
than twenty degrees being clinically significant. Research estimates that 70–80% of cases is idiopathic
and is one and a half times more likely to affect females, typically between the ages of 10–12 years.
11. Which are the most suitable jobs for people with scoliosis?
Individuals should consider avoiding or limiting careers that require heavy lifting or carrying to limit
the amount of physical stress on the spine. Every individual should recognize physical on the body and
perform activities to make strength and maintain stability.
12. Why is this that my friend has 7/14 degree scoliosis? I have 4.2/5.3 but she doesn`t even feel pain
and I am suffering from very hard pain? Also, there is one case I know that person has 40 degree curve
and doesn`t feel pain. Why is that?
Typically, scoliosis does not cause pain, but rather physical stress on the body on a daily basis may
increase the chances of pain to occur. Have you heard the expression: “a chain is only as strong as its
weakest link”? If the body experiences more stress than it is designed to handle there will be
breakdown, weakness and most likely pain. Scoliosis can be painless. I have treated patients with a 40
degree curve who experience no pain but continue to get their spine checked to be sure it is functioning
at its highest level. The body is designed to be able to adapt to the environment but if there is a stress
overload, it shows us its weakest link. The key is to recognize the symptoms and be able to find the
cause and then actually fix the problem so we “make the chain a little stronger”. I`ve seen some great
results balancing and strengthening the spine and body in patients with scoliosis through a combination
of chiropractic and physiotherapy.
13. Dormeo mattress and pillows? Are they worth?
There is not one mattress that is perfect for every person. A mattress that is firm enough to support an
individual spine and extremities is best. Typically, a firm mattress with a relatively thin soft top is best
to “fill in the gaps” of our natural spinal curves. Orthopaedic pillows best to support the spine while
lying on the back and side.
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14. Person has pain when cycling, what she should do?
Intervention depends on where the pain is, how it`s described, duration, timing, orthopaedic and
neurological exams.
15. What kind of sports is suitable?
Physical activity is always preferred, mild to moderate scoliosis should not limit activity. Severe
scoliosis (curves greater than 40 degrees) should use caution with high impact or strength building
sports. Individual consultation with a spinal health specialist is advised.
16. Are painkillers a solution?
Pain is our bodies’ way of telling us “there`s something wrong!” The pain starts because there`s
dysfunction not because our body is lacking pain relieving medication; therefore, medication to relieve
pain is not a solution to a physical ailment or disability, it merely helps ease the suffering of the patient.
It is up to the patient to determine if medication is necessary, pain is perceived differently by each
individual person.
17. Is running suitable for a person who has scoliosis?
Yes.
18. When scoliosis develops in age 18–31 or later is it still possible that it is genetically or is it because
of … for example wrong sitting?
Possible. It may have not been detected at an earlier age, nor has a slower progression. It may also be
function due to acquired neuro-musculoskeletal imbalance(s).
19. Can you comment this: one boy said that when he was sitting he felt like ants were running over his
back? Is it connected with scoliosis?
Sensory loss is typically described as “pins and needles”/“falling asleep”/“ants on the skin”. Thorough
neurological exams should be performed to determine neurological involvement and perhaps advanced
imaging and referral. The neurological problem starts because of spine pressing on nerves. It may
occur in muscles and joints. It can also cause blood and lymphatic system disorders and as well as
muscle numbness too.
20. Can you explain the reason of pain in left side of body or sudden pain and after insensitiveness in
left leg? (person has scoliosis)
Again, thorough orthopaedic and neurological exams are necessary to determine cause, symptoms
described above may be central, peripheral, systemic or even other causes. Scoliosis may or may not be
involved.
21. Sports bicycle or town bicycle?
Either, be sure to maintain proper curves in your spine.
22. Which diseases are caused because of scoliosis?
Scoliosis is typically asymptomatic. It will cause muscle imbalance and increase in potential weakness
but is not typically co-morbid (link with other disease). Severe cases will inhibit normal respiratory
function and left thoracic scoliosis may place increased pressure on the thoracic visceral organs
(lungs/heart/etc.).
23. Should a person think of scoliosis as a limiting aspect?
No. Individuals should be informed/knowledgeable about their condition and take necessary
precautions to limit further progression, as with most conditions.
Intervjuu doktor ja kiropraktik Cristin Powelliga tõlge
1. Mis on skolioos?
Skolioos on selgroo kõverdumine külgede suunas. Skolioos on juhul, kui kõverus on suurem kui 10°
Cobbi nurga järgi mõõdetult röntgenpildil.

117

Geia Randma, 12. klass, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 2014
SKOLIOOSI OLEMUS JA RAVIVÕIMALUSED

2. Kas teate midagi Hippokratese redelist, lauast ja pingist? Kas neid kasutatakse tänapäeval? Kui ei
kasutata, siis kas kasutatakse nendele sarnaseid ravivõtteid? Mis te nendest arvate?
Need on vanad ravivõtted, mida kasutati selgroo korrigeerimiseks. Praegu määratakse toestajaid, et
piirata külgmiste kõveruste süvenemist. Neid nimetatakse Milwaukee, Bostoni, TLSO ja Charlestoni
toestaja. Need on vajalikud, kui skolioos areneb kiiresti.
3. Kas te saaksite nimetada skolioosi sümptomeid ja rääkida diagnoosimise võimalustest?
Tavaliselt skolioosil pole sümptomeid. Seda saab kindlaks määrata Adamsi kummardustesti abil. On
olemas mitmed skolioosi vormid, mida tuleks jälgida lapse- ning noorukieas. Oluline on märgata
muutusi kiire kasvuspurdi ajal. Kõveruse kraadi mõõdetakse AP rindkere või AP nimme osa. See kraad
mõõdetakse Cobbi meetodiga, mille käigus mõõdetakse, kui suur on haige selgroo asendi erinevus
selgroo õigest asendist. Külgmised kõverused, mis on vähem kui 10°, ei diagnoosita skolioosina. Neid
nimetatakse mõõdukateks kõverusteks.
4. Miks skolioos tekib ning mis põhjustab skolioosi teket?
Skolioos on tihti idiopaatiline, mis tähendab, et põhjus pole teada. Kuid patsient võib läbi elada trauma,
mis viib skolioosi tekkeni. Samuti võib isikul esineda mõni haigus, mis viib haigusliku selgroo
kõverdumiseni. Veel võib inimene sündida spetsiifilise haigusega, mille tulemusel on ainult üks selgroo
pool aktiivne ning see põhjustab tavaliselt skolioosi. Oluline on märkida, et isik võib läbi elada trauma,
mis põhjustab lihasvalu ning mida võib ekslikult skolioosiks pidada.
5. Kas oskate rääkida lähemalt skolioosi vormidest? Näiteks kui on idiopaatiline skolioos, mis sellel
juhul teha tuleks?
On kahte tüüpi skolioosi: funktsionaalne ja struktuurne. Funktsionaalne skolioos avaldub, kui patsient
seisab, kuid sümptomid kaovad, kui ta kummardub ette. Struktuurne skolioos avaldub, kui patsient
kummardub ette. Struktuursel skolioosil on varieeruvaid vorme: idiopaatiline, kongenitaalne,
neuromuskulaarne ja degeneratiivne skolioos. Idiopaatiline skolioos avaldub lapse- või teismeeas.
Kõverust on näha, kui patsient kummardub ette. Kui kummardamisel on märgata kõverust, tuleb teha
röntgenpilt, et diagnoosida patsiendi olukorda arutada ravivõimalusi. Kongenitaalne skolioos tähendab
seda, et patsiendil on kaasasündinud selgrookõverus. Neuromuskulaarne skolioos tekib pärast traumat
või neuroloogilisi haigusi, mis viivad selleni, et lihased ei jõua selgroogu enam püsti hoida.
Degeneratiivne skolioos tekib, kui esineb lülisamba lõplik muutumine.
6. Mis on skolioosi ravivõimalused?
Kraadide järgi:
10–20° diagnoositakse vaatlusega ning vajab 4-6 kuu tagant arsti juures kontrollis käimist.
20–30° tuleb ravimeetod valida.
30–40° vajab toestaja paigaldamist: Milwwaukee, Boston, TLSO, Charleston
>40° tuleb kaaluda operatsiooni.
Hea rüht ning tugev selg on väga olulised. Sirge selja puhul on lihased võrselt toetamas selgroogu ning
ei lase selgroo lülidel vajuda närvidele.
7. Mis on kõige kriitilisem vanus skolioosi tekkimiseks?
Uuringud näitavad, et 70–80% juhtudest diagnoositakse patsiendil idiopaatiline skolioos ning poole
rohkem naissoost isikutel vanuses 10–12, kui meessoost isikutel.
8. Milline on kiropraktika olulisus skolioosiga inimesele?
Mark Moningstar, DC on leidnud, et skolioosiga patsientide olukord paranes pärast kuuekuulist
kiropraktilist ravi, mis sisaldas harjutusi ja välist kehalist ravi. Patsientide sõnul vähenes neil valu ja
võimalus, et selja kõverus suureneb. Mõned soovitavad ortopeedilist sekkumist 20 kraadise skolioosiga
inimesele. Operatsiooni käigus paigaldatakse selgroole metallist vardad, mis vähendavad kõverust.
Kiropraktikud on kõrgelt haritud raviarstid, kes võivad pakkuda tõhusat ravi skolioosiga patsientidele.
Boris Nektalov, DC leidis, et kiropraktiline ravi aitas noorukieas esineva idiopaatilise skolioosiga
noortel parandada kehahoiakut. Uuritud on ka TENS-meetodi (elektrilise stimulatsiooni) efektiivsust
skolioosi ravil, kuid tulemused on veel ebaselged. Araujo ning ka teised arstid on leidnud, et pilatese
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harjutuste tegemine vähendab valu ning suurendab paindlikkust ning funktsionaalse skolioosi puhul
võib vähesel määral kõverust vähendada.
9. Treenimine, pilates, jooga, ujumine – kas need on efektiivsed ja millised harjutused on kõige
paremad?
Füüsiline aktiivsus on alati oluline, kui soovitakse jälgida tervislikku elustiili. Kõik harjutused, mis
kiirendavad südame tööd, arendavad painduvust ja tugevdavad lihaseid on kasulikult inimese kehale ja
tervisele.
10. Kas oskate välja tuua statistikat? Kui sagedane on skolioos noorte seas?
1–3% populatsioonist on skolioosiga, kellest 10–15% on 20 kraadise skolioosiga. Uurimuste kohaselt
on 70–80% skolioosi juhtumitest idiopaatilised ning poole rohkem esineb see naistel kui meestel.
Tavaliselt avaldub skolioos 10–12 aastaselt.
11. Mis on kõige sobivamad töökohad skolioosiga inimestele?
Inimesed peaksid vältima rasket füüsilist tööd, mis kurnab selga. Iga inimene peaks kuulama oma keha
ning tugevdama oma keha ja hoidma stabiilsust.
12. Miks on nii, et mu sõber, kellel on skolioos 7/14 kraadi ei tunne üldse valu ning minul on kõverus
4,2/5,3 kraadi ja piinlen valudes? Samuti tean juhtumit, kus inimesel on 40 kraadi kõverus ja ta ei tunne
üldse valu.
Tavaliselt skolioos ei põhjusta valu. Kui päeva jooksul on keha füüsiline koormus liiga suur, siis võib
valu tekkida. Kas oled kuulnud väidet: kett on täpselt nii tugev, kui on tema kõige nõrgem lüli? Kui
kehale langeb liiga palju koormust, siis teib nõrkus ja enamasti valu. Skolioos võib olla valutu. Olen
ravinud patsienti 40 kraadise skolioosiga, kes ei tundnud valu, kuid käis kontrollis, et tagada parim
võimalik seisund oma seljale. Meie keha on loodud kohanema kiiresti, kuid liigse koormuse tagajärjel
avaldub meie nõrgim lüli. Oluline on tähele panna sümptomeid, leida probleemi põhjus ning siis saab
seda „ahelat muuta veidi tugevamaks“. Olen näinud mõningaid suurepäraseid tulemusi skolioosiga
inimeste puhul, kes venitasid, käisid kiropraktikas ja füsioteraapias.
13. Dormeo madrats ja padi – kas need on kasulikud?
Ei ole olemas madratsit, mis sobiks igale inimesele. Madrats, mis on piisavalt jäik ning toetab selga ja
jäsemeid on parim. Tavaliselt jäik madrats, millel on õhuke pehme kiht, mis võtab loomuliku selja kuju
on parim. Ortopeedilised padjad toetavad selga, lamades ja külje peal olles.
14. Kui patsiendil on valu rattaga sõites, mida ta peaks tegema?
Ravi sõltub sellest, kus see täpsemalt esineb, milliste ajavahedega ning tuleb neuroloogiline ja
ortopeediline läbivaatus.
15. Millised spordialad on sobivad skolioosiga inimesele?
Füüsiline aktiivsus on alati oluline. Patsiendid, kellel on kõverus 10–40 kraadi ei peaks kehalist
aktiivsust vähendama. Kui aga on kõverus suurem kui 40 kraadi tuleks olla ettevaatlik ning vältida väga
intensiivset sporti. Sellisel juhul tuleks konsulteerida seljaarstiga.
16. Kas valuvaigistid on lahendus?
Valu meie kehas on selleks, et öelda: „Midagi on valesti“. Inimene ei tunne valu, kuna keha on
valuvaigistitest sõltuvuses, vaid vajab valuvaigisteid seetõttu, et kehas esineb väärtalitlus. Valuvaigistite
tarbimine ei ole lahendus ning aitab väga vähe kaasa valu leevendamisele. See on patsiendi oma
otsustada, kas valuvaigisti aitab teda või mitte. Valu tajutakse ja tuntakse väga erinevalt.
17. Kas jooksmine sobib skolioosiga inimesele?
Jah.
18. Kui skolioos avastatakse vanuses 18–31 või hiljem, siis kas on endiselt võimalik, et skolioos on
kaasasündinud või on see näiteks valesti istumise pärast?
Võimalik, seda pole lihtsalt varem märgatud ning skolioos on arenenud aeglaselt. Samuti see võib olla
neuromuskulaarse lihaskonna häirete tõttu.
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19. Kas te oskate kommenteerida seda olukorda: „Kui istun, siis tunnen nagu sipelgad jookseksid üle
selja“. Kas see on seotud skolioosiga?
Tundlikkuse kadumist tavaliselt kirjeldatakse nagu nõelad torgiksid või sipelgad jookseksid.
Neuroloogiliste uuringute läbiviimisel saab teha kindlaks teha, kas tegemist on neuroloogilise
probleemiga või mitte. Samuti tuleks teha röntgenpilt ning siis saaks patsienti edasi suunata. Skolioosi
olemasolul neuroloogiline probleem tekib, kuna kõver lülisammas surub närvidele, millest võivad
tekkida lihaste ja liigeste töö, vere- ja lümfiringe häired ning samuti lihaste tundetus.
20. Kas te oskate seletada järsku valu vasakus jalas, millele järgneb tundetus? (Sellel inimesel on
skolioos)
Taaskord tuleb läbi viia ortopeedilised ja neuroloogilised uuringud. Üleval kirjeldatud sümptomid
võivad kuuluda erinevatele haigustele. See võib olla skolioos ja võib ka mitte olla.
21. Kas linna- või spordiratas?
Mõlemad, oluline on jälgida, et sõites säiliks seljal tema loomulik kurv.
22. Millised haigused tekivad skolioosi tõttu?
Tavaliselt skolioos ei põhjusta haiguseid. Skolioosiga võib kaasneda lihaste ning üldine nõrkus, mis
tavaliselt on seotud mõne muu haigusega. Raskematel juhtudel võib skolioos avaldada mõju
siseorganitele (kopsud/süda/jne).
23. Kas inimene peaks mõtlema, et skolioos on piirav?
Ei. Inimene peaks olema kursis oma olukorraga ja tegelema oma seljaga.

Lisa 2. Hippokratese redel

(Vasiliadis et al. 2009c)
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Lisa 3. Hippokratese laud

(Vasiliadis et al. 2009a)

Lisa 4. Hippokratese pink

(Khoo et al. 2008)
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Lisa 5. Skoliomeeter

(Evaluating… 2013)
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Lisa 6. Cobbi nurk röntgenil

(Autori erakogu)
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(Autori erakogu)
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Lisa 7. Milwaukee, Bostoni, TLSO ja Charlestoni toestaja
Milwaukee toestaja

(Milwaukee…2013)

Bostoni toestaja

(Ortothetics…2013)
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TLSO toestaja

(BL 2012)

Charlestoni toestaja

(Hanger 2013)
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Lisa 8. Venitused

(Kiropraktikastuudio erakogu)
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Lisa 8. järg

(Kiropraktikastuudio erakogu)
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Lisa 9. Küsitlus
Tere! Olen Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi õpilane ning palun abi oma lõputöö valmimisel.
Töö teemaks on „Skolioos“. Küsitlus on täiesti anonüümne.
1. Sugu M/N
2. Vanus ....
3. Mis vanuselt avastati teil skolioos?
4. Mis tundemärkide esinemisel pöördusite arsti poole või mõistsite, et midagi on valesti?
5. Mida tehes teil seljavalu esineb?
6. Kas skolioos on kaasasündinud või elujooksul tekkinud?
7. Kui on kaasasündinud, siis kes teie suguvõsast skolioosi põeb?
8. Millele on haigus pannud kõige suuremad piirid teie elus?
9. Mida teete selleks, et valusid leevendada?
10. Millega tegelete vabal ajal? (Kas selle tegevuse hulka kuulub liikumine, sport?)
11. Kui tihti tegelete spordiga?
12. Teie kodulinn:………..

Lisa 10. Intervjuu Kairiga
1. Millal esimest korda selg valutas?
Kooli ajal ei tundnud mingit valu, vähemalt ei mäleta, et oleks olnud. Kehaline kasvatus ei tekitanud
probleeme. Kuni raseduseni ei valutanud selg. Viimastel kuudel lõi esimest korda välja. Pärast
sünnitust polnud taas midagi. Seljavalu tundsin taas 30ndates eluaastates. Väidetavalt oli seljavalu
põhjustajaks külmetus ning vale liigutus (kummardamine). Kui tehti röntgenpilt, siis sealt oli näha, et
selg on kõver ning pandi diagnoos skolioos. Olin pikka aega liikumisvõimetu, kuna valu oli nii suur.
Kingapaelte sidumine põhjustas probleeme. Pärast seda suurt valu hakkasid seljavalud korduma iga
paari aasta tagant ning hakkasid järjest ägenema. Raviks määrati alati põletiku- ja taastusravi.
2. Kas seljaga seoses on veel selliseid suuri valusid olnud?
Olin 36 aastane. Eelnevalt oli selg väga valus. Määrisin valu leevendamiseks selga geeliga. Olin teel
tööle, kui vasakusse jalga lõi suur valu, süda läks pahaks, edasi liikuda ei saanud, oleksin tahtnud maha
istuda. Kuidagi liikusin ikkagi töö juurde ning istusin seal ja kutsusin õe järgi. Läksin koju pikali. Samal
päeval käisin ka arsti juures. Ta kirjutas mulle põletikuravimi. Kaks nädalat olin haiguslehel ning siis
läksin taas tööle. Käia sain ainult madala jalatsiga, botasega. Jalg on siiamaani veel tuim, tundlikkus
pole taastunud. Tegin igal õhtul võimlemisharjutusi, mis olid arsti poolt määratud.
3. Mida tehes seljavalu esineb?
Kui istun kaua ja tõusen püsti, siis ei saa kohe end sirgu ajada. Pean mingi aeg kõndima küürakil enne
kui end sirgeks saan. Voodist tõustes pean end veeretama voodist püsti. Väga valus on öösel keerata.
Valu tekitab veel sundasend tööl. Tool peab olema kindlasti toestatud leeniga alaselja osas. Samuti on
mul kael ja õlad pidevalt kanged. Pärast Dormeo padja ostmist enam valu õlas pole. Dormeo madratsil
aga hakkab selg ikkagi valutama, kuid pehme peal on selg veelgi valusam. Pikalt kõndides tekib ka
valu. Näiteks ei saa reisidel väga pikalt kõndida või püsti seista. Paljud suured kunstimuuseumid
väsitavad väga ära, kuigi tahaks pikemalt ringi käia ning nautida näitusi. Süüa tehes pean ka kindlasti
vahepeal istuma.
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4. Mida olete teinud või teete, et seljavalu leevendada?
Sõidan igapäev pool tundi rattaga ning tugevdan seljalihaseid. Seljavalu on vähenenud füüsilise
koormuse tõstmisel ning harjutuste tegemisel. Olen nüüd endaga korralikult tegelenud viis aastat. Mulle
on tehtud ka elektriravi, mis on päris tõhus, aga kuna see kabinet kaotati Pärnust ära, siis ei ole mul
enam võimalik seal käia.
5. Kas skolioosiga seoses on tekkinud mingeid lisaprobleeme ning kas see on süvenenud?
Võib-olla nii palju on, et varem käisin ainult jala, aga nüüd pean kasutama transpordivahendit, et
ennetada tugevat valu. Söögitegemisel sain varem rahulikult terve aja püsti seista, nüüd pean vahepeal
puhkama ning istuma.
Seljavaluga samal ajal tekkisid mul seletamatu päritoluga seedeprobleemid. Need seedeprobleemid
pole siiani leevendust saanud. Selle tekkepõhjus on ilmselt seotud skolioosiga. Olen üldiselt skolioosiga
elama õppinud ning arvan, et saan igapäeva toimetustega hästi hakkama.
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SISSEJUHATUS
XX sajandi muusika arengus on erakordselt tähtis roll afroameerika muusikal. Musta
muusika mõjutusi ja komponente on võimalik leida enamikes möödunud sajandil tekkinud
muusikastiilides.
Soul’muusika on populaarne muusika žanr, mis sai alguse Ameerikast. Uus stiil levis väga
kiiresti ning sai peagi väga tuntuks üle kogu Ameerika. Muusikastiil oli populaarne oma
aktiivse rütmi, emotsionaalse väljenduslaadi ja ka teiste väljendusvahendite tõttu.
Soul’muusika sai väga tuntuks ka tantsumuusikana. Üks tähtsamaid soul’muusika artiste,
keda nimetatakse ka „soul’i isaks“ oli Ray Charles, kes viis soul’muusika suurtele lavadele.
Töö autor valis antud teema sellepärast, et on alati huvitunud mustade muusikast ning eriti
meeldib hoogne, kuid samas esituslaadilt hingestatud soul’muusika. Märkimisväärne ja
erakordselt huvitav on olnud nii Ray Charles’i elu kui ka muusika ning tema looming tundus
põnev uurimismaterjal. Õppides ise popjazz’muusikat, tundus huvitava väljakutsena teha
muusikaline analüüs mõningatele tema lugudele. Seega soovis töö autor antud teemat
rohkem uurida ja põhjalikumalt selles vallas teadmisi omandada.
Uurimistöö eesmärgiks on uurida, kuivõrd olulist rolli mängis soul’i kujunemisel Ray
Charles’i isik ja tema looming ning miks oli ta oma eluajal ja on ka praegu väga tähtis
muusikaline eeskuju ja teerajaja teistele muusikutele. Töö hüpotees on: rhythm and blues,
gospel, jazz ja ka afroameeriklaste varajane muusika kandusid edasi soul’muusikasse, kus
põnevas ja uues koosluses omasid nimetatud varasemad stiilid suurt tähtsust. Samuti proovib
töö autor saada võimalikult palju informatsiooni Ray Charles’i kui andeka muusiku kohta,
kes omas erakordselt olulist rolli soul’muusika kujunemisel, suurtele lavadele viimisel ning
rahvamassidele tutvustamisel. Uurimuse käigus otsitakse vastust järgmistele küsimustele:
Kas ja millist rolli omas Ray Charles soul’muusika kujunemisel? Millisel viisil on rhythm
and blues, gospel, jazz ja ka afroameeriklaste varajane muusika kandunud edasi
soul’muusikasse?
Töö on jaotatud kolmeks peatükiks. Esimene peatükk annab lühikese ülevaate afroameerika
muusikast ja varasematest stiilidest, millest soul’muusika välja kujunes. Lühidalt
käsitletakse afroameerika muusika teket ja kujunemist. Teises peatükis on põhjalik ülevaade
soul’muusikast ning Ray Charles’i elust ja loomingust. Kolmandas peatükis on analüüsitud
Ray Charles’i loomingut – täpsemalt kolme kõige stiilipuhtamat lugu, tuues välja näiteid ja
seoseid sellest, kuidas ja mil moel on soul’muusika välja arenenud varasemast mustade
viljeletud muusikast.
Töös on kasutatud erinevaid raamatuid, dokumentaalfilmi, helisalvestisi ja ka artikleid.
Olulist informatsiooni andis film „The Birth of Soul: Ray Charles“, Valter Ojakääru raamat
„Džässmuusika“, Joachim E. Berendt’i raamat „Jazziraamat“ ja wikipedia lehekülg „Ray
Charles“. Lisaks on kasutatud erinevaid ingliskeelseid entsüklopeediaid ja
internetilehekülgi, eriti erinevate muusikastiilide kirjeldamisel. Töö uurimuslik osa seisneb
Ray Charles’i loomingu analüüsi põhjal seoste leidmises varasemate muusikastiilidega.
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Tööd saab ka edasi arendada. Soul’muusikat saab veel põhjalikumalt uurida, võrreldes Ray
Charles’i loomingut teiste soul’muusika artistide poolt looduga. Samuti on huvitav uurida
teiste antud stiili viljelenud artistide loomingut ning panust soul’muusika arengusse. Lisaks
saab uurida soul’muusika arengut möödunud sajandi viimastest aastakümnetest kuni
tänapäevani.
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1. AFROAMEERIKA MUUSIKA KUJUNEMINE NING
GOSPEL’MUUSIKA JA BLUES’I TUTVUSTUS
1.1. Afroameerika muusika kujunemine
Afroameerika muusika hakkas Ameerikas kujunema pärast seda, kui Ameerika manner oli
avastatud ning sinna hakati viima miljoneid neegerorje. Ameerika pinnal sündinud
afroameerika muusika vormidest on töölaulud kõige lähemal neegrite kunagise kodumaa
folkloorile ja tavadele. Sajandite jooksul on need laulud saatnud inimeste kollektiivseid
pingutusi istanduste väljadel, raudteede ehitusel, Mississippi tammide püstitamisel, laevade
laadimisel, puuvilla pakkimisel ja loendamatute teiste tööde käigus. Aafrika neegrite
töötamist orjadena saatis peaaegu alati rütmiline laul. Nendes lauludes on kõige ehedamal
kujul säilinud mustanahaliste muusikalised traditsioonid. Nii kujunesid välja istanduste
laulud, aheldatud vangide töölaulud, madruste laulud, helletused, lootside hüüded ja
tänavakaubitsejate hõiked. Aja möödudes sundisid neegrite omanikud neid töö ajal laulma,
kuna nii läks töö kiiremini ning tulu suurenes ja nii ei saanud ka orjad põgenemisplaane
välja mõelda. Töölaulud olid sageli lühikesed, koosnedes ainult mõnest fraasist ja neid
esitati eeslaulja ja koori vaheldumisel. Koor kordas eeslaulja poolt lauldut täiesti identselt.
(Ojakäär 1966: 7–45)
Kollektiivse töö juures kasutatavate laulude kõrval oli palju ka teisi laule, tihti ka lihtsalt
hõikeid, mida lauldi üksi. Tavaliselt teenisid hõiked mingit praktilist eesmärki, samal ajal
aga aitasid peletada laulja igavust üksluise töö juures. Siia hulka kuuluvad holler’id, mida
võib võrrelda eesti rahvamuusikas tuntud helletuste ja huigetega. Holler’itega hõigati põllul
üksteist, aeti ja rahustati loom, hoiatati metsatöödel puu langemise eest jne. Holler’itel oli
oma eriline tämber ja laulmismaneer: kasutati karedaid kurguhääli või teravalt-kiledat
falsetti1; mindi tihti noodilt noodile venivate glissandodega2: vahel viidi sõnade lõppe nagu
teatavat heli „ära visates“ alla või üles; vahetati tavalist registrit falsetiga jms. Sellel kõigel
oli see mõte, et hääl pidi kostuma kaugele ja seda igasuguse ilmaga, ületades tuule vihinat,
langeva puu raginat, kariloomade möirgeid ja jalgade jooksumüdinat. Holler’id on saanud
hiljem uue ja kaasaegsema kuju gospel’lauludes. (Ibid.: 7–45)
Vaimulikud koorilaulud, spirituaalid, kujunesid Aafrika rituaalsete laulude ja euroopaliku
muusika segunemisel. Spirituaalide kujunemisel omas suurt tähtsust see, et mustal orjal oli
vajalik olla oma isandale meelepärane – laulmine inglise keeles ja euroopalike meloodiatega
oli selleks igati sobiv viis. Oma väljenduslikust poolest on spirituaalid küllalt mitmekesised.
Tihti kasutatakse seda nimetust üldmõistena kogu afroameerika vaimuliku muusika kohta,
kus peale spirituaalide on levinud veel mitmed muud vormid: gospel songs, moans, shouts ja
sermons3. (Ibid.: 51–59)

Falsett – hääle eriline kõrgem register, kõrge hääl.
Glissando – libisemine ühelt helilt teisele mitme vaheastme kaudu.
3
Evangeeliumilaulud, kaebed, hüüded ja jutlused.
1
2
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Spirituaalid olid realistlikud. Spirituaalide tekstid olid alati lihtsad, sest oli oluline see, et
need jääksid kiiresti meelde. Salmides vahetusid sageli ainult mõned sõnad ja salme oli tihti
väga mitmeid. Sageli olid tekstid Vanast Testamendist, millele toetudes samastasid
mustanahalised end ja oma saatust juudi rahvaga ja nende karmi saatusega. Tekstid olid
tavaliselt nukrad ja melanhoolsed, kuid sageli ka optimistlikud, tulevikku vaatavad ja usku
ning positiivsust sisendavad. Juba spirituaalide algupärastes variantides kasutati nn hõikeid
ja improvisatsioonilisi hüüdeid nagu näiteks „woe“. (Ojakäär 1966: 51–59)
Vastavalt sellele, kuidas orjad võtsid omaks euroopaliku harmoonia4, meloodika5, rütmika ja
lihtsa muusikalise vormi elemendid, kujunesid välja kaasajal tuntud spirituaalide tüübid.
Spirituaalide meloodiad põhinevad tihti pentatoonilisel helilaadil6, mis on omane nii
Euroopa kui ka Aafrika muusikale. Ka eeslaulja ja koori vaheldumine oli tuntud nii
Euroopas kui ka Aafrikas. Spirituaali kui žanri aafrikalik olemus kajastub eeskätt ettekande
sügavalt hingestatud väljenduslaadis, mis on rikas melismaatikast7. Hoogsamates vaimulikes
lauludes on side Aafrikaga veelgi suurem – off-beat rütm ehk rütminihe, lauljate käteplaksud
ja tantsuliigutused. Ehtsat ettekannet on võimatu noodikirjas väljendada. (Ibid.: 51–59)

1.2. Blues
Blues hakkas arenema pärast Ameerika kodusõda (1861–1865), mille tulemusel kaotati
orjapidamine. Pärisorjuse kaotamine tõi kaasa tööpuuduse ja suured näljad, mis lõppesid
sageli lausa surmaga. Lisaks ei olnud mustanahalistel ka õigusi. Töölauludes ja
spirituaalides lauldud lootus asendus kurbade nutulauludega neegrite raskest elust. (Evans
2002: 20–25)
Kui töölaulud ja spirituaalid olid põllul ja kirikus kõlavad ühislaulud, siis blues oli algselt
soololaul ja väljendas sageli kohapeal improviseerituna üksikisiku tundeid. Blues’muusika
algas lihtsate, arhailiste töölaulude ja field holler’itena8, mida mustad laulsid põllul või
jõetammi ääres töötades. (Berendt 1999: 180)
Blues’i laulude sisuline karakteristika peitub tegelikult sõnas „blues“, mis tähendab
ameerika neegrite dialektis nukrat, raskemeelset meeleolu. Seega on blues eeskätt kaebelaul,
milles kurdetakse igapäevaelu raskusi, ebaõnne armastuses ja paljusid muid muresid. (Evans
2002: 20–25) Valge blues on „täpsem“, puhtam, kuid mitte nii ekspressiivne, peen ja
paindlik nagu must blues. Charles Keil kirjutab ühe Chicago musta raadiojaama poolt
korraldatud kuulajaküsitlusest. Vastuses kordus nii blues’i kui ka soul’i kohta üks sõna –
mellow, mahe. Mahedus on just see, mis valges blues’is puudub – kui ta muutubki
mahedaks, pole ta enam blues. (Berendt 1999: 183)
Blues’i saab defineerida mitmel moel: emotsionaalselt, rassiliselt, sotsioloogiliselt,
meloodiliselt, harmooniliselt ja vormiliselt. Kõige levinum on emotsionaalne definitsioon.
Leadbelly, laulja kaugest ajast, mil blues oli puhtalt rahvakunst, on öelnud: „Vaat selline on
blues. Ühelgi valgel mehel pole kunagi olnud blues’i, sest pole millegi pärast muretseda.
Harmoonia – kooskõlade järgnevus; ka akordide, nende suhete ja ühendamise õpetus.
Meloodia – ühehäälselt väljendatud muusikaline mõte.
6
Pentatoonika helilaad – viieastmeline helilaad, milles harilikult puuduvad pooltoonid.
7
Melismaatika – improviseeritud viisikaunistus.
8
Field holler – üks stiil töölauludest, mis esitati vokaalmuusikana.
4
5
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Vaata, sa heidad õhtul pikali ja keerad end terve öö ühelt küljelt teisele. sa ei saa magada...
milles on asi? Sind on haaranud blues. Sa tõused hommikul üles oma asemelt – su ümber
võivad olla su õde või vend, ema ja isa, aga sa ei taha nende häält kuulda... milles on asi?
Sind on vaevanud blues. Hea küll, sa lähed ja istud laua taha, vaatad oma taldrikut – seal
on igasugu maitsvad asjad – aga sa raputad pead, tõused ja ütled: „Jumal! Ma ei saa süüa
ega magada! Mis on minuga lahti?“ Blues on sind haaranud, tahab sinuga rääkida.“
(Berendt 1999: 180)
Blues’i võib defineerida meloodia, harmoonia ja vormi põhjal. Blues’i laulja T-Bone Walker
on öelnud: „Tead, tegelikult on siiski ainult üks blues. See on tavaline 12-taktiline muster,
mille põhjal mängitakse. Tuleb lihtsalt kirjutada uued sõnad ja teistmoodi improviseerida
ning ongi uus blues käes.“ (Ibid.: 176–177)
Blues’i muusikaline vorm on mitmete omaduste poolest huvitav ja omapärane. Aja jooksul
on välja kujunenud mõned kindlad blues’i vormid, mis loendamatute meloodiavariantide
juures säilitavad põhilistes joontes oma muutumatu harmoonilise skeemi. Niisugusteks
skeemideks on kaheksa-, kümne-, kaheteist- ja kuueteisttaktilised blues’id, mille harmoonia
kulgeb toonikalt9 subdominandile10 ja üle dominandi11 tagasi toonikale. Seega lihtne ja
Euroopa muusikas väga palju levinud ja tuttav järgnevus. (Ojakäär 1966: 60–63)
Kõige sagedasemaks, peaaegu ainukasutatavaks on kujunenud 12-taktiline blues.
Blues’istroof koosneb kaheteistkümnest taktist, mis toetuvad põhiakordidele: toonikale,
subdominandile ja dominandile (vt lisa 1). See 12-taktiline akordistruktuur on (erandeid
arvestamata) järjepidev – vanimatest blues’idest ehk arhailisest blues’ist kuni tänapäeva
muusikute keerukate improvisatsioonideni, kus harmooniat on arendatud kõige
rafineeritumalt, kuid tema põhifunktsioone häirimata. 12-taktiline vorm on standardne. On
olemas mitmeid bluusivorme, mis sellest lähtuvad. (Berendt 1999: 177)
12-taktiline blues’i harmooniline skeem koosneb kolmest neljataktilisest lõigust:
I

I

I

I

|

IV

IV

I

I

|

V

V

I

I

||

C

C

|

G

G

C

C

||

ehk akordimärkides väljendatult:
C

C

C

C

|

F

F

(Ojakäär 1966: 64–65)
12-taktiline blues’i vorm koosneb kolmest fraasist, millest kaks esimest kujutavad endast
tinglikult nagu kellegi poole pöördumust või küsimust, kolmas aga annab oodatud vastuse.
Taoline teksti esimese rea kordamine jäi sagedaseks võtteks ka soul’i lugude tekstides.
Esimene fraas algab toonikalt, teine aga subdominandilt, mis lisandab ülestõstetud
küsimusele või väitele eriti karakteerse rõhu. Kolmas viib juba dominandilt toonikasse
tagasi, lahendades seega eelmises kahes fraasis kogunenud pinge. Nii näiteks (Ibid.: 63–64):

Toonika – laadi esimene aste.
Subdominant – laadi neljas aste.
11
Dominant – laadi viies aste.
9

10
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„Now it won’t be long before you hear the tone of a bell,
now it won’t be long, people, before you hear the tone of a bell;
only three places to go: that’s hospital, heaven or hell.“12
Või (Ojakäär 1966: 63–64):
„I lay down last night, turning from side to side,
yes, I was turning from side to side.
I was no sick, I was just dissatisfied“13
Lisaks 12-taktilisele blues’i-vormile on samatähtis ka blues’i-laad. Blues’i laad on ehitatud
minoorsele helireale, kus on ära jäetud II ja VI aste ning on lisatud blue note14 ehk kõrge IV
aste. Ehk blues’i-laad on minoorne15 pentatoonika, millele on lisatud ka kõrge IV aste (vt
näide 1). Kuna blues’i-laad on minoorse kõlaga, aga akordi saade on mažoorse16 kõlaga,
tekib muusikas väike konflikt. See on üks paljudest teguritest, mille pärast on blues’muusika
väga populaarne ning mille pärast tekitab see muusika inimestes erinevaid tundeid.
Näide 1. Blues’i laad

Enamus blues’i lauljaid saatis end kitarril, teised kasutasid saateks suupilli. Saatepill on
blues’i laulja jaoks vestluspartner, kes inspireeris ja kiitis takka; aimas ette või lõpetas
mõtteid. (Berendt 1999: 180)
Blues on siiani väga populaarne muusikastiil. Algne primitiivne 12-taktiline harmoonia on
aastakümnete jooksul muutunud oluliselt keerukamaks. Lisaks on blues’il läbi pika ajaloo ja
arengu eksisteerinud mitmeid erinevaid kujusid – linna-blues, kaasaegne blues, rock-blues,
kantri blues, elektrooniline blues jne.

1.3. Gospel’muusika
Gospel’muusika on 19. sajandil kujunenud Ameerika protestantliku kirikumuusika üks
žanritest. 20. sajandi teisel poolel kujunes gospel’muusika väga populaarseks
muusikastiiliks, mida viljelesid paljud muusikud üle maailma. (Gospel... 2012)
Gospel’lauludes on tüüpiliseks solisti vastandumine koorile ehk siis toetudes ammusele
afroameerika muusika esitusviisile eeslaulja ja koori vaheldumisest. Lüürika on tavaliselt
kirjeldatud personaalsetest religioossetest kogemustest ja rõhutatud on lunastuse tähtsust.
Enamus repertuaarist on mažoorses helilaadis ja on kokku pandud neljahäälses harmoonias,
Ei kesta kaua, kuni kuulete kella häält, / ei kesta kaua, rahvas, kuni kuulete kella häält; / on vaid kolm
kohta, kuhu minna: haigla, taevas või põrgu.
13
Heitsin eile õhtul maha, pöörates end küljelt küljele, / jah, ma pöörasin end küljelt küljele. / Ma
polnud haige, olin vaid tujust ära.
14
Blue note – noot, mida mängitakse või lauldakse natukene madalamalt, kui õige noot on.
15
Minoorne helilaad – nukrakõlaline helilaad, mille I ja III astme vahel on väike terts.
16
Mažoorne helilaad – rõõmsakõlaline helilaad, mille I ja III astme vahel on suur terts.
12
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kus meloodia tuleb välja esimeses, kõrgemas, hääles. Varajastes gospel’lauludes oli
suhteliselt lihtne rütmiline ja harmooniline struktuur. Peamiselt kasutati kolme põhiakordi: I,
IV ja V astme akorde. Popmuusika mõjutusel muutusid gospel’laulu rütmika ja harmoonia
keerukamaks. Kui popmuusika hakkas tihedamalt mõjutama gospel’muusikat, hakkas
muutuma keerukamaks nii muusika rütmiline kui ka harmooniline pool. Neid iseloomulikke
jooni on hiljem näha ka soul’muusikas. Kõige suurem iseärasus mustade gospel’is oli see, et
kiidulaulud olid sünkopeeritud, st rütmiliselt rõhutati mitterõhulisi lööke. (Gospel… 2012;
Anderson, North 1979: 6–7)
Järgneva uue ja energilise gospel’muusika areng tõi esile Pentecostal ehk Nelipüha kirik 19.
sajandil, peamiselt neegrite seas. Kiirelt levis ka Pentecostal shouting, mis koosneb
speaking in tongues’iga ehk kõnehäälel laulmisest ja Aafrika päritolu ringtantsude kaasamist
jumalateenistusse. Juba 1920. aastatel olid mustade ameeriklaste seas väga populaarsed
Nelipüha jutlustajate tseremooniad. Jutlused olid teistsugused, sest kuni kestis jutlus, kõlas
taustal ka muusika ja koor. (Ibid.)
Winthrop Sargeant kirjeldab jumalateenistust lõunaosariikides: „Möödusid minutid, minutid
täis kummalist pinget. Pomin ja väljapursked muutusid valjemaks, dramaatilisemaks, kuni
ma tundsin, kuidas loov erutus läbistas inimesi justkui elektrivõnge; sama poolkuuldav ümin
kasvas – emotsioonid kogunesid nagu kogunevad pilved – ja siis tuli „patuse“ hinge põhjast
kahetsev ja härdameelne palve, tõeline neegri „oie“. Keegi kusagilt selle kummardava
rahvahulga keskelt improviseeris vastuse; palve kõlas uuesti, seekord valjemalt ja
kirglikumalt; siis ühinesid vastusega teised hääled, vormides sellest muusikalise fraasi; ja
nii edasi. Võib öelda, et sealsamas vormiti muusikalisest sulametallist uus laul, mille
autoriks olid kõik koos“ (Berendt 1999: 185). Eelnev kirjeldus annab hea ülevaate sellest,
mis toimus mustade kirikutes. Kõik need emotsioonid ning tunded kandusid edasi
soul’muusikasse (Gospel... 2012).
19. sajandi esimestel aastakümnetel levitati gospel’laule peamiselt pühapäevakoolide
kirikuraamatutes. Kuni 20. sajandi algusaastateni olid gospel’i kirikulaulud üldiselt tõsiste
mõtetega. Kuid tänu evangelist Billy Sundayle hakkas gospel’muusika omandama rohkem
optimistlikku iseloomu: vahetati välja pille (nt klaveri asemel orel), lisati uusi puhkpille.
Vokaalsele osale sai omaks rohkem demonstratiivsem ja elulisem kvaliteet, sisaldades
rohkem positiivsemat sõnumit. 1930. ja 1940. aastatel hakkasid ilmalikud muusikud (nt
Carter Family) segama gospel’it rohkem kohaliku ja kantri muusikatraditsioonidega ja nii
kujunes kantri gospel. Piir ilmaliku ja vaimuliku muusikastiili vahel hakkas kaduma.
1950ndateks aastateks oli gospel’muusika muutunud erakordselt populaarseks. (Ibid.)
Uus gospel’muusika ei olnud enam mõeldud kiriku jaoks. Selline ilmalik gospel’muusika
jätkas populaarsuse kasvamist 21. sajandil. Tuntumad artistid sellel alal on Lewis Family,
Patti Sandy, Pat Boone ja Dolly Parton. (Ibid.)

1.4. Rhythm and blues
Blues’ist arenes välja väga palju erinevaid stiile. Üks tuntumaid on rhythm and blues (R&B,
RnB, rütmibluus). Rhythm and blues on populaarne muusikastiil, mis kujunes välja
mustanahaliste blues’ist 1940. aastatel. Rhythm and blues on eelkäija rock’n’roll’ile ja oli
oluline sild blues’i ja soul’muusika vahel. (Shuker 1998: 257–258)
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Uus stiil sündis New York’is, tänu saksofonimängija, laulja ja bändiliidrile Louis Jordanile.
Jordan vähendas svingorkestri koosseisu, pani rohkem rõhku tantsurütmidele, tõi esile
saksofoni ja trompeti ning laulis mustade inimeste raskest elust eraldatult ja tegi seda
natukene iroonilisel viisil. Louis Jordani lugu „Caldonia“ oli uue kõlaga, see oligi uue stiili
– rhythm and blues’i – sünd. (A brief history... 2005; BBC Soul Deep... 2005)
Vahepeal kutsuti rhythm and blues’i ka jump blues’iks ehk hüppavaks blues’iks. Jump blues
segas kokku svingirütme jazz’ist ja tüüpilisi akordistruktuure blues’ist. Selline muusika oli
kõige populaarsem Los Angeles’is, kus mustade kogukonnad arenesid kõige kiiremini.
(Shuker 1998: 257–258) Kõige tuntumad muusikud, olid oma uue muusikaga Louis Jordan,
Ruth Brown, James Brown ja Ray Charles. (BBC Soul Deep... 2005)
Rhythm and blues oli väga populaarne mustade raadiokanalites, natukene mängiti seda
muusikat ka valgete raadiojaamades. Aga see muusika oli paljudes kohtades keelatud, kuna
laulud olid sageli seksuaalse alatooniga. (Shuker 1998: 257–258) Mustade rhythm and blues
sai väga tuntuks ka valgete hulgas. Valgete muusikute rhythm and blues’i eeskujul sündinud
muusikastiili hakati peatselt nimetama rock´n roll’iks. Palju oli olukordi, kus võeti mustade
poolt sisse mängitud rhythm and blues’i hittlugu ja mängiti seda ise. Suur osa mustanahalisi
muusikuid ei arvanud rock’n’roll’ist suurt midagi. Ray Charles ja ka osad teised muusikud
on öelnud, et rock’n’roll on see, kui valged üritavad rhythm and blues’i mängida – neil
puudub loomupärane särtsakus ja rütmilisus, seega ei tule sellest eriti midagi välja. (BBC
Soul Deep... 2005)
Käesolevas peatükis käsitles töö autor afroameerika muusika väljakujunemist, olulisemate
stiilide – spirituaalid, blues, gospel, rhythm and blues arengut ja tunnusjooni. XX sajandi
muusika arengus on väga tähtis roll afroameerika muusikal. Mustade muusika sai alguse
ajal, mil esimesed orjad toodi Ameerikasse ja kuna mustanahaliste inimeste levinud
staatuseks oli olla ori, siis kujunesid välja töölaulud, mida mustad orjatöid tehes laulsid.
Üsna varsti hakkasid välja kujunema ka spirituaalid, mida lauldi peamiselt kirikutes. Aja
möödudes tekkisid mustadel ka omad muusikastiilid – blues, rhythm and blues ning
aktiivselt lauldi kirikutes ka gospel’muusikat. Kõikide nende stiilide olulised ja
iseloomulikud muusikalised väljendusvahendid omasid tähtsat rolli uue stiili – soul’i
kujunemisel.
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2. SOUL’MUUSIKA JA RAY CHARLES
2.1. Soul’muusika
Soul on väga populaarne muusikastiil, mis sai alguse Ameerikas 1950. ja varajastel 1960.
aastatel. Soul’muusikas on omavahel ühendatud muusikalisi elemente nii afroameeriklaste
vaimulikust gospel’muusikast, ilmalikust rhythm and blues’ist kui ka jazz’muusikast.
Soul’muusika sai väga populaarseks Ameerikas just tantsumuusikana. Soul’i iseloomustab
sünkopeeritud rütm bassikäikudes, mitmehäälsed taustakoorid, sagedane vaskpillide
kasutamine ning emotsionaalne esituslaad. Lisaks kõneldi uue muusikastiili tekstides veel
sügavamalt mustade seisust Ameerikas.
Rock and Roll Hall of Fame, muuseum Ameerikas, kirjeldas uut muusikastiili järgmiselt:
„Soul on muusika, mis sündis mustade kogemustest Ameerikas läbi gospel’i ja rhythm and
blues’i, tehes sellest funky ja ilmaliku vaatega muusika“ (Soul music 2013). Meeldejäävad
rütmid, mida rõhutati käte plaksutamisega ja hetkeliste aktiivsete kehaliigutustega on tähtsad
tunnused soul’muusikas. Teised olulised omadused on call and responce artisti ja koori
vahel, mis näeb välja nii, et laulja hüüab midagi loo sees ja koor vastab sellele vastu hüüdes.
Samuti kasutavad lauljad soul’muusikas sageli omapärased vokaalseid ja retsitatiivseid
ütlemisi. Call and response’i on väga selgelt kuulda Ray Charles’i loos „What’d I Say“.
Soul’muusikas kasutatakse ka vahetevahel improvisatsioonilisi täiendusi ja twirl’e17 helide
ümber. (Ibid.)
1950. aastatel Sam Cooke’i, Ray Charles’i ja James Brown’i poolt tehtud salvestusi
peetaksegi soul’muusika alguseks. Ray Charles on muusik, kes alustas soul’muusika
tutvustamist laiematele rahvahulkadele ning tänu sellele kaasnes ka üldsuse suur huvi. Kõik
algas 1954. aastal, kui ilmus lugu „I’ve Got a Woman“. Laulja Bobby Womack on öelnud:
„Ray oli geenius. Tema pööras rahva soul’muusikasse.“ (Ibid.)
Osad inimesed leidsid aga, et see muusika rüvetab religiooni – vaimulik gospel ja ilmalikel
teemadel rääkiv blues väidetavalt ei sobi omavahel kokku. Sellest hoolimata kujunes
soul’muusika väga populaarseks. Ühtlasi andis soul’muusika väga suure panuse inimõiguste
liikumisele. Mida rohkem stiil tuntust kogus, seda rohkem noori hakkasid mõistma, et soul
ei ole ainult peomuusika, vaid see on midagi enamat. Üha enam hakkasid valged inimesed
mõistma, et neegrid ei ole „imelikud“ inimesed, et nad on samasugused inimesed nagu
valged, aga teisest kultuurist pärit – mitte Euroopast, vaid Aafrikast. (What is... 2013; A
brief history of Soul Music 2005)
1963. aastal loodud plaadifirma Tamla Motown oli üks suurtest plaadifirmadest
soul’muusika produtseerimisel ning arendamisel. Tähelepanuväärne oli selle firma juures
see, et tegu oli afroameeriklaste loodud ettevõttega, teised suured plaadifirmad olid aga kõik
valgete omad. Tuntumad muusikud Motowni plaadifirmas olid The Supremes, The
Temptations, The Miracles, The Marvelettes, Marvin Gaye ja The Jackson Five. Teine suur
firma oli Atlantic Records kelle suurimad artistid olid Ray Charles, Aretha Franklin, Otis
Redding ja Wilson Pickett. (Soul music 2013)
17

Twirl – keerutused sõnade ja häälikute ümber.
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2.2. Ray Charles
2.2.1. Ray Charles’i elu algusaastad
Ray Charles Robinson (vt lisa 2, foto 1) sündis 23. septembril 1930. aastal Georgia osariigis.
Ema Aretha Williams Robinson oli maaharija ja isa Bailey Robinson töötas raudteel
ehitusmehena. Aretha oli kristlane ja nad käisid koos New Shiloh’i nimelises baptisti
kirikus. Kui Charles oli alles väike, kolisid nad Georgiast Floridasse, vaesesse mustade
linnaossa Greenville. Charles’il oli ka vend George, kes uppus oma ema pesukausis, kui ta
oli alles nelja-aastane. Pärast seda traagilist intsidenti, valdas Charles’i aga suur süütunne.
Ray Charles hakkas oma nägemist kaotama viieaastaselt ja jäi täiesti pimedaks glaukoomi
tagajärjel seitsmeaastasena. Ray Charles’i isa suri, kui poeg oli kümneaastane. (Ray Charles
2013)
Noore poisina hakkas ta huvituma muusikast, kui oli kuulnud Mr. Wiley Pit’i Red Wing
kohvikus, kus Pit mängis vanal klaveril boogie woogie’t18. 1937.–1945. aastatel õppis Ray
Charles Florida pimedate ja kurtide koolis. Tal oli väga raske klaverit õppida kuna ta pidi
vasaku käega lugema nooti, mida parema käega mängida, ja parema käega lugema, et mida
vasaku käega mängida ja siis selle ka kokku panema. Sellisel viisil õppis ta ära palju
klassikalisi lugusid, nagu: „Kuupaiste sonaat“ ja veel teisigi teoseid nii Bach’ilt kui ka
Chopin’ilt. Charles’i sõber Joe Walker on öelnud: „15. aastaselt suutis Charles mängida
nagu professionaalne muusik, ükskõik mis loo talle annad, ta mängib selle ära“ (BBC Soul
Deep... 2005). Koolis õpetati talle ainult klassikalist muusikat, aga tema tahtis mängida
jazz’i ja blues’i, mida ta oli kodus raadiost kuulnud. Louis Jordan oli Ray Charles’i
suurimaid mõjutajaid. 1940. aastatel oli Louis Jordani muusika vallutanud mustade
raadiokanalid, mida Charles koguaeg kuulis ja sealt sai ta ka väga palju inspiratsiooni ning
just sellise rütmi ja tundega tahtis ka Charles ise muusikat teha. (Ray Charles 2013; BBC
Soul Deep... 2005)
2.2.2. Ray Charles’i varajane karjäär
Ray Charles lahkus koolist pärast seda, kui ta ema 1946. aastal suri. Ta oli siis 15-aastane
ning kolis koos ema sõpradega Jacksonville’i. Seal mängis ta aasta läbi erinevates bändides
klaverit, teenides 4$ ühelt õhtult. Talle nii ainuomane päikeseprillide kandmine sai alguse
ajal, mil ta elas Tampal ja mängis bändis nimega The Florida Playboys (vt lisa 2, foto 2).
(Ray Charles 2013)
Ray Charles oli siiani esitanud teiste muusikat, kuid see talle ei meeldinud ning järjest enam
tekkis temas soov luua ise bänd ning mängida enda muusikat. Ta otsustas kolida suurde
linna, kuid mitte Chicagosse ega ka New Yorki, kuna need olid tema jaoks liiga suured.
1947. aastal kolis ta Seattle’sse ning moodustas seal koos kitarrist G. D. McKee’ga ja
bassisti Milton Garrett’iga oma bändi – Maxin Trio. Bänd tõusis kohe 1949. aastal esimese
hitiga „Confession Blues“ teisele kohale rhythm and blues’i edetabelites. Tol ajal mängisid
nad plaadifirma Down Beat all. (Ray Charles 2013, BBC Soul Deep... 2005)
1951. aastal liitus ta plaadifirmaga Swing Time Record. Seal salvestas ta veel kaks rhythm
and blues’i hittlugu: „Baby, Let Me Hold Your Hand“, mis oli edetabelites viies ja 1952.
18

Boogie woogie – afroameeriklaste üks klaveri blues’i liik.
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aastal „Kiss Me Baby“, mis oli edetabelites kaheksas. Järgmisel aastal läks plaadifirma
Swing Time pankrotti ning Ray Charles liitus Atlantic Records’iga. (Ray Charles 2013)
Uue plaadifirma all hakkas ta salvestama jump blues’i, boogie-woogie’i ja aeglaseid
blues’ilikke ballaade. Esimene suur hitt Atlantic Record’i all oli 1953. aastal, mil salvestati
lugu „Mess Around“. Samal aastal salvestas Ray Charles veel palju hitte, nagu: „It Should
Have Been Me“, „Don’t You Know“, „Midnight Hour“ ja „Sinner’s Prayer“. (Ibid.)
1954. aastal salvestas Ray Charles oma enda loo „I’ve got a woman“. Sellest sai tema
esimene number üks hitt rhythm and blues’i edetabelites. Uue looga sai ta üleriigiliselt
tuntuks. „I’ve got a woman“ oli nii gospel’i, jazz’i kui ka bluesi’i stiilide kokkusegamisel
komponeeritud lugu. Seda lugu võib määratleda ka kui esimest soul-stiilis lugu Ray
Charles’il. Samas stiilis lugudega jätkas ta 1955. kuni 1958. aastani. Nimetamist väärivad
lood on „This Little Girl of Mine“, „Drown in My Own Tears“, „Lonely Avenue“, „A Fool
For You“ ja „The Night Time (Is the Right Time)“. Samal ajal kui Ray Charles arendas
rhythm and blues’i artistina karjääri, andis ta välja ka instrumentaalmuusikat sisaldavaid
albumeid, nagu näiteks 1957. aastal „The Great Ray Charles“. Esimese live albumi andis
Charles välja 1958. aastal Newport Jazz Festival’i esinemisest. (Ibid.; BBC Soul Deep...
2005)
Ray Charles lisas oma loomingusse üha enam gospel’muusikale omaseid
väljendusvahendeid. 1956. aastal võttis ta enda bändi noorte naislauljate grupi, varem tuntud
nime all The Cookies. Peatselt nimetati nad ümber The Raelettes ning oma
esinemismaneerilt ja kõlapildilt oli antud taustalauljate grupp kui ehe gospel’koor Ray
Charles’i muusikas (vt lisa 2, foto 3). Esimene nendega salvestatud lugu oli „Leave My
Woman Alone“. (Ray Charles 2013; BBC Soul Deep... 2005)
2.2.3. Ray Charles’i karjääri haripunkt
Ray emal oli väga tähtis roll poja elus ja ka hiljem, peale ema surma, tsiteeris ta ema mõtteid
ning rääkis kui hea inimene ta oli. Sageli tuletas ta meelde ema õpetust: „Ükskõik mida sa
teed, ole sina ise“. Sellest mõttest ajendatuna pöördus Ray tagasi oma kirikusse ja nägi
uuesti Pentacostal shouting’ut, mis oli musta gospel’muusikas oluline osa – sel ajal kui see
kõik toimus, olid kõik inimesed vabad ja loomulikud. Nii tõi Ray Charles taaskord
muusikasse sisse gospel’it. Pianist Allen Toussaint on öelnud: „Gospel and Ray Charles –
couldn’t seperate them two.“19 (BBC Soul Deep... 2005)
Ray Charles jõudis oma karjääri haripunkti plaadifirma Atlantic Record poolt salvestatud
looga „What’d I Say“, milles on kuulda nii gospel’i, jazz’i kui ka rhythm and blues’i
mõjusid. „What’d I Say“ sündis reaalselt toimunud kontserdi ajal, mil rahvas ei tahtnud
lõpetada pidutsemist. Selles situatsioonis ütles Ray oma bändile: „Guys follow me, what I
say, you say“20. Seal on väga selgelt kuulda ka call and response’i, mis on samuti gospel’ile
omane. Lugu oli väga suur hitt, paljud muusikud vaimustusid sellest erilisel moel. Osad on
öelnud, et gospel + rhythm and blues + Louis Jordan = „What’d I Say“. Lisaks kõneldi juba
siis üsna julgelt, et soul’muusika ei ole enam tulemas maailma, vaid soul’muusika on
maailma saabunud. Paljudele see ei meeldinud, et gospel’it lauldi nagu blues’i. Ka osad
19
20

„Gospel ja Ray Charles – neid kahte ei olnud võimalik eraldada.“
„Jälgige mind poisid, mida ütlen mina, öelge ka teie.“

142

Jan Ristimets, 12. klass, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 2014
SOULʼMUUSIKA KUJUNEMINE RAY CHARLESʼI LOOMINGU NÄITEL

raadiojaamad keelasid selle loo ära seksuaalsete sõnade pärast. Ray Charles on veel hiljemgi
rääkinud, et hoolimata inimeste kurjusest, aitasid teda edasi liikuda ema õpetussõnad:
„Ükskõik mida sa teed, sa ei meeldigi kõigile“. (BBC Soul Deep... 2005) Vaatamata kõigele
negatiivsele, suutis lugu ikkagi vallutada esimese koha pop-lugude edetabelis. (Ibid.; Ray
Charles 2013)
1961. aastal andis Charles välja kolm albumit: „The Genius After Hours“, blues’i album
„The Genius Sings the Blues“ ja big band’iga album „The Genius of Ray Charles“.
Viimane neist oli albumite edetabelis 17. kohal. (Ray Charles 2013)
1959. aastal sõlmis Ray Charles lepingu ABC-Paramount Record’iga. Seal sai Ray Charles
muusikuna sellise vabaduse, mida ükski teine muusik sel ajal ei saanud. Pärast „What’d I
Say“ loo ja „The Genius of Ray Charles“ albumi edukust, pakkus uus plaadifirma
Charles’ile 50 000$ aastas. See oli kõrgeim autoritasu mis talle kunagi pakutud oli. Lisaks
sellele sai ta ka omandiõigused oma lugude üle. See oli sellel ajal parim leping, mille taolist
ühelgi teisel muusikul varem ei olnud. (Ibid.)
Esimese singliga 1960. aastal sai Ray Charles veel suurema riikliku tunnustuse ja võitis ka
oma esimese Grammy auhinna. Singel kandis nime „Georgia on My Mind“, mis oli
originaalselt kirjutatud Stuart Gorrell’i ja Hoagy Carmichael’i poolt. Teise Grammy auhinna
sai Charles loo „Hit the Road Jack“ eest, mis oli kirjutatud rhythm and blues’i laulja Percy
Mayfield’i poolt (vt lisa 2, foto 4). 1961. aastal suurendas Charles oma väikese tuuri
ansambli suureks täismõõdus big bandiks. 1962. aastal asutas ta juba ise oma plaadifirma
Tangerine Records, mida ABC-Paramount aitas edendada ja laiendada. (Ibid.)
Ray Charles võitles oma muusikaga ka rassismi vastu. 1961. aastal, natukene aega pärast
„Georgia on My Mind“ loo väljastamist, kutsuti ta oma enda sünnilinna esinema. Kui
Charles sai aga teada, et saali istuma lastakse ainult valgeid inimesi ning mustad võivad
ainult rõdul istuda, otsustas Ray Charles selle kontserdi ära jätta. Kontserdi korraldaja
kaebas Charles’i kohtusse ja nii pidi muusik maksma trahvi korraldajale. 1963. aastal andis
Ray Charles Georgias kontserdi, mis oli nüüd avatud kõigile. 1979. aastal ilmunud Ray
Charles’i versioon „Georgia on My Mind“ loost nimetati ametlikuks Georgia osariigi looks.
2007. aastal avati seal Ray Charles Plaza, kus istub pronksist Ray Charles’i skulptuur
klaveri taga (vt lisa 2, foto 5, 6). (Ibid.)
1964. aastal peatus Charles’i muusikaline karjäär kuna ta vahistati kolmandat korda heroiini
ja marihuaana omamise pärast. Tol hetkel tunnistas ta, et ta on narkootikume kasutanud
alates 16-aastaselt. Et mitte vangi minna, oli ta nõus minema võõrutusravile St. Francis
haiglasse. Charles vastas kogu sellele narkootikumide skandaalile lugudega „I Don’t Need
No Doctor“ ja „Lets Go Get Stoned“. Kui ta lõpuks sõltuvusest vabanes, andis ta 1966.
aastal välja albumi „Crying Time“. (Ibid.)
2.2.4. Ray Charles’i hilisemad aastad
1983. aastal allkirjastas Ray Charles lepingu Columbia Records’iga ja salvestas mitmed
country albumeid. Charles tuli tagasi rhythm and blues’i edetabelitesse The Brothers
Johnson’i loo „I’ll Be Good to You“ kaveriga21, kus ta laulis koos eluaegse sõbra Quincy
21

Kaver – uue esitaja versioon mõne teise laulja või ansambli originaalpalast.
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Jones’i ja Chaka Khan’iga. Lugu oli 1990. aastal edetabelites esikohal. Sellel aastal võitsid
Charles ja Khan Grammy auhinna parima koostöö eest. 1993. aastal kaverdas ta veel Leon
Russell’i lugu „A Song for You“, millega ta võitis kaheteistkümnenda ja viimase Grammy
auhinna, mis ta oma eluajal teenis. (Ray Charles 2013)
1980. aastal jõudis Ray Charles ka noorema publiku ette, mängides erinevates filmides ja
teleseriaalides. Ta kirjutas ka palju filmimuusikat. 1980. aastal mängis ta filmis „The Blues
Brothers“ (vt lisa 2, foto 7). 1991. aastal kogus ta veel populaarsust noorte hulgas, kui
Charles mängis Diet Pepsi reklaamis ja ütles populaarseks tunnuslause: „You Got the Right
One, Baby“. Veel esines Ray Charles väga palju tähtsatel üritustel – presidendi
vastuvõttudel, pallivõistluste vaheaegadel, suurtel auhinnatseremooniatel ja paljudes teistes
kohtades. Ray Charles käis ka Eestis 2002. aastal 24. novembril Saku Suurhallis esinemas.
Tema viimane etteaste oli 30. aprillil 2004. aastal Los Angeles’is. (Ibid.)
Ray Charles oli abielus kuus korda ja tal on 12 last üheksa erineva naisega. 2002. aastal
toimunud perekonna ühisel einestamisel andis Charles kõigile oma kohale tulnud kümnele
lapsele tšeki ühele miljonile dollarile. (Ibid.)
Ray Charles suri 10. juunil 2004. aastal maksakahjustuse tagajärjel oma kodus Beverly
Hills, California’s, ümbritsetud pere ja sõpradega. Ta oli 73-aastane. Ta maeti Inglewood
Park Cemetery’ile. Tema viimane album, „Genius Loves Company“, anti välja kaks kuud
pärast tema surma (vt lisa 2, foto 8). Seal albumil olid erinevad duetid tema muusika suurte
austajatega: B. B. King, Van Morrison, Willie Nelson, James Taylor, Gladys Knight,
Michael McDonald, Natalie Cole, Elton John, Bonnie Raitt, Diana Krall, Norah Jones ja
Johnny Mathis. See album võitis kaheksa Grammy auhinda, millest viis läksid Ray
Charles’ile – parima pop-vokaal albumi, aasta albumi, aasta salvestus ja parim vokaalne
koostöö Norah Jones’iga loo „Here We Go Again“ ja parima gospel esituse koos Gladys
Knight’iga loo „Heaven Help Us All“ eest. Album sisaldas ka Harold Arlen’i „Over the
Rainbow“ versiooni, kus laulsid duetti Ray Charles ja Johnny Mathis; seda salvestust
mängiti ka Charles’i matuse jumalateenistuse ajal. (Ibid.)
Ray Charles oli soul’muusika üks tähtsamaid teerajajaid, segades kokku rhythm and blues’i
ja gospel’muusika. Ray Charles’i mõjutanud muusikastiilid olid peamiselt jazz, blues,
rhythm and blues ja country. Eeskujudeks olid muusikud Art Tatum, Nat King Cole, Louis
Jordan, Charles Brown ja Louis Armstrong. Frank Sinatra on öelnud, et Ray Charles on
ainuke tõeline geenius muusikamaailmas. Ray Charles andis välja 55 stuudio albumit, 7 live
albumit ja 127 singlit. (Ibid.)
Käesolevas peatükis käsitles autor põhjalikult soul’muusikat alates uue kujuneva
muusikastiili tekkest ja kujunemisest ning varasemate afroameerika muusikale omaste
väljendusvahendite kasutamist uues ja omanäolises muusikastiilis. Lisaks sellele andis töö
autor ülevaate soul’muusika tuntuma artisti Ray Charles’i elust ja loomingust.
Soul’muusika tekkis eelnevate afroameerika muusika tuntumate stiilide segunemisel.
Seetõttu ongi soul’muusikale iseloomulik kiire ning kaasahaarav rütm, tekstid annavad edasi
mustade elule omast problemaatikat, harmoonias on kuulda keerukamaid akorde ning väga
selgelt on tunda mustadele omast emotsionaalset esituslaadi.
Ray Charles’il oli erakordne karjäär, kuna tegemist oli musta ja pimeda muusikuga. Saada
edukaks ja tuntuks Ameerikas, kus ka 1950. ja 1960. oli probleemiks rassism, on
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märkimisväärne saavutus. Lisaks nahavärvile ja silmanägemise kaotamisele, oli ta sündinud
ja kasvanud üles vaeses keskkonnas ning kaotanud juba varases eas nii oma vanemad kui ka
väikese venna. Kindlasti said nimetatud tegurid määravaks nii tema karjäärile kui omasid
olulist rolli uue muusikastiili kujunemisele.
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3. UURIMUS
3.1. Metoodika
Käesolev uurimistöö põhineb kolme soul-stiilis loo muusikalises analüüsis. Selle tarbeks
kasutab töö autor muusikapalade analüüsile omaseid võtteid.
Antud uurimistöö üheks olulisemaks eesmärgiks oli leida vastus küsimusele kuivõrd on
soul’muusika tekkes ja kujunemises omanud tähtsust varasemad afroameerika muusika
hulka kuulunud stiilid gospel ja rhythm and blues ning kuivõrd stiilipuhtad on näited sellest
sümbioosist Ray Charles’i loomingu näol.
Lugude analüüsimisel kasutab uurimistöö autor eelkõige enda muusikateoreetilisi teadmisi,
olles ise tänu muusikaõpingutele lähedalt seotud jazz’muusikaga. Eelkõige analüüsitakse
lugude rütmikat, harmooniat, meloodiat ning improvisatsiooni. Lugude muusikalise analüüsi
tarbeks kasutab uurimuse autor paralleelselt korraga nii nooti kui helisalvestist antud loost.
Käesolevas peatükis tehtud lugude muusikaline analüüs oli autori jaoks esmakordne
kogemus ning kogu töö protsess oli autori jaoks väga huvitav ning hariv.
Autor analüüsib Ray Charles’i loomingust kolme lugu. Valitud on lood, mis iseloomustavad
ja näitavad kõige paremini, kuidas ja millised muusikastiilid segunesid Ray Charles’i
loomingus: „I’ve Got a Woman“, „What’d I Say“ ja „Unchain My Heart“.

3.2. „I’ve Got a Woman“
Esimene lugu on Ray Charles’i varasemast perioodist ehk 1954. aastast, mil ta esmakordselt
kasutas oma loomingus gospel’it. Lugu pealkirjaga „I’ve Got a Woman“ omab gospel’likku
aktiivset rütmi, ilmalikku teksti ning jazz’ist inspireeritud rhythm and blues’i harmooniat. (I
Got a Woman 2013)
Sõnad ja muusika on kirjutatud Ray Charles’i ja Renard Richard’i poolt. Lugu on A-duuris,
taktimõõt on 4/4 ning loo tempo on 96 lööki minutis. Kuna see lugu ei ole veel otseselt
soul’muusika, siis pole veel selles loos kuulda ja näha stiilipuhtaid gospel’likke muusikalisi
jooni. Samas on aga antud loos üsna selgelt kuulda gospel’likku aktiivset ja kaasahaaravat
rütmi, mis paneb eelkõige nn vasturütmis jala kaasa liigutama. Analüüsides loo harmooniat,
on selgelt näha, et antud lugu ei ole kirjutatud lihtsalt blues’i vormis ja toetudes blues’ile
omastele harmooniliste järgnevustele (vt ptk 1.2.), vaid see on inspireeritud üsna palju
jazz’ist, tuues sisse erinevaid akorde, mida tavalise blues’i puhul ei kasutata. Väga jazz’ilik
koht on kindlasti saksofoni soolo, kus on kuulda nii blues’i kui ka jazz’i mõjutusi.
Käesoleva loo vormi analüüsist selgub, et lugu on üsna lihtsa ülesehitusega. Loo vorm –
intro22, A, saksofoni soolo, B, A, outro23, kus A-osa on salm ja B-osa on bridge ehk lauluga
vaheosa, mis eelneb salmile.
22
23

Intro – sissejuhatus.
Outro – väljajuhatus.
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Lugu algab intro’ga, mis koosneb kahest taktist ning millest viimane takt on eeltakt A-osale,
kust algab ka solisti partii (vt näide 2). Intro’le järgneb A-osa ehk salm, mis koosneb 32.
taktist. 32 takti on küll jaotatud kaheks 16-taktiliseks blues’i vormiks, kuid need kaks vormi
ei ole üksteisega identsed. Seega toob töö autor välja kõik 32 takti:
I | I | V | V | I | IV | I | I | IV | IV | IV | IV | V | V | V | V |
I | I | I | I | IV | IV | IV | IV | I | I | V | V | I | IV | I | V ||

mis antud helistikus oleksid järgnevate akordidega:
A | A | E7 | E7 | A | D7 | A | A7 | D7 | D7 | D7 | D7 | E7 | E7 | E7 | E7 |
A7 | A7 | A7 | A7 | D7 | D7 | D7 | D7 | A7 | A7 | E7 | E7 | A | D7 | A | E ||

Näide 2. Intro

A-osas laulab solist. Loos esitatakse siin järjest kaks salmi. Blues’i tekstis on tavaliseks
nähtuseks esimese rea kordamine ning seda võtet on kasutatud ka selles loos. Siin korratakse
väikese varieerimisega kahte esimest teksti rida, mis koos muutuva harmooniaga justkui
süvendaks ja rõhutaks esimeses tekstireas väljendatud mõtet. Kolmas teksti rida on aga uus
ja summeerib kahes esimeses väljendatud mõtet. Ja neljandas kordab taas esimeses teksti
reas öeldut, et antud mõtet veelgi rohkem rõhutada ja süvendada. Näide esimesest salmis:
„Well... I got a woman, way over town, she’s good to me, oh yeah.
Said I got a woman, way over town, she’s good to me, oh yeah.
She gives me money when I’m in need, yeah, she’s a kind of friend indeed.
I got a woman, way over town, she’s good to me, oh yeah.“24
Pärast esimest kahte salmi tuleb saksofoni soolo. Soolos on kuulda nii jazz’ilikke elemente
improvisatsiooni näol kui ka blues’ilikke elemente, nagu blues’ilikud käigud meloodias, eriti
soolo viimane käik. Harmoonia, millel soolo põhineb, koosneb samuti 16-taktist, kuid on
erinev eelmistest vormidest.
Nii, minul on naine, teisel pool linna, ta on minu vastu hea. / Ütlesin, et minul on naine, teisel pool
linna, ta on minu vastu hea. / Ta annab mulle raha, kui mul läheb seda vaja, ta on ka nagu sõber. / Minul
on naine, teisel pool linna, ta on minu vastu hea.
24
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Saksofoni soolo 16-takti:
I | I | I | I | I | I | V | V | I | ♭VII | VI | ♭VI | I | II V | I ♭VII VI ♭VI | I ||

mis antud helistikus oleksid järgnevate akordidega:
A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | E7 | E7 | A6 | A7/G | D7/F♯ | F | A6 | B7 E7 | A6 Gdim7 F♯dim7 Fdim7 | A ||25

Soolole järgneb B-osa, bridge ehk lauluga vaheosa, mis eelneb salmile. B-osa koosneb 16taktist ning on erinev eelnevatest harmooniatest. B-osa 16-takti:
N.C. | ♭II | I | ♭II | I | ♭II | I | ♭II | I | ♭II | I | ♭II | I | ♭II | I | ♭II ||26

mis antud helistikus oleksid järgnevate akordidega:
N.C.| B♭Maj7 | A | B♭Maj7 | A | B♭Maj7 | A | B♭Maj7 | A | B♭Maj7 | A | B♭Maj7 | A | B♭Maj7 | A | N.C.||27

Pärast B-osa tuleb taas A-osa ehk salm. Nüüd mängitakse üks osa salmi ning pärast seda
tuleb outro, mis koosneb neljast taktist ning mida korratakse nii kaua, kuni lugu vaibub ära.
Outro harmoonias on I astmelt ehituv akord, mis selles helistikus on A.

3.3. „What’d I Say“
Muusikaliseks analüüsiks kasutatav noot on võetud 2011. aastal väljaantud kogumikust
„Funk, Soul, and R&B – collected sheet music: old-school and new.“
Teine lugu, mille ilmumisega seoses hakatakse teadlikult rääkima soul’muusika tekkimisest,
kirjutas Ray Charles viis aastat hiljem, 1959. aastal. Tuntud lugu „What’d I Say“ on üks
populaarsemaid lugusid Ray Charles’i loomingus ning seal on selgelt kuulda paljude
muusikastiilide mõjutusi, mille kokkusegamisel saadi soul’muusika. See oli ka üks esimesi
lugusid, mille tulemusel hakati rääkima soul’muusika jõudmisest maailmamuusikasse.
(What’d I Say: 2013)
Sõnad ja muusika on kirjutatud Ray Charles’i poolt. Lugu on E-duuris, taktimõõt on 4/4
ning loo tempo on 176 lööki minutis.
Loo algne variant kirjutati 1959. aastal, kuid sellisel kujul nagu meie teda tänapäeval teame,
sündis see siiski ühe kontserdi käigus, mil rahvas ei tahtnud lõpetada pidutsemist. Nii ei
jäänud Charles’il midagi muud üle kui edasi mängida. Ray ütles oma bändile: „Guys follow
me, what I say, you say“ (BBC Soul Deep... 2005). Käesolev lugu on ere näide muusikast,
mis sisaldab selgelt ja tuntavalt väga mitmetele varasematele muusikažanritele omaseid
muusikalisi väljendusvahendeid. Selles loos on väga konkreetselt kuulda nii gospel’i, jazz’i
kui rhythm and blues’i mõjusid ja samuti ka afroameerika varasema muusika mõjutusi.
(What’d I Say: 2013)
Dim7 – septakord, mis koosneb vähendatud kolmkõlast ja suurest tertsist.
N.C. – No chord – ilma akordita.
27
Maj7 – septakord, mis koosneb mažoorsest kolmkõlast ja suurest tertsist.
25
26
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Antud lugu on kohati väga gospel’lik tänu muusikalise arendusvõtte ehk nn call and
responce sagedasele kasutamisele. Ray Charles kasutab selle mõtte realiseerimiseks
muusikas neljast naislauljast koosneva vokaalkvarteti The Raelettes’i sissetoomist, mis on
kui gospel’koor ning autor on oskuslikult kasutanud gospel’likke esitusviise fraasilõppudes.
Antud lool on ka jazz’muusikast pärit mõjutusi ja seda eelkõige tõlgendusvaba esituslaadi
näol ning vokaalpartiis on kohati kuulda ka improvisatsiooni.
Analüüsides loo vormi, saab rääkida nn vabast vormilisest ülesehitusest, mis on jällegi
saanud mõjutusi jazz’muusikast. Käesoleva loo harmoonia põhineb 12-taktilisel blues’i
vormil, mis kordub terve loo vältel. Meloodia tugineb blues’i laadile ning läbi kogu loo
pulseeriv hoogne rütm ning blues’ile omased natuke labased sõnad viitavad selgelt rhythm
and blues’i muusikalistele juurtele.
Antud loos on Ray Charles kasutanud ka mustade varasemale muusikale ehk töölauludele
omaseid hõikeid ning omapäraseid vokaalseid helisid. Ray Charles tõi esimest korda
soul’muusikasse sisse ka 4-häälse vaskpuhkpilli kvarteti, mis oma olemuselt dubleeris 4häälset taustalauljate vokaalpartiid. Loo keskel tulevad puhkpillid sisse üksinda, kasutades
selleks call and responce’i võtet. Hiljem mängivad koos lauljatega ning tugevdavad esitaja
ja saatepillide ning koori vahelist call and responce’i.
Lugu on vormiliselt ülesehituselt keerulisem, kui on seda tavapärased blues’i lood. Loo
vorm – intro, A, B, A, B, C, D, C, kus A on vaheosa, B on salm, C on refrään ja D on teine
vaheosa.
Lugu algab intro’ga, mis koosneb 24-taktist, ehk kahest 12-taktilisest blues’i vormist.
Esimesed 12 takti mängib Ray Charles klaveril üksinda. Seal on harmoonias näha varajast
blues’ile iseloomulikku lihtsat harmoonilist järgnevust:
I

|

I

|

I

|

I

|

IV

|

IV

|

IV

|

IV

|

V

|

B7

|

IV

|

I

|

I

||

E7

|

E7

||

mis antud helistikus oleksid järgnevate ja vastavate akordidega:
E7

E7

|

|

E7

E7

|

A7

|

|

A7

A7

|

|

A7

|

A7

|

13. taktis lisandub Charles’ile bänd. Siin muutub 12-taktiline blues’i vorm akordidega veidi
keerukamaks:
I

|

I

|

I

|

I

|

IV

|

IV

|

I

|

I

|

V

|

IV

|

I

VII

♭VII

VI

|

I

||

mis antud helistikus oleksid järgnevate ja vastavate akordidega:
E7 | E7 | E7 | E7 | A7 | A7 | E7 | E7 | B7 | A7 | E7 E7/D A/C♯ A/C | B7 ||

Meloodia toetub blues’i laadile, kuna nii III kui ka VII aste laadis on madaldatud, mis on
üks blues’i laadi tunnustest. 22. taktis on klaverikäik, mis väga suurte gospel’mõjutustega
(vt näide 3).
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Näide 3. Gospel’mõjutustega klaverikäik

Lugu jätkub A-osaga 25. taktist, kus jätkub blues’i 12-taktiline vorm. Iga vormi esimesed
neli takti on klaveri blues’i mõjutustega käigud (vt näide 4). Selle osa viiendas taktis tuleb
juurde bänd, ning mängitakse 12-taktiline vorm lõpuni. Seda korratakse neli korda.
Alljärgnev noodinäide viitab kindlasti nn 20ndatel linna-blues’ile (klaveri kui instrumendi
tähtsuse kasv blues’is) omasele kiirele liikumisel meloodias ja paremas käes.
Näide 4. Klaveri blues’ilikud käigud A-osas

Klaveri-blues on linna-blues’i üks alaliik. Linna-blues tekkis kuna kõikvõimalikes kõrtsides,
mis asusid linnades, ei kostnud enam kitarri ja/või suupilliga blues’ilaulja saatepilliga välja.
Seega võeti kasutusele igas kõrtsis vana ja häälest ära klaver, millel siis mängiti ja prooviti
leida sellel pillil sama tunnetust kui lauldes ja kitarri mängides. (Piano blues 2013)
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61. taktis on bassis nn walking bass28 (vt näide 5) – mis on kahekümnendatest pärit uuendus,
mis muutus erakordselt populaarseks nn linna-blues’i tekkega ja klaveri kui instrumendi
tähtsustumisega blues’is. (Bassline 2013)
Näide 5. Walking bass

Sellele järgneb B-osa ehk salm. Lugu jätkub samamoodi, et harmoonia põhineb 12-taktilisel
blues’i laadil, mille saatel hakkab kõlama vokaal. Loos esitatakse siin järjest neli salmi.
Edasi tuleb taaskord A-osa, mis on ülesehituselt samasugune nagu ka alguses, aga seekord
nelja korra asemel kordub kaks korda. Lugu jätkub B-osa ehk salmiga, mida lauldakse kaks
korda. Edasi tuleb C-osa, mis on refrään. Alates sellest hetkest läheb harmoonia tagasi
lihtsustatud 12-taktilisele blues’i vormile – sama mis intro esimesed 12 takti. Sellise
harmooniaga läheb lugu lõpuni välja. Refräänis lisandub bändile ka neli vaskpuhkpilli, mis
mängivad neljahäälses seades. Siin tuleb väga selgelt sisse call and responce’i võte laulja ja
vaskpuhkpillide vahel. Laulja ütleb ühe lause ning sama meloodiat 4-häälses seades
mängides justkui puhkpillid vastaksid (vt näide 6).
Edasi tuleb loos D-osa, mis on selle loo kõige populaarsem koht. Esimesed kaheksa takti
kuuleme väga ehedalt gospel’i mõjutust ning häälitsusi ja emotsiooni vokaalis, mis on
omased afromeeriklaste varajasele laulmismaneerile. Ray Charles laulab ette meloodia
mingi häälitsusega ning sellele vastavad taustalauljad sama häälitsuse ja meloodiaga oktav
altpoolt (vt näide 7). Taustalauljad, The Raelettes, on siin n-ö gospel’koori rollis. Sellele
järgneb veel 12-takti blues’i vormi. Seda osa, mis koosneb 20 taktist, korratakse kolm korda.

Walking bass – bassiosa, kus noot mängitakse igale löögile ja mis tavaliselt liigub üles või alla
väikeste hüpetega.
28
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Näide 6. Call and responce laulja ja vaskpuhkpillide vahel
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Näide 7. Ray Charles’i ja The Raelettes’i vaheline call and responce

Lugu lõppeb C-osa ehk refrääniga, mida mängitakse lõpus veel kaks korda. Loo
kulminatsioon algab just viimase refrääniga, kuna siis liituvad lisaks puhkpillidele ka
taustalauljad, lauldes sama osa mida mängitakse ka vaskpuhkpillide esituses. Nii kõlavad
lõpus koos Ray Charles laulu ja klaveriga, bänd, vaskpuhkpillid ja The Raelettes.

3.4. „Unchain My Heart“
Muusikaliseks analüüsiks kasutatav noot on võetud 2001. aastal väljaantud kogumikust
„Classic Soul“.
Kolmas lugu on aastast 1961. Tolleks ajaks oli soul’muusika vallutanud juba enamiku
raadiojaamadest ning sama stsenaarium käivitus ka selle looga. „Unchain My Heart“ on
valitud analüüsimiseks, kuna selles loos on väga selgelt kuulda nii gospel’i, rhythm and
blues’i kui ka jazz’i stiilidele iseloomulikke jooni. „Unchain My Heart“ on Ray Charles’i
poolt kaverdatud ning populaarseks lauldud lugu. Lugu oli originaalselt kirjutatud Bobby
Sharp’i poolt, kes müüs loo Teddy Powell’ile. Ray Charles, olles teinud sellele loole
soul’iliku arranžeeringu, laulis selle loo erakordselt populaarseks. Loos räägitakse
armumisest naisterahvasse, kes kahjuks temast aga ei hooli ning nii palubki esitaja:
„Unchain My Heart“ ehk vabasta ahelaist minu süda. (Unchain My Heart 2013)
Sõnad ja muusika on kirjutatud Bobby Sharp’i ja Teddy Powell’i poolt. Lugu on originaalis
A♭ mollis (noodis on kirjas A moll), taktimõõt on 4/4 ning loo tempo on 154 lööki minutis.
Ka see lugu on väga gospel’lik tänu call and responce’i sagedasele kasutamisele. Väga
tugevalt on kuulda loos nii taustalauljate poolt teksti kordamist, et veelgi rohkem tuua välja
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loo mõtet. Samuti on kasutatud antud seades vaskpuhkpille ja sageli dubleerivad nad
muusikalist mõtet koos taustalauljatega. Loo kõige jazz’ilikum osa on saksofoni soolo. Seal
on kuulda selgeid mõjutusi jazz’ist, kui soolo ajal kasutatakse improvisatsiooni ja
akordihelidest moodustuvate meloodiakäikudega üles alla liikumisi. Kindlasti on ka loos
kasutatav harmoonia saanud mõjutusi jazz’muusikast. Kui blues’i vormis kasutatakse
tavaliselt I7, IV7 ja V7 29, siis selles loos ehitub I ja IV astmelt hoopis Im6 ja IVm6. 30
Käesoleva loo harmoonia põhineb 16-taktilisel blues’i vormil, mis kordub peaaegu kogu loo
vältel. Meloodia tugineb blues’i laadile ning läbi kogu loo pulseerib hoogne rütm, blues’ile
omased mõtete ja lausete kordused ning loo sügavam mõte viitavad rhythm and blues’i
muusikalistele juurtele.
Analüüsides loo vormi, on näha, et lugu on üsna lihtsa ülesehitusega. Loo vorm – intro, A,
B, A, saksofoni soolo, B, A, outro, kus A-osa on salm ja B-osa on lühike lauluga vaheosa.
Lugu algab intro’ga, mis kestab 5 takti ning millest viimane takt on eeltakt A-osale, kust
algab ka solistipartii (vt näide 8). Intro’le järgneb A-osa ehk salm, mis koosneb 32. taktist
ehk kahest 16-taktilisest blues’i vormist:
I | I | I | I | IV | IV | I | I | IV | I | IV | I | VI | V | N.C. | N.C. ||

mis antud helistikus oleksid järgnevate akordidega:
Am6 | Am6 | Am6 | Am6 | Dm6 | Dm6 | Am6 | Am6 | Dm6 | Am6 | Dm6 | Am6 | F7 | E7 | N.C. | N.C. ||

Näide 8. Loo intro

I7, IV7 ja V7 ehk dominant septakordid nimetatud astmetelt – akordid, mis koosnevad mažoorsest
kolmkõlast ja väikesest tertsist ja äärmiste helide vahel tekib intervall väike septim.
30
Im6 ja IVm6 ehk minoorsed kolmkõlad sekstiga – akordid, mis koosnevad minoorsest kolmkõlast ja
suurest sekundist.
29
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A-osas hakkab laulma Ray Charles. Loos esitatakse siin järjest kaks salmi. Kohe üheksandas
taktis on kuulda call and responce’i võtet laulja ja taustalauljate vahel. Taustalauljad
kordavad Charles’i ette öeldud lauseid (vt näide 9).
Näide 9. Call and responce laulja ja taustalauljate vahel

Kuna 16-taktiline blues’i vorm koosneb neljast fraasist, siis sõnu vaadates on lihtne fraasidel
vahet teha. Blues’ile väga iseloomulikult, korratakse siin kahte esimest teksti rida, tehes seda
väikese varieerimisega, mis koos muutuva harmooniaga justkui süvendaks ja rõhutaks
esimeses tekstireas väljendatud mõtet. Kolmas rida on aga uus ja summeerib kahes esimeses
väljendatud mõtet. Ja neljandas kordab taas esimest mõtet, et antud mõtet veelgi rohkem
rõhutada ja süvendada. Näide esimesest salmis:
„Unchain my heart, baby let me be.
Unchain my heart 'cause you don't care about me.
You've got me sewn up like a pillow case,
but you let my love go to waste, so
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Unchain my heart oh! Please please set me free.“31
Lugu jätkub B-osaga, kus jätkub call and responce’i võte laulja ja taustalauljate vahel. Bosa koosneb kaheksast taktist:
IV

|

IV

|

I

|

I

|

IV

|

IV

|

V

|

N.C.

||

mis antud helistikus oleksid järgnevate akordidega:
Dm6

|

Dm6

|

Am6

|

Am6

|

Dm6

|

Dm6

|

E7

|

N.C.

||

Pärast B-osa tuleb taaskord üks A-osa, ehk salm, mis on samasugune nagu oli ka loos
varem. Pärast salmi tuleb loo kõige jazz’ilikum koht – saksofoni soolo, mis kestab ühe 16taktilise blues’i vormi. Saksofoni soolos on palju kasutatud improvisatsiooni, lisaks on
kuulda ka teema käike, mille põhjal siis improviseeritakse. Soolo lõpus on kuulda
akordihelidest moodustuvate meloodiakäikudega üles alla liikumisi. Pärast saksofoni soolot
tuleb veel B-osa, mis on ülesehituselt varasemaga analoogne ning lõpus korratakse veelkord
A-osa. Pärast salmi minnakse outro’le, mis koosneb neljast taktist ning mida korratakse kuni
muusika vaibub vaikselt ära.
Käesolevas peatükis valiti rikkaliku loomingu hulgast kolm sisult ja karakterilt erinevat
lugu. Autor koostas nendele lugudele muusikalise analüüsi. Selle tegevuse eesmärgiks oli
leida nii varasematele nimetatud muusikastiilidele omaseid jooni kui oskuslikku stiilide
sümbioosi Ray Charles’i loomingus. Käesolevas peatükis oli põhjalik ülevaade lugudest
„I’ve Got a Woman“, „What’d I Say“ ja „Unchain My Heart“.
Lugude analüüsist selgus, et kõik muusikastiilid, millest soul’muusika on välja kujunenud,
olid analüüsitavates lugudes väga selgesti kasutatud. Kõige enam ühist oli lugudel see, et
harmoonia oli üles ehitatud blues’i vormidele. Lisaks kasutati gospel’it eelkõige hoogsate
rütmide ja call and responce’i võtte näol. Jazz’muusika mõjutusi oli kuulda nii tavaliste
blues’i vormide harmoonias akordide muutumiste kui ka loos esitatud soolode näol. Seetõttu
selgubki lugudele tehtud muusikalisest analüüsist, et varasemad muusikastiilid jätkusid
soul’muusikas, omandades uues koosluses hoopis kaasaegsemaid ja veelgi
väljendusrikkamaid jooni. Ray Charles oli üks esimestest muusikutest, kes hakkas viljelema
uut muusikastiili ja toetudes tema loomingule, võib välja tuua rohkelt näiteid, kus on
kasutatud varasemate muusikastiilidele iseloomulikke jooni. Seega saab väita, et
soul’muusikasse on kokku segatud nii spirituaale, gospel’it, rhythm and blues’i kui ka jazz’i.
Ja täiesti õigustatult kannab Ray Charles talle omistatud „soul’i isa“ tiitlit.

Vabasta ahelais minu süda, tüdruk lase mul olla. / Vabasta ahelais minu süda, kuna sa ei hooli minust.
/ Sa oled mind kinni õmmelnud nagu padjapüüri, / aga sina lased minu armastusel raisku minna, / seega
vabasta ahelaist minu süda! Palun, palun lase mind vabaks.
31
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KOKKUVÕTE
Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli uurida soul’muusika teket ja kujunemist alates 1950ndate
lõpust ning süveneda põhjalikult Ray Charles’i kui tuntuima soul’muusiku loomingusse.
Töö teoreetilises osas anti lühike ülevaade tuntumatest afroameerika muusikastiilidest ning
nende kujunemisest, samuti iseloomulikematest muusikalistest väljendusvahenditest.
Lähemalt kirjeldati soul’muusikat, selle tekkimist ja kujunemist 1950ndate aastate lõpus
ning soul’muusika juhtivama artisti Ray Charles’i elu ja loomingut.
Ray Charles’i tähtsust popmuusika ajaloo seisukohast on raske alahinnata. Tema oskus
kasutada oma loomingus afroameerika muusika varasemaid stiile ning tekitada põnev
sümbioos mitmest erinevast stiilist ja väljendusvahenditest, oli tolle aja kohta äärmiselt
edumeelne. Ray Charles segas meisterlikult kokku muusikastiilid, mida ta oli kuulnud
väiksena raadiost ning mida ta oli kaasa laulnud kirikutes ja õppinud pimeda muusikuna
kuulmise järgi väiksena klaveril mängima. Samuti omavad kõikvõimalikud elu jooksul
kogetud keerulised sündmused suurt tähtsust Charles’i muusikas. Kõik eelnevalt kirjeldatu
oligi määravaks tõukeks uue muusikastiili – soul’i sündimisele.
Käesoleva töö eesmärgiks oli analüüsida Ray Charles’i loomingut ning uuritu põhjal saada
teada, kuivõrd palju on „soul’i isa“ loomingus leida nii gospel’muusikat, rhythm and blues’i,
jazz’i kui ka afroameeriklaste varasemat muusikat. Põhjaliku analüüsi tulemusena selgus, et
hüpotees vastab tõele – rhythm and blues, gospel, jazz ja ka afroameeriklaste varajane
muusika kandusid edasi soul’muusikasse, luues seeläbi uue ja kaasaegsema väljenduslaadi.
Lõputöös selgus, et Ray Charles komponeerib oma soul’iliku loomingu tihti toetudes rhythm
and blues’i harmooniatele, kasutab meloodiates palju blues’i laadi ning laulab ja üritab
mõtted välja tuua väga emotsionaalselt. Lisaks on Charles’i loomingus väga tähtsalt kohal
gospel’muusikale omaste muusikaliste väljendusvahendite kasutamine – hoogsad
gospel’likud rütmid ja The Raelettes’i kasutamine gospel’koorina, kelle kaasamisel esitusse
kasutatakse väga palju call and responce’i võtet.
Ray Charles’il oli märkimisväärne karjäär, arvestades seda, et tegemist oli ikkagi n-ö musta
muusikuga. Ta elas väga rassistlikkus Ameerikas, kus mustadel inimestel olid väga rasked
elutingimused. Lisaks sellele oli Charles ka veel pime, mis kindlasti raskendas erinevates
olukordades ise hakkama saamist. See on lisaks tema muusikale ka teine põhjus, miks on
Ray Charles autori jaoks väga suur eeskuju ning võib ka öelda, et iidol. Kindlasti oleks
põhjust antud teemat edasi arendada analüüsides suuremat hulka tema loomingust ja huvitav
oleks võrrelda tema loodut teiste tuntud soul’muusikute loominguga.
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LISAD
Lisa 1. 12-taktiline blues’istroof

(The 12 bar Blues form 2010)

LISA 2. Fotod Ray Charles’i elust

Foto 1. Ray Charles (Ray Charles 2012)
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Foto 2. Ray Charles’i prillid (National... 2013)

Foto 3. Ray Charles’i vokaalgrupp The Raelettes (Georgia... 2013)
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Foto 4. Ray Charles Grammy auhinnaga (Grammys ... 2009)

Foto 5. Ray Charles sculpture (Downtown Albany 2011)
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Foto 6. Ray Charles Plaza (Downtown Albany 2011)

Foto 7. Ray Charles filmis „The Blues Brothers“ (Ray Charles 2009)
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Foto 8. Ray Charles’i viimane album „Genius Loves Company“ (Genius Loves Company 2012)

163

AVALIKE TRAADITA
INTERNETIPUNKTIDE TURVALISUS
KOLME ASUTUSE NÄITEL PÄRNUS
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium

HENDRIK TAMMEKIVI
Juhendaja Väino Tuisk
2013

Hendrik Tammekivi, 12. klass, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 2013
AVALIKE TRAADITA INTERNETIPUNKTIDE TURVALISUS KOLME ASUTUSE NÄITEL PÄRNUS

SISSEJUHATUS
World wide web („www“) ehk internet, mis algupäraselt oli loodud vaid sõjatandrile info
kiireks edastamiseks, on muutunud olulise tähtsusega osaks meie elust, osaliselt võib seda
pidada elustiiliks: silmas pidades erinevate sotsiaalvõrgustike olemasolu ja keerulisemal
juhul sõltuvust.
Eesti on oma arengult veebitasandil näidanud konkreetsust ja originaalsust mitmel moel.
Oleme loonud nii ühe tuntuima suhtlusprogrammi Skype kui ka suutnud riigitasemel
valimised viia internetti. Tänu sellele ei pea inimene valimisteks kodust lahkuma, vaid vajab
ainult arvutit, internetti ning ID-kaarti ja muidugi selle lugejat. Lisaks on koolihinded ekoolis, igapäevaselt kasutatakse veebi, et jälgida pangakontol toimuvat, ostetakse kaupu
ning veedetakse internetis lihtsalt aega. Tänu kõigele sellele on Eestist saanud üks maailma
juhtivamaid nn e-riike. Tagatipuks levib Eestis väga laialdaselt tasuta internet ehk avalikud
traadita internetipunktid, mida on kõigil võimalik kasutada. Avaliku interneti rohkus, kui
ainulaadne nähtus Euroopas, kätkeb endas ka negatiivset, sest on võimatu hallata kõiki
korraga ning see annab võimaluse häkkeritele tegutsemiseks.
Käesolevas töös on töö autor võtnud eesmärgiks Pärnus levivate avalike traadita
internetipunktide turvalisuse hindamise ning lisaks üritatakse tõestada, et suur osa
netikasutajatest ei ole oskuslikud ega tunne internetis levivaid ohte piisavalt. Samuti
soovitakse tõsta selle töö lugejate teadlikkust interneti kasutamisel, et hoiduda võimalikest
riskidest. Pärast ohtude tuvastamist antakse vastava internetipunkti valdajale teada,
missugused riskid on võrgus ning mida tuleks teha, et neid ennetada. Uurimistöö alguses
antakse ülevaade traadita interneti turvalisusest, levikust ning wardrivingust ehk avaliku
veebipunkti otsimisest.
Valdav allikmaterjal on inglise keeles ning pärineb internetist. Kasutatud allikad peab töö
autor usaldusväärseteks, sest aastatepikkune infotehnoloogiaalane huvi on näidanud, mida
tasub uskuda ja mida mitte. Uurimusliku osa oskused ja vahendid on töö autor omandanud
pikaajalise õppimise tulemusena ning uurimuslik osa esitatakse praktiliste teadmiste ja
katsetuste põhjal.
Töö autor kasutas vaid oma arvutit, Linux operatsioonisüsteemi ning välist USB wifiantenni, mis on kordades võimsam kui sisseehitatud kaart. Meetodid, mida konkreetselt selle
uurimistöö jaoks kasutati, on kõik legaalsed. Andmeid kolmandatelt isikutelt töö käigus ei
varastatud ning turvariskide olemasolust andis töö autor teada asutuste juhatajatele. Lisaks
kontakteeruti veebikonstaabli Andero Sepaga (lisa 1) ning Eesti IT-visionääriga Linnar
Viigiga (lisa 2), et teada saada erinevatest meetoditest tulenevate ohtudega. Töös kasutatud
häkkimismeetodid on Eesti Vabariigi seadustega kooskõlas ning ükski tegu ei ole sooritatud
ilma loata. Andmete kogumiseks ning nende kajastamiseks uurimistöös koostati kirjalikud
blanketid, mis esitati vastava asutuse juhatajale ning küsiti allkirjastatud nõusolekut. Töös
kirjeldatavad turvariskid on üleüldised, sest kirjalikus lepingus on mainitud, et detailselt
turvariskide kajastamine antud uurimistöös on keelatud. Need andmed edastati pärast
kokkuvõtete tegemist personaalselt asutustes olevatele volitatud isikutele, kes andsid loa
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uuringu tegemiseks. Käesolev töö ei sisalda kirjeldusi, kuidas üht või teist meetodit
sooritada, sest tegemist ei ole õppematerjaliga, vaid töö autor soovib suurendada inimeste
tähelepanelikkust interneti turvalisel kasutamisel.
Teema valikul oli suunavaks asjaoluks huvi IT vastu ning soov seda pärast gümnaasiumi
lõpetamist õppima minna. Lisaks tegeleb töö autor ajaviitena programmeerimisega ning
white-hat häkkimisega ehk turvaaukude avastamisega, mitte omakasu eesmärgil andmete
varastamisega. Antud teema on väga aktuaalne kuna enamik interneti kasutajaskonnast
suhtuvad liiga leebelt turvariskide hindamisse.
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1. TRAADITA INTERNETI TURVALISUS
Traadita internet ehk wifi on netivorm, mida on võimalik kasutada juhtmevabalt
ühendamisel arvutiga. Selle levik on tähtsustunud paralleelselt sülearvutite ning
kaasaskantava tehnoloogia arenemisega. Üha suurem hulk elanikke Eestist on maha jätnud
kaabliühenduse ning selle asendanud wifiga nii kodus, kohvikus, raamatukogus kui ka bussis
ja autos.
Levivat wifit on võimalik jagada kaheks: avalik võrk ja parooliga kaitstud võrk. Kodustes
majapidamistes ja ärihoonetes on tavaliselt parooliga võrgud, mis on suunatud kindlale
huvigrupile kasutamiseks. Sellega hoitakse eemal võõraid, et mitte koormata internetti üle,
ning muuta veebiruumis olemist turvalisemaks. Sissetungijate eemalhoidmiseks tuleb
kasutada üha keerulisemaid paroole ning turvalisemaid wifi protokolle ehk parooli liike.
Avalikke internetipunkte kasutatakse üldjuhul kohvikutes, bussides, raamatukogudes, kus
garanteeritakse veebi pääs igaühele. Selliste võrkude puhul ei pea peale ühendamist
salasõna sisestama, vaid ühendus luuakse ilma selleta ning veebiavarused ongi avatud.
Nendes võrkudes võib asuda just kõige rohkem ohtusid, kuna internetti võib kasutada kes
iganes.
Eesti kui e-riik on väga laialdaselt tuntud just selletõttu, et avalik traadita internetivõrk levib
peaaegu kõikjal. Seega on võimalik igal pool internetti toetava arvutiga või nutitelefoniga
ühendus luua. Avaliku wifi eeliseks on laialdane kättesaadavus ning lihtsus – ühendamiseks
ei ole tarvis muud teha, kui sobiv võrk üles otsida ja sellega ühendus luua. Kokkuvõtvalt on
selline viis kõige mugavam. Negatiivseks küljeks on esiteks aeglus. Üldjuhul on kõigile
kättesaadavad võrgud aeglasemad kui parooliga kaitstud, sest rohkematele inimestele on
loodud ligipääs ning seetõttu võib olla võrk ülekoormatud, eriti juhul, kui kasutatakse suuri
ressursse nõudvaid programme, nagu Torrent. Teiseks suureks probleemiks on avalikel
võrkudel turvalisus, kuna ligi pääseb absoluutselt igaüks, kellel on võimalus ükskõik mida
teha. Eestis levivad avalikud võrgud ei ole üldjuhul väga turvalised ning see annab edumaa
häkkeritele, kes tahavad teisi kuritarvitada ning lihtsaim viis selleks ongi kohalikus võrgus
(ehk samas võrgus) tegutseda.
Järgnevalt tuuakse välja traadita interneti turvalisuse protokollid:


WEP (Wired Equivalent Privacy)

See on kõige algelisem traadita interneti turvalisuse protokoll ning seetõttu on võimalik
kõige tavalisema arvutiga mõne minutiga parool hankida (Dent 2006). Internetti
pääsemiseks on kõigil vaja teada WEP parooli, et ruuteriga ühendada. Seega on võrgus
vaid isikud, kes parooli teavad. WEP võti koosneb heksadetsimaal- ehk
kuueteistkümnendsüsteemis [kuueteistkümnendsüsteem on arvusüsteem alusega 16 ja
numbritega 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F (tähed vastavad kümnendsüsteemi
arvudele 10, 11, 12, 13, 14 ja 15)] põhineval järjestikusel numbril või tähel: numbrid 0–9 ja
tähed A–F, nagu (Beaver, Davis 2013; Hexadecimal 2013):
□ 1A648C9FE2
□ 99D767BAC38EA23B0C0176D152 (Mitchell What is a… 2013)
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Seega vastab igale tähele number, mis tõttu on WEP võtme „muukimine“ lihtne, kuna on
võimalik luua vastav logaritm. Kasutusel on kolme tüüpi WEP võtmeid, mis erinevad
üksteisest pikkuse poolest (Ibid.):
□ 40- või 64-bitine WEP: 10 numbri/tähe kohaga – moodustatakse 40-bitisest
tähtede ja numbrite kombinatsioonist (igale tähele ja numbrile vastab 4 bitti) ning
seejärel liidetakse automaatselt 24-bitine nn algatusvektor (IV), et formuleerida
RC4 võti ehk mis ongi WEP parool. Seega 40 + 24 bitti loovad kokku täiusliku
64-bitise võtme.
□ 104- või 128-bitine WEP: 26 numbri/tähe kohaga – moodustatakse täpselt sama
analoogia järgi, ainult erinevus on selles, et 26-kohaline kombinatsioon annab
kokku 26×4 = 104 bitti, millele liidetakse juurde 24-bitine IV vektor, mis annabki
tulemuseks 128 bitti.
□ 256-bitine WEP: 58 numbri/tähe kohaga – luuakse täpselt sama moodi, kuid
ainuke vahe on selles, et nüüd sõltub, kas ruuter seda võtit toetab või mitte, ehk
kas seda saab kasutada või ei. (Beaver, Davis 2013)
Kokkuvõtvalt on WEP kõige vanamoelisem ja ohtlikum. Genereeritud 24-bitine IV on
niivõrd väike ning lisaks sellele luuakse uus IV võti ainult siis, kui WEP parooli vahetatakse
– ühesõnaga IV võti muutub väga harva ning on staatiline ja seepärast on seda väga lihtne
lahti krüpteerida. Selleks on loodud spetsiaalsed programmid, mis mõne minuti jooksul
kasutavad läbi tuhandeid kombinatsioone, et parool teada saada – seda nimetatakse brute
force attackiks (jõuga rünnak) ehk mis tähendabki erinevate kombinatsioonide läbi
proovimist, et võrguvõti teada saada.


WEP2

Ainuke erinevus WEP-ist on IV võtme suurendamine 128 bitile. Sellega loodeti peatada
brute force attackid, kuid see ei õnnestunud, kuna üleüldine logaritm säilis ning seetõttu on
WEP2 sama kergesti haavatav kui WEP. (WEP2 2013)


WPA (Wi-Fi Protected Access)

Loodi eesmärgiga täiustada WEP võtit ning tagada turvalisem ligipääs internetile.
Üldplaanis on säilinud kõik WEP-ile omased alused, kuid juurde on lisatud parandatud
turvameetmed. (WPA… 2013) Kõige tähtsamaks lisandiks on Temporal Key Integrity
Protocol (TKIP), mis sarnaneb IV põhimõttele, kuid seisneb selles, et WEP-i puhul on IV
võti staatiline ja need võivad korduda. WPA puhul aga muutub see iga kord, kui vahetatakse
andmeid (inimene ühendab interneti) ning seetõttu on väiksem tõenäosus, et need korduvad.
(WPA vs… 2009)
Positiivse külje pealt on WPA mitmeid kordi turvalisem kui WEP ning seetõttu tuleb alati
eelistada seda protokolli. Küll aga see ei tähenda, et WPA-d ei ole võimalik häkkida. WPA
puhul toimitakse samamoodi ehk kasutatakse brute force attacki, kuid selle krüpteeringu ja
korralikult loodud parooli puhul võib aega minna korraliku riistvaraga arvutiga lausa
mitmeid päevi (halvema riistvaraga lausa kuid), enne kui kood teada saadakse. Suurimaks
miinuseks selle puhul on aga asjaolu, et vanemad seadmeid ei pruugi WPA-d toetada ning
pole muud võimalust, kui kasutada WEP võtit. Samas halb kaitse on ikka parem kui üldse
mitte midagi. (WPA vs… 2009)
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WPA2 (Wireless Protected Access 2)

Hetkel kõige turvalisem protokoll, mis loodi 2006. aastal ning asendas WPA. TKIP asendati
AES-iga (Advanced Encryption Standard), mis loob veelgi võimsama ja turvalisema
logaritmi, mida on äärmiselt keeruline lahti krüpteerida. (Mitchell What is WPA2? 2013)
WPA2 on kõige turvalisem meetod oma traadita internetivõrgu kaitsmiseks. Tänapäeval
saab uus kasutaja valida WPA ja WPA2 vahel. Üldiselt peaks olema esmavalikuks WPA2,
kuna see on turvalisem, sest kasutab arenenumat logaritmsüsteemi. Samas on ta palju
ressursse nõudvam ning võib internetiühendust pärssida ja aeglasemaks muuta. (Dent 2006;
Mitchell What is WPA2? 2013)
Kokkuvõtvalt luuakse iga turvalisuse protokollile lisaks kasutaja enese parool ja nn salavõti,
mis aga WEP-i puhul on staatiline ega muutu, aga WPA variatsioonides muutub kogu aeg,
ning seetõttu on viimast raskem lahti krüpteerida. Kõige olulisem on aga alati kasutada
keerulist ja originaalselt parooli, mis võimaldab hoida internetipunkti kauem turvalisemana.
(Ibid.)
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2. VEEBILEHTEDE TURVALISUSE PROTOKOLLID
2.1. Hüperteksti edastusprotokoll HTTP
Olles juba wifi võrgus sees, kasutab iga veebileht omakorda turvalisuse protokolle. See on
üldjuhul koht, kus ei piisa turvaliseks jäämiseks ainult arvutist, vaid ka internetikasutaja
teadlikkusest. Kõige rohkem on turvatud veebilehed, mille kasutamiseks tuleb sisse logida,
nagu Facebook, Twitter, internetipangad. Kõige olulisemad kaks fakti, mida iga teadlik
internetikasutaja peab jälgima, on veebilehe ees olev liides http:// või https://. Lisa täht „s“
on väga oluline, kui on soov hoida oma andmeid kaitstuna, sest tavaliselt ei kirjutata oma
kasutajanime ja parooli postkaardile ega saadeta kogu maailma laiali. Praktiliselt nii tehakse
võrgus kus kasutatakse lihtsat http:// protokolli. (Blakemore 2011)
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) ehk hüperteksti edastusprotokoll on internetis
kasutusel olevaks alusprotokolliks. HTTP määrab kuidas informatsioon vormindatakse ja
saadetakse ning kuidas veebilehed ja veebilehitseja (Mozilla Firefox, Internet Explorer,
Google Chrome) käituvad. Selle kaudu vahetatakse andmeid nagu tekst, pildid, helid ja
muud sellised. (Rouse 2006)
HTTP kontseptsioon seisneb selles, et failid võivad sisaldada endis viiteid järgmistele, mis
tõstavad esile täiendavaid ümberpaigutustaotlusi. Lihtsustades võib öelda, et igas arvutis,
mis sisaldab veebilehe faile, on programm, mis on disainitud ootama HTTP päringuid ning
neid töötlema, kui saabuvad. Näiteks on kasutatav veebilehitseja HTTP klient. Kui nüüd see
kasutaja soovib avada teatud veebilehekülge, siis veebibrauser loob HTTP päringu ning
saadab selle IP aadressile, mis haldab veebileheaadressi. Programm veebilehte haldavas
arvutis võtab päringu vastu, töötleb seda ning saadab kasutajale tagasi failid, mis on seotud
päringuga, st avab veebilehe. (HTTP… 2013; Kristol 2013)
Kokkuvõtvalt liigub läbi HTTP päringu väga palju informatsiooni. See andmevoog pole aga
eriti turvaline ning seetõttu on seda võimalik häkkida. Sellepärast on kasutusele võetud
HTTPS protokoll, mis on mitmeid kordi turvalisem. (Ibid.)

2.2. Turvaline hüperteksti edastusprotokoll HTTPS
HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) ehk turvaline hüperteksti edastusprotokoll on
turvalisem versioon HTTP-st. HTTPS vahendusel tehtud kasutajasse sisselogimised või
tähtsad toimingud, nagu pangaülekanded, on kaitstumad kui lihtsalt HTTP protokolli
kasutades. (HTTP to… 2013)
Kui kasutaja asub veebilehel, mis kasutab HTTPS-i, siis on tavaliselt aadressiribal väike
tabaluku ikoon (lisa 3), mis tähendabki, et veebileht on turvaline. Lisaks sellele on aadressi
ees protokolli HTTP asemel HTTPS. Kasutaja ühendamisel veebileht krüpteerib toimingud
digitaalse sertifikaadiga. (Ibid.)
Pisikene „s“ täht protokolli taga on tegelikult SSL (Secure Sockets Layer) ehk turvasoklite
kiht, mis kasutab vastavat süsteemi, et tagada andmete krüpteering kahe võtmega. See
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tähendab, et võetakse kasutusele digitaalne sertifikaat. Kui HTTPS serveriga on ühendus
loodud ning SSL hakkab tööle, tekib aadressiribale seda tõendav roheline taustavärv.
Ühesõnaga HTTPS protokoll tagab palju turvalisema töökeskkonna ning muudab andmete
kättesaamise kolmandale osapoolele keerulisemaks. (HTTP to… 2013)
Kuna HTTPS protokoll on mitmeid kordi turvalisem kui lihtsalt HTTP, tuleks seda
kasutada. Küll aga suurem osa internetist ühendab kasutajat just viimasega. Tavalist HTTP
protokolli kasutasid ka kõik suhtlusvõrgustikud ajani, mil hakkas laialdaselt levima
programm „Firesheep network sniffing tool“. Kuna puudus digitaalne sertifitseerimine, oli
andmeid lihtne kätte saada just selleks spetsiaalselt loodud programmiga. See sisaldas endas
koodi, millega oli võimalik varastada kohalikust võrgust teiste kasutajate cookie’d (väikene
koodilõik arvutis, mis tekib veebi külastamisega ning mis sisaldab informatsiooni
toimingute kohta) ning neid ära kasutada ja teiste inimeste kontodele sisse saada. Kõige
enam harrastati seda avalikes internetipunktides nagu raamatukogud ja kohvikud. Turvarisk
oli vaja eemaldada ning seetõttu on enamikel sisselogimist vajavatel veebilehtedel kasutusel
HTTPS protokoll, mis muudab antud programmi kasutuskõlbmatuks. (Gilbertson 2011)
Sellest hoolimata, võib vahel andmeid küsiva veebilehe protokolliks osutuda HTTP. Taoline
risk võib tekkida, kui kasutaja ei tunne hästi internetiga seotud riske. HTTP protokoll annab
kolmandale isikule kaudse võimaluse samas võrgus olles oma valdusesse saada cookie’d, et
nende abil näiteks kasutajanime ja parooli teada saada. Sellepärast on kõige populaarsemad
suhtlusportaalid, nagu Facebook, Twitter jms, võtnud kasutusele „sunnitud HTTPS
ühenduse“. See tähendab, et sellele veebilehele minnes suunatakse kasutaja automaatselt
ümber HTTPS protokollile ning kui peaks tekkima takistusi, antakse kasutajale sellest
teada. Kui aga automaatselt see alati ei toimi (tavaliselt kasutades samu veebilehti mobiilis),
siis peab kasutaja käsitsi HTTP protokolli vahetama HTTPS vastu ning edasipidi juba teeb
veebibrauser seda ise muutes aadressiribal HTTP HTTPS-i vastu ning laadides veebilehte
uuesti. (Ibid.)
Küsimusele, miks kogu internet ei kasuta HTTPS protokolli, on mitmeid vastuseid: esiteks
digitaalsete sertifikaatide loomine on väga kulukas. See tähendab, sertifikaadid ei teki
„õhust“, vaid esmalt tuleb need luua ning serveriga ühendada. See pole aga probleemiks
võimsamatele veebiserveritele, nagu Facebookile, millel on piisavalt ressursse, et oma
kasutajaid turvaliselt hoida. Teiseks probleemiks võib pidada aeglasemat ühendamiskiirust.
See tuleneb omakorda kahest asjaolust. Esmalt HTTPS ei hoia alles üleliigset
informatsiooni (midagi ei salvestata arvuti vahemälule), mida oleks võimalik häkkimise teel
varastada ning seetõttu luuakse kogu andmestik igal külastuskorral uuesti. Lisaks sellele
kasutab HTTPS digitaalset sertifikaati, mille võtmete loomine lisab ühendumisele mõne lisa
hetke. Ühesõnaga, kui kõik veebilehed kasutaksid HTTPS protokolli, oleks internet
tänapäevaste vahendite juures märkimisväärselt aeglasem. (Ibid.)
Kokkuvõtvalt tuleb igal internetikasutajal olla hoolas ning jälgida veebilehtede külastamisel,
mis nõuavad kasutajatunnuseid ja paroole, et oleks kasutusel HTTPS protokoll. See tagab
lisa turvatunde ning võib kindel olla, et kasutaja andmed jäävad salajaseks. Küll aga on
võimalik häkkida ka digitaalsete sertifikaatidega veebilehti, kuid see on aeganõudvam.
Sellest tuleneb soovitus, et kui HTTPS protokolliga ei suudeta ühendust luua või edasine
ühendamine küsib kasutaja nõusolekut, on mõttekam selleks hetkeks veebilehe külastamine
pooleli jätta, kuna midagi võib valesti olla. (Ibid.)
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3. WARDRIVING
3.1. Wardrivingu põhimõte
Wardriving kõige lihtsamas mõistes on linnas autoga ringi sõitmine ja avalike traadita
internetipunktide otsimine ning nende ülesmärkimine kaardile. Selle mõiste mõtles välja
Peter Shipley, kes praktiseeris auto, GPSi ja wifi-antenni kasutamist, et leida paroolita
võrke. (Mitchell Wardriving… 2013)
Üks osa inimesi, kes sellega tegelevad, otsivad vaid avalikke võrgupunkte, et neid üles
märkida ja vajaduse korral kasutada või nende turvalisust testida – seda kutsutakse White
hat häkkimiseks. Selle eesmärgiks ei ole andmete kuritarvitamine, vaid turvaaukude
paljastamine ning nende fikseerimine ja parandamine. Teised aga otsivad avalikke punkte
kuritarvitamise eesmärgil: häkkida kohalikku võrku sisse ning varastada andmeid või
kellegi teise võrgust luua massiivseid rünnakuid teatud objekti vastu, jäädes ise enam-vähem
anonüümseks ehk Black hat häkkimine. Wardrivingu tõttu kasvas teadlikkus turvalise
internetivõrgu vajalikkusest nagu WPA. (Ibid.)
Kui alguses kasutati käsitsi üles märkimist ning kogu protsess võttis aega, siis tänapäeval
toimub kõik automaatselt. Wardrivinguks läheb tarvis (Necessary Equipment 2013):

teatud võimsusega sülearvutit ning võimalust ühendada liideseid;

wifi-kaarti (mida võimsam, seda parem);

kindlat operatsioonisüsteemi ning tarkvara;

GPS-i;

transpordivahendit.
Need on kõige tüüpilisemad vahendid (lisa 4), et alustada. Minnes võimalikult
spetsiifiliseks, siis näeb wardrivingu süsteem üpris komplitseeritud välja. Kogu vajaminev
tehnoloogia on omavahel ühendatud ning tasub vaid linnas ringi sõita, kui arvuti salvestab
automaatselt avalikud internetipunktid kaardile. Selline näeb välja tavapärane interneti
otsimine. Selline käitumisviis on täiesti legaalne ning seda võib igaüks läbi viia.
Kuritarvitamise eesmärgil aga käitutakse teistmoodi, mistõttu protsess muutub illegaalseks.
Lisaks avalikele netivõrkudele üritatakse otsida nõrga turvalisusega võrke, mida on lihtne
haavata. Selleks käivitub automaatselt pärast võrgu tuvastamist teatud programm, mis
näiteks brute force attack meetodil hakkab tuhandeid kombinatsioone läbi testima, leides
lõpuks õige parooli. See tagab ligipääsu ruuterile ning edasi on juba häkkeri enda otsustada,
kas kasutab äsjatuvastatud võimalust netivõrgus olevate inimeste andmete varastamiseks või
soovib luua just sellest võrgust rünnaku millegi/kellegi kolmanda vastu, et ise jääda nii
anonüümseks kui võimalik. (Mitchell Wardriving… 2013)
Selline tegevus paneb üha rohkem mõtlema, kas avalike internetipunktide paljusus, nagu
seda on Eestis, on pigem kasulik või kahjulik. Üldiselt on kohalikus võrgus kuritarvitamise
juhtumeid Eestis väga harva. Mõistlik oleks siiski kõigile avalikele võrkudele sisestada
paroolid, mida on võimalik infolauast või ettekandja käest küsida ning siis vabalt kasutada.
Selline teguviis ei takistaks häkkerit samuti käitumast ja parooli küsimast, aga siiski
vähendaks wardrivingust tulenevat ohtu. (Ibid.)

173

Hendrik Tammekivi, 12. klass, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 2013
AVALIKE TRAADITA INTERNETIPUNKTIDE TURVALISUS KOLME ASUTUSE NÄITEL PÄRNUS

3.2. Häkkerid
White hat ehk „valge mütsiga“ on häkkerid, kes tuvastavad turvaauke arvutisüsteemides või
internetivõrkudes ning selle asemel, et seda kuritarvitada ja enda huvides ära kasutada,
annavad nõrkadest kohtadest omanikele märku. Riskid eemaldatakse enne, kui keegi suudab
neid enda huvides ära kasutada. (Rouse 2007; Hoffman 2013; What’s a… 2013)
White hat häkkimine on mõne jaoks vaid hobi, mõni aga teenib sellega elatist ajutiselt või
olles täiskohaga tööl mõnes firmas. Tihtipeale on „valge mütsiga“ häkkerid endised black
hat ehk „musta mütsiga“ häkkerid. Termin white hat pärineb vanadest vesternidest, kus
üldiselt kangelased kandsid valgeid kaabusid ja „pahad“ musti kaabusid. (Ibid.)
„Musta mütsiga“ häkkerid on stereotüüpsed meedias kajastatavad laialdaste
arvutiteadmistega häkkerid. Nad tegutsevad individuaalselt või rühmitustes ning nende
eesmärk on omakasu. Nad üritavad enda kontrolli alla saada arvuteid ning nendes peituvaid
andmeid, nagu panga- ja krediitkaardikontod, mille tulemusena on võimalik varastada raha.
(What’s a… 2013) Kui white hat häkkerite tegevust võib pidada legaalseks, siis „musta
mütsiga“ inimeste tegevused on illegaalsed ning kriminaalselt karistatavad.
Grey hat termin on musta ja valge vahepealne ehk tegevus, mis vahel võib olla illegaalne,
kuid samas ka kasu tuua. Üldjuhul nad ei tegutse omakasupüüdlikult, kuid paljud teod
võivad olla ebaeetilised. (Hoffman 2013)
Black hat häkker saavutaks arvuti üle kontrolli ilma loata ning kasutaks sealset leiduvat
informatsiooni enda kasuks. White hat häkker küsiks luba, et süsteemi testida ning pärast
seda annaks toimkonnale teada. Grey hat häkker saavutaks arvuti üle kontrolli ilma loata
ning annaks sellest toimkonnale teada, aga alles hiljem, ning lubades turvaaugud parandada.
Ta ei kasutanud saadud informatsiooni enda huvides, kuid tungis süsteemi ilma loata sisse,
mis on illegaalne. (Ibid.)
Blue hat häkkerid on professionaalid, keda palkab Microsoft oma Windows toodete
kontrollimiseks (Ibid.).
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4. MITM EHK VAHENDAJARÜNNE
MITM (Man in the Middle Attack) ehk eesti keelde tõlgituna „vahendajarünne“ on „ohvri“
vastu suunatud pahatahtlik rünnak eesmärgiga varastada sisselogimisandmeid nagu
kasutajatunnus ja parool suhtlusportaalides, netipangas jms. Seda võimaldab häkkeri poolt
luua võltslehekülje, mis näeb välja täiesti autentsena originaalile, kuid tegelikult pole muud
kui andmete varastamiseks loodud ajutine veebilehekülg.
Tavaline interneti kasutamine näeb välja järgmisena: klient saadab päringu ruuterile ning
ruuter vastab konkreetse informatsiooniga (vt joonis 1).

Joonis 1. Tavaline interneti kasutamine
MITM rünnaku puhul liitub ühendusega kolmas lüli, nn vahelüli ehk häkker. Kogu
andmeedastus liigub tema arvuti vahendusel (vt joonis 2).

Joonis 2. Internetiühendus MITM rünnaku puhul
See tähendab, et häkker muudab teatud elemente, et näida esmasele kliendile ruuterina.
Edaspidine käekäik näeb välja selline:

klient saadab päringu,

päring (koos andmete: näiteks kasutajatunnus ja parool) liigub esmalt häkkerile
ehk vahelüli,
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häkkeri arvutist suunatakse päring ruuterisse,
ruuter tagastab kliendile konkreetse informatsiooni.

Üldjuhul jääb kogu see toiming oskamatule kliendile märkamatuks ning ta ei aima, et
andmed on omistanud juba kolmas osapool. MITM rünnak nõuab 50% ülesseadmisoskust
ning 50% kavalust, et antud rünnak ellu viia, kuna seda on võimalik läbi viia kahte moodi:

„ohver“ tuleb suunata nn käsitsi võltsleheküljele,

„ohver“ suunatakse originaalveebilehelt automaatselt võltsleheküljele.
Kui valida esimene ning kindlam viis, siis tuleb osata võltslehekülje aadress „ohvrile“
edastada, et ta ka selle avaks. Tavaliselt on võltslehekülje aadressiks häkkeri arvuti IPaadress, mille saab aga teatud programmidega muuta sõnaliseks veebiaadressiks, mis
tundub usutavam. Esimest viisi on seega lihtne läbi viia oskamatute internetikasutajate seas,
kuna nad ei tee vahet õigel ja võltsil leheküljel.
Teine MITM rünnakutüüp on juba spetsiifilisem ning selle asemel et suunata „ohver“
käsitsi võltsleheküljele, teeb seda arvuti ise. Selle jaoks on tarvis teha mõned lisatoimingud
ning näiteks kui klient soovib külastada Facebooki, tuvastab häkkeri arvuti päringu ning
saadab ruuterisse edasi võltslehekülje, mille omakorda saab kätte klient. Viimane sisestab
oma andmed ning selle asemel, et sisse logida, tuleb ette veateade: „Sisselogimine
ebaõnnestus“. Selline rünnak jääb kindlalt märkamatuks võhikust internetikasutajale,
oskuslik klient on võimeline aga ka seda tüüpi MITM rünnakut läbi näha.
Vahendajaründe eesmärgiks on luua võltsveebileht, mis sarnaneb 1:1 originaaliga, kuid on
loodud kas andmeid varastama, automaatselt alla laadima viirust vms. Võimalusi selle
rünnakuga jagub. Suurt rolli MITM rünnaku puhul omab häkkeri leidlikkus ja kavalus
võltsveebilehe peitmiseks. Kõige suurem pluss sellise rünnaku puhul on fakt, et rünnaku
läbiviimiseks on võimalus absoluutselt igat veebilehte kloonida selle originaali sarnaseks.
Kõige rohkem kasutatakse MITM rünnakuid suurtes avalikes traadita võrgupunktides, kus
on palju kasutajaid, ning kõige tüüpilisemad on rünnakud sotsiaalvõrgustike, nagu
Facebook, Twitter, Gmail vastu.
Esimese rünnakutüübi puhul ehk käsitsi „ohvri“ suunamine võltslehele on kindel viis saada
andmed kätte, kuna see toimib alati. Ainuke ületada tulev takistus on leida viis, kuidas
„ohver“ sellele lehele suunata. On võimalus saata valenime all veebiaadress ning näiteks
öelda talle, et sisse logides avaneb uhke pilt, mis aga osutub valeks ning selle asemel saab
häkker enda valdusesse rünnaku alla langenud „ohvri“ andmed.
Teine rünnak ehk automaatne suunamine on juba palju spetsiifilisem ning vajab suuremat
arvutikasutamise oskust, et koodiread kirja panna. Sellise rünnaku tarvis on vaja teada ohvri
ja ruuteri IP-d ning kindlaid porte. Lisaks on vajaminev oskus IP-aadressi ja pordi numbrite
suunamine. Automaatne vahendaja rünnak toimib nii:

Esmalt tuleb luua võltslehekülg nagu esimese rünnakutüübi puhul.

Leitakse ruuteri ja „ohvri“ IP-aadressid.

Ühendused suunatakse ümber nii, et konkreetsele leheküljele minnes suunatakse
klient ümber võltsleheküljele.

Kasutades teatud programme, sooritatakse rünnak „ohvri“ ja ruuteri suhtes.

Kui kõik õnnestub, saab häkker kätte vajalikud andmed.
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Kõik see tundub esmapilgul lihtne, kuid tegelikult on väga mitu nüanssi, mida peab meeles
pidama. Tänapäeval on kõik sotsiaalvõrgustikud (kuna neid üritatakse häkkida kõige
rohkem) automaatselt suunatud HTTPS protokollile ehk kasutusel on SSL ning digitaalne
sertifikaat. See muudab rünnaku väga keeruliseks. Kõik, kes veel kasutavad lihtsalt HTTP
protokolli, suunatakse automaatselt võltsleheküljele ning seega saadakse andmed lihtsalt
kätte. HTTPS protokoll asub pordi numbril 443 ning HTTP protokoll on numbril 80.
Selleks, et MITM rünnak oleks edukas, on vajalik suunata kogu „liiklus“ pordilt 443 pordile
80, kuna seda on lihtsam rünnata. Seega üks osa vahendajarünnakust on võrguliikluse
ümberseadistamine vastavalt vajadusele ning seejärel vastava pordi „kuulamine“ ning
andmete kogumine.
Kokkuvõtvalt ongi see põhjus, miks peab jälgima, et kasutatav protokoll oleks alati, kui
võimalik, HTTPS. MITM rünnaku võltsleheküljed on alati HTTP protokolliga või
veebiaadressi real protokoll üldse puudub. Siin ongi oluline, kas netikasutaja on oskuslik
või mitte. Suurem osa kasutajast seda tähele ei paneks ning logiks sisse ikkagi. Kui aga
inimene seda märkab, saab ta aru, et midagi on valesti ning jätaks toimingud pooleli.
Lisaks sellele on SLL niivõrd kaval, et kui võrk tuvastab kahtlase ühenduse, teavitab
veebileht sellest klienti ning küsib, kas on soov edasi liikuda, kuna veebileht tundub ohtlik
(vt joonis 3). Selline teade on juba kindel märguanne, et konkreetse veebilehe külastamine
tuleb lõpetada.

Joonis 3. Ohtliku veebilehe teade
Võrku turvab tulemüür ning seepärast on jällegi oluline portide ümberseadistamine ja suunamine. Sellest hoolimata rünnak alati ei õnnestu, sest server lihtsalt ei ühenda klienti
soovitud leheküljele, vaid interneti ühendus praktiliselt katkeb. See tähendab, et avastati
kahtlane tegevus, kuid on selgusetu, miks see nii juhtus ning ühendus jäi poolikuks.
Ühesõnaga päring jõudis häkkeri kaudu ruuterisse, aga sealt edasi enam ei liikunud.
Kokkuvõtvalt on MITM rünnak väga tõhus, kui selle läbiviijaks on oskuslik häkker.
Internetis olles tuleb olla ettevaatlik ning jälgida, millist protokolli veebileht kasutab. Eriti
hoolikalt tuleb seda jälgida juhul kui on tegu andmeid päriva veebilehega.
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5. TURVAAUKUDE EKSPLUATEERIMINE
5.1. Uuringu metoodika
Turvaaukude leidmiseks internetivõrgus kasutatakse terminit Penetration testing ehk eesti
keelde tõlgituna läbitungimisvõimaluste testimine. Seda kasutatakse, et ekspluateerida
võimalikke turvariske ning need eemaldada ja võrk turvalisemaks muuta. Protsessi käigus
skaneeritakse süsteemi, et leida nõrku kohti. Alustades nende vastu rünnakuid saab tõestada,
kas kogu süsteemi on võimalik häkkida.
Antud tegevuse tõsidust hinnatakse erinevalt. Eestis on taoline teguviis illegaalne ning
karistatav. Karistusseadustiku § 217 järgi on tegemist arvutisüsteemi ebaseadusliku
kasutamisega. Taolise tegevuse eest on võimalik Eesti Vabariigis karistada kuni 5-aastase
vabaduse kaotusega. Küll aga on turvaaukude otsimine internetivõrkudes äärmiselt oluline,
et tagada info turvaline liikumine. Muutmaks antud meetodeid legaalseks, on vajalik
internetipunkti omaniku teavitamine ning nõusolek. Kindlamaks teguviisiks oleks tarvis
luua kirjalik volitus, mille mõlemad pooled (uuringu läbiviija ja internetipunkti omanik)
allkirjastavad. Lisaks tuleb leida x arv vabatahtlikke, kes on nõus uuringus osalema ning on
teadlikud võimalikest tagajärgedest. Sellisel juhul oleks tegevus täiesti volitatud ja
aktsepteeritud eksperimendiga ning mitte ükski teguviis ei oleks seadusega vastuolus ega
karistatav.
Antud uuringus ekspluateeriti kolme avalikku (ilma paroolita) traadita internetipunkti:

Pärnu Hansagümnaasium,

Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium,

Pärnu Keskraamatukogu.
Kõigi asutustega on allkirjastatud kirjalik volitus (lisa 5), mis lubab antud objektide
võrguühendustes turvaauke otsida. Seega on kõik tegevused legaalsed ning Eesti Vabariigi
seadustega kooskõlas. Asutused, mis oma nõusolekut antud tegevuseks ei andnud, ei
osalenud ekspluateerimises.
Pärast võimalike turvariskide avastamist ning kokkuvõtete tegemist annab töö autor
konkreetselt uuringus osalenud asutustele neist teada ning aitab edasipidi taolisi turvariske
ennetada. Sellega taotleb autor avalike traadita internetipunktide turvalisemaks muutmist
ning tulevikus erinevate häkkimiskatsete ennetamist.
Töö autor peab õigemaks, et Eesti Vabariigis oleks vaja muuta seaduste sätteid. Selleks, et
tagada kõigi kasutajate turvalisus ning muuta riskid olematuteks, karistatakse praegu kõiki
ekspluateerijaid väga rangelt. Töö autor leiab, et karistuste asemel tuleks võtta kasutusele
suuremad turvameetmed ning neid üle Eesti avalikes traadita võrgupunktides kasutada.

5.2. Uuringu läbiviimine
Antud eksperimendi läbiviimiseks vajalikud vahendid on:

sülearvuti tarkvara jooksutamiseks;

USB mälupulk vastava tarkvaraga;
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väline USB wifi-antenn;

teine sülearvuti, mis täidab nn „ohvri“ rolli kohalikus võrgus.
Nende vahenditega on võimalik läbi viia väga lihtsaid süsteemi skaneerimisi kui ka
spetsiifilisi ja aeganõudvamaid ekspluateerimisi. Antud töös on kasutatud ohutumaid
teguviise, et oleks võimalus avalikke internetipunkte üldse kasutada, kuna loa taotlemine
võib olla üpris keeruline. Mitmed uuringus osalemise keeldumised olid seotud sellega, et
paljud inimesed ei taha usaldada ega ole teadlikud, mis nende süsteemis tegema hakatakse.
Kõik vahendid, mis antud uuringus on kasutusel, on omistatud legaalselt. Arvutid ja USB
mälupulk on soetatud Eestist. Väline USB wifi-antenn on spetsiaalselt tellitud Norrast antud
uurimistöö läbiviimiseks. Igal soovijal on võimalik osta kõik vahendid täiesti
seadusepäraselt, kuid nende kasutamine võib osutuda illegaalseks ning karistatavaks.
Traadita internetivõrgu turvalisuse skaneerimist saab jagada kolme järjestikusesse astmesse:
1. Paika panna, kas ja kui palju süsteeme on aktiivsed.
2. Portide skaneerimine.
3. Süsteemi võimalike turvariskide ekspluateerimine.
Esimese sammu eesmärgiks oli määrata, kas süsteem on aktiivne ning võimeline
„suhtlema“ meie arvutiga. Sellega on võimalik leida väga palju informatsiooni teiste arvutite
kohta võrgus. Kõiki masinaid, mis on tol hetkel aktiivses kasutuses, on võimalik leida.
Järgmiste sammude tegemiseks oleks kõige mõistlikum leida üks või mitu „ohvrit“ ning
nende arvutite mõningad andmed üles kirjutada, nagu IP-aadress (seadmete unikaalne
aadress kohalikus võrgus suhtlemiseks, sarnaselt telefoni numbritele ja majade numbritele).
Teiseks tuleb skaneerida võimalikke avatud porte. Pordid on määratud kolme parameetriga,
milleks on IP-aadress, transpordikihi protokoll (UDP või TCP, mis turvab võrgusuhtlust) ja
pordi number. Antud kontekstis huvitab meid pordi number (kui IP-aadressi võib võrrelda
majanumbriga, siis pordi numbrit on võimalik võrrelda selles majas oleva korteri numbriga).
Põhimõtteliselt on port kanal või uks, mille kaudu süsteemis andmed liiguvad. Üht porti ei
saa kasutada rohkem kui üks rakendus ehk programm, kuid üks rakendus võib kasutada
korraga mitut porti.
Üldtuntud teenustele on välja kujunenud kindlad pordi numbrid ning rakendused, mis selle
teenusega seonduvad. Kõige üldtuntumad pordi numbrid on toodud tabelis 1. Portide
skaneerimine võrgus annab teada, missugused on avatud ning see loob parema üldpildi
kogu võrgust ning lisaks sellele, missugust rünnakut konkreetsele süsteemile sooritada.
Lisaks pordi numbritele on võimalik samasuguse skaneerimisega leida ruuteri tootjafirma
(mis võib osutuda tähtsaks nüansiks, kuna on võimalik internetist otsida antud ruuteri nõrku
kohti), arvutis jooksev operatsioonisüsteem, arvuti kasutaja jpm.
Viimaseks jääb võrgu võimalike turvariskide ekspluateerimine. Selleks on võimalus
kasutada väga palju programme, vastavalt sellele, missuguseid riske otsitakse ning kas
kavandatakse edaspidist rünnakut internetivõrgule. Põhimõtteliselt otsitakse kooskõlas
portidega võimalikke turvaauke, mida on võimalik ühel või teisel viisil häkkida, kasutades
iga pordi numbri jaoks spetsiifilist tehnikat. Hoolimata kõikidest avatud portidest, on väga
oluline, kas seade kasutab tulemüüri või mitte, sest väga raske võib olla kasutada ära porte,
mida blokeerib tulemüür. Tulemüür on tarkvara (või vahel riistvara), mis kontrollib kasutaja
ja interneti vahelist infoliikumist ning seejärel otsustab, kas blokeerib selle või lubab
arvutisse. See võib aidata takistada häkkerite omavolilist tegutsemist.
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Tabel 1. Pordi numbrid ja rakendused
Pordi
number
20
21
22
23
25

Teenus
FTP Data Transfer ehk
failiülekandeks
FTP control ehk failiülekande
kontrolliks
SSH ehk turvaliseks sisselogimiseks
Telnet ehk terminaliühenduseks

Pordi
number
53

DNS ehk domeeniserveripäringuteks

80

HTTP ehk veebilehtede vaatamiseks

110
443

POP ehk e-posti lugemiseks
HTTPS ehk krüpteeritud
veebilehtede vaatamiseks

Teenus

SMTP (e-mail) ehk e-posti
saatmiseks

Antud töös skaneeris autor kõigi uuringus osalenud asutuste võrkusid. Selle põhjal saadi
teada, missuguse IP-aadressiga on ruuter, kui mitu kasutajat antud hetkel võrgus on,
tuvastada „ohver“ ning leida, missugused pordi numbrid on avatud ruuteril ja „ohvril“.
Pärast võrgu skaneerimist sooritas uuringu autor ühe „ohvri“ (antud töös teine sülearvuti,
mis kuulus samuti autorile) vastu MITM rünnaku. Kõigis võrgupunktides kasutatud
meetodid olid täpselt samasugused.
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6. TULEMUSED
6.1. Pärnu Hansagümnaasium
Kõige esimeseks uuritavaks asutuseks oli Pärnu Hansagümnaasium. Sealse loa sai töö autor
informaatikaõpetaja käest, kes lubas avalikus võrgus otsida turvariske. Nimelt on koolis
kaks võrku: üks, mis on õpetajatele ja õpilastele ning turvamata võrk külalistele. Töö autori
eesmärgiks oli ekspluateerida külalistele mõeldud võrku.
Esmalt oli tarvis skaneerida võimalikke „ohvreid“ ja avatud pordi numbreid ning IPaadresse. See ei kujunenud raskeks ning kogu ajakulu oli 22,75 sekundit. See aeg sõltub
isikute arvust võrgus. Sel hetkel oli külalistele mõeldud võrku kasutamas vaid mõni üksik
isik. Seega oli tuvastamisaeg üsna väike. Skaneerimise tulemusena sai autor teada ruuteri ja
„ohvri“ IP-aadressid ning avatud pordi numbrid.
Pärnu Hansagümnaasiumi avaliku wifi-võrgu pordi numbritest oli avatud neli kõige
tüüpilisemat. Lisaks avastas uuringu läbiviija ühe spetsiifilisema, mis võib tulevikus osutuda
turvariskiks, sest kasutades konkreetselt sellele pordinumbrile mõeldud ekspluateerimist, on
võimalik kuritarvitada kogu võrku.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et avatud olid pordid, mis aitavad kasutajatel teha igapäevaseid
toiminguid ning nende sulgemise tagajärjeks võib olla näiteks e-posti lugemise võimaluse
kaotus. Kõige suuremaks probleemiks võib pidada asjaolu, et konkreetne skaneerimine viidi
läbi koolimajas sees olles. Hetk hiljem istus töö autor koolist mõnekümnemeetri kaugusel
olevas pargis ning võttis üles sama ühenduse. Uuringu autor skaneeris võrku ning tulemuste
saamiseni kulus 74,88 sekundit ehk 52,13 sekundit rohkem. Lisaks avastati veel üks avatud
port. Selle tulemusena on võimalik häkkeril kogu koolimajas olev veebivõrk maha tõmmata
ning oma huvides ära kasutada. Paralleeli võib tuua sõjategevuses kasutusel olevate
snaipritega, kes ründavad distantsilt – samuti käitub häkker, kes istub pargipingil ning viib
läbi rünnakud koolimaja internetivõrgu vastu, jäädes ise võimalikult anonüümseks. Sellist
turvariski võib konkreetse asutuse puhul pidada kõige olulisemaks. Ühesõnaga koolimaja
internetivõrgu vastu on võimalik väga edukas rünnak läbi viia asudes peahoonest
paarikümne meetri kaugusel. Ajakulu on natukene suurem, kuna iga toiming võtab kauem
aega, aga anonüümsust peetakse häkkerite maailmas kõige tähtsamaks, seega kaalub see
ajakulu üle.

6.2. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium
Teiseks
asutuseks
uuringus
osutus
samuti
koolimaja,
Pärnu
Sütevaka
Humanitaargümnaasium. Sealses asutuses on samuti kaks võrku: üks, mis on mõeldud
õpetajatele ja on parooliga kaitstud, teine on suunatud õpilastele ja seega parool puudub.
Uuringu objektiks osutus õpilastele mõeldud wifi-võrk. Luba turvaaukude tuvastamiseks sai
autor õppeasutuse informaatikaõpetaja käest.
Skaneerimise ajakulu oli 128,5 sekundit, kuna antud võrgus oli tol hetkel mõni kasutaja
rohkem kui Pärnu Hansagümnaasiumis. Raskusi ei tekitanud ruuteri ning „ohvri“ leidmine:
kokku kulus vaid 15,3 sekundit.
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Konkreetne ekspluateerimine tuvastab 1000 pordi seast kõik avatud pordi numbrid. Pärnu
Sütevaka Humanitaargümnaasiumi ruuteril oli avatud neli tüüpilisemat porti ning üks vägagi
spetsiifiline. Viimane võib osutuda väga ohtlikuks, kui antud rakendusel, mis seda
konkreetset pordi numbrit andmete vahetamiseks kasutab, ei ole korralikku parooli.
Samamoodi kui Pärnu Hansagümnaasiumis, oli võimalik võrku kasutada lähedal asuvas
pargis. Konkreetse skaneeringu ajakulu oli kaks korda suurem kui koolimajas sees viibides,
kuid see ei tähenda, et häkker ei suudaks rünnakut internetivõrgu vastu planeerida.
Kokkuvõtvalt on võimalus häkkeril läbi viia väga edukas rünnak Sütevaka
Humanitaargümnaasiumi avaliku internetivõrgu vastu, sest olles pargis on võimalus jääda
anonüümseks ning saab ära kasutada nõrgalt turvatud spetsiifilist porti.

6.3. Pärnu Keskraamatukogu
Viimaseks objektiks oli Pärnu Keskraamatukogu avalik traadita internetivõrk. Antud
asutuse internetivõrgu skaneerimiseks oli kõigepealt juhataja luba. Koolimajades läks loa
küsimise protsess kiirelt, sest mõlemas olevad informaatikaõpetajad olid kursis, mida autor
teeb. Raamatukogus läks aga oluliselt kauem. Esmalt tuli otsida juhataja ning seejärel
seletada, miks autor seda teeb ning mis kasu see raamatukogule toob. Seejärel helistas
juhataja raamatukogu IT-spetsialistile, kellele tuli omakorda kogu jutt ära rääkida ning
seejärel kirjalik luba skaneerida ning meili teel saata. Sellele järgnes ligi tunni pikkune
ootamisaeg ning siis sai töö autor loa uuringu läbiviimiseks.
Esmalt tuli läbi viia aktiivsete kasutajate skaneerimine. Raamatukogu avalikku võrku
skaneerides sai autor kõigest 53,19 sekundiga 10 aktiivse süsteemi andmed. See aeg on väga
väike ning põhjuseid võib olla kaks: kas internet on väga kiire või see on ebaturvaline. Küll
aga avastas autor vaid kolm avatud porti. See number aga ei tähenda veel midagi, sest ei ole
teada, missugust tulemüüri antud süsteem kasutab.
Kõige murettekitavamaks oli taas asjaolu, et antud internetivõrku oli võimalus kasutada
lähedalasuval vallikraavi aasal pingil istudes. 23,95 sekundiga oli autoril käes ruuteri IPaadress. Hoolimata sellest oli ühendus üpris aeglane, mis tähendab, et rünnak on võimalik,
kuid võtaks kõigist kolmest uurimise all olevast objektist kõige kauem aega, sest 10
süsteemi asemel leiti vaid neli, arvestades asjaolu, et töö autori „ohver“ oli ka välja lülitatud.

6.4. MITM uuring Pärnus
Antud töö raames viis autor läbi MITM rünnakud „ohvri“ suhtes samades
internetipunktides, milles toimus ekspluateerimine. „Ohvrina“ on kasutusel uurimistöö
autori käsutusesolev teine sülearvuti, et mitte rikkuda inimeste privaatseid õigusi.
Eesmärgiks oli leida, missuguses asutuses antud rünnak toimiks ja missuguses mitte.
Töö autor sooritas nii esimest kui teist tüüpi netirünnakuid. See tähendab, et esmalt
eksperimenteeris, kas töötab käsitsi suunamine ning seejärel kuidas toimib automaatne
veebiliikluse ümbersuunamine. Esmalt tuli üles seada võltsveebileht. Iga näite puhul oli
kasutusel üks populaarseimaid sotsiaalvõrgustikke Facebook. Kuna Facebook kasutab
automaatset HTTPS protokollile suunamist, oli juba ette teada, et see võib raskusi tekitada.
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Veebirünnak Pärnu Hansagümnaasiumile algas võltsveebilehe loomisega ning järgnevalt tuli
„ohvri“ arvutis võltsleheküljele ühenduda. Sellega probleeme ei tekkinud ning ühendus oli
loodud. Rünnakut läbiviivas arvutis oli ekraanil näha, kuidas ühendus on loodud ning
oodata jäi vaid „ohvri“ arvutis andmete sisestamist. Kogu see protsess võttis ülesseadmiseks
aega ~15 sekundit. Veerand minutit, et luua rünnak „ohvri“ vastu, on tõenäoliselt väga väike
aeg ning seetõttu paneb veelgi rohkem mõtlema, mida kõik on võimalik sooritada.
Alternatiivina oleks võimalus võltslehele suunata viirus, mis ühendamisel automaatselt alla
laetakse ning seejärel ei oleks häkkeril ainult „ohvri“ andmed, vaid kontroll terve arvuti üle.
Kuna esimene rünnak õnnestus, tuli liikuda teise juurde. Selleks oli kõige pealt vaja suunata
veebiliiklust ning avada porte. Selline rünnak võttis aega natukene kauem, ligikaudu kaks
minutit. Kui kõik oli üles seatud, oli vaja „ohvri“ arvutis katsetada. Ühendasime Facebooki
lehele. Ühenduse loomine võttis märgatavalt kauem aega ning nagu oli arvata, tuli ette
punasel taustal valge kiri (vt joonis 3), mis seletas, et veebilehel võib olla kahtlast tegevust
ning küsis kasutaja nõusolekut jätkamiseks. Vajutades jätka oligi „ohver“ suunatud
võltsveebilehele ning kogu suunamise protsessi oli rünnakut sooritavas arvutis näha.
„Ohvril“ oli tarvis vaid sisse logida ning kõik andmed olid uuringu läbiviijal käes. Küll aga
oli näha, et „ohvri“ veebisaidil oli HTTPS protokollil punake kriips pealetõmmatud ehk mis
näitas HTTPS kaitse puudumist. Oskuslik kasutaja märkaks seda ning jätaks sisselogimise
pooleli.
Kokkuvõttes peab tõdema, et Pärnu Hansagümnaasiumi internetivõrgu tulemüür jäi nõrgaks
ning MITM rünnaku sooritamine kulges vahejuhtumiteta.
Samadel põhimõtetel seati üles netirünnak Sütevaka Humanitaargümnaasiumi
internetisüsteemile. Rünnatavaks „isikuks“ oli taaskord teine sülearvuti ning veebileheks
Facebook. Esmalt sooritas töö autor esimest tüüp MITM rünnaku, mis õnnestus täielikult.
Kasutades piisavalt kavalust ning peites võltslehekülje aadress ära, on väga lihtne koolis
teistelt inimestelt andmeid varastada. Sealne ülespanek võttis enam-vähem sama kaua aega,
kuid mõned sekundid lisandusid asjaolust, et skaneerimine kestis kauem, sest võrgus viibis
rohkem kasutajaid.
Teiseks tuli sooritada automaatne rünnak. Sütevaka Humanitaargümnaasiumi puhul see
ebaõnnestus. Rünnakut läbiviivas arvutis oli korralikult näha, et ühendusi suunatakse ümber
ning kõik toimib, kuid vahele astus tulemüür, mis takistas „ohvril“ Facebooki külastamist.
Ekraanile ilmus veateade, et veebileht pole kättesaadav ning sinna see jäigi. Seega
automaatne rünnak ebaõnnestus, kuid selle asemel õnnestus korraks kogu avalik internet
maha tõmmata. See võib juhtuda juhul, kui edasi-tagasi liikuvate andmete kogus koormab
interneti üle.
Viimaseks uuritavaks asutuseks oli Pärnu Keskraamatukogu. Eeltöö oli täpselt samasugune
nagu kahe eelnimetatud „objekti“ puhul ning ka esimese rünnaku tulemus oli oodatav:
manuaalse suunamise korral on MITM rünnak võimalik ning toimib ilma viperusteta.
Teise rünnakutüübi puhul võib tõdeda, et rünnak nii õnnestus kui ka ebaõnnestus. Kui
esimest korda „ohvri“ arvutis Facebooki üritati ühendada, avanes ekraanil taaskord punasel
taustal valge hoiatusmärk. Seega oli algul lootus, et rünnak õnnestub, kuid süvenedes
avanes teistsugune vaatepilt kui Hansagümnaasiumis. Nimelt puudus praegusel juhul nupp
„Jätka omal vastutusel“, mis Hansagümnaasiumis oli täiesti olemas. Oli vaid „cancel“ ehk
tühistamise nupp. Küll aga oli taaskord aadressiribal näha maha tõmmatud HTTPS
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protokolli. Nupule klikkides ei juhtunud muud kui ühendus ebaõnnestus. Seega tulemus oli
sarnane Sütevaka Humanitaargümnaasiumis toimunule. Kordagi ei proovinud autor aga
rünnakut ühekordselt ning seega teisel korral raamatukogus automaatne rünnak toimis, kuid
pärast seda katset oli samasugune tulemus nagu Sütevakas. Tulemüür blokeeris
andmevahetuse ning ühendamine sotsiaalvõrgustikku ebaõnnestus.
Üks erinevus, mis tuli ilmsiks raamatukogus, oli võimalus jälgida „ohvri“ tegevust veebis.
See tähendab, et oli võimalus jälgida külastatavaid veebilehti. Seda võimalust proovis autor
ka teistes asutustes, kuid mis sealsetes võrkudes ebaõnnestus.
Uuringu tulemusena tuleb tõdeda, et üldjoontes on avalikud traadita internetipunktid
ohtlikud (vt tabel 2). Kõige olulisemaks peab autor fakti, et need levivad liiga suurel alal
ning seetõttu on võimalik internetivastane rünnak sooritada asutusest väljaspool asudes.
Tabel 2. Uuritavate asutuste turvalisus
Asutus

Pärnu
Hansagümnaasium
Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasium
Pärnu
Keskraamatukogu

Ebaturvalised Korralik
Wifi leviala:
MITM
MITM
pordid
tulemüür + väike, vaid teatud alal; manuaalne automaatne
− liiga suur ala
rünnak
rünnak
+

−

−

+

+

+

+

−

+

−

+

+/−

−

+

+/−

Sellele lisaks on erinevates asutustes erinevad turvariskid. Kokkuvõtvalt on kõik antud
uuringus osalenud asutused praktiliselt võrdselt turvariskidest ümbritsetud, sest plusside ja
miinuste arv on võrdne (3+ ja 2 −). Võttes võrdluse aluseks automaatse vahendajarünnaku,
võib autor pidada kõige turvalisemaks uuringus osalenud avaliku traadita internetivõrgu
haldajaks Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi, kuna seal rünnak ei toiminud. Pärnu
Keskraamatukogu võib tõsta teisele kohale, kuna ühe korra rünnak õnnestus, kuid edaspidi
ebaõnnestus. Hetkel kõige ebaturvalisemaks osutus Pärnu Hansagümnaasiumi võrk, kuna
automaatne MITM rünnak õnnestus. Küll aga tuleb silmas pidada üht väga olulist fakti
seoses „ohvri“ arvutiga. Installides arvutisse erinevaid rakendusi, mis võivad kasutada
eriskummalisi porte, on võimalus enda turvalisust veelgi ohustada. See, et ühe arvutiga
Sütevakas rünnak ei õnnestunud, ei tõesta fakti, et kasutades teist „ohvrit“ oleks tulemus
samasugune – hoopis vastupidi, võimalus rünnaku läbiviimiseks on väga suur, kuna kõik
oleneb portide omavahelisest suhtlemisest.
Konkreetselt uuringus osalenud asutuste turvalisuse tõstmiseks on soovitatav tugevdada
tulemüüri ning kontrollida, kas kindlasti kõiki avatud porte on vaja kasutada. Võib juhtuda,
et rakenduse installimisega avati port, mida tegelikult üldse ei kasutata ning seetõttu on üks
lisarisk juures. Kõige olulisemaks peab autor aga wifi suurt leviala. Selle asemel, et pakkuda
teenust ilma paroolita, oleks mõistlikum internetivõrk jätta avalikuks, kuid seda parooliga.
See tähendab, et vajadusel saab klient parooli infoletist küsida või stendilt lugeda.
Põhimõtteline samasus jääb – wifi võrk on avatud kõigile.
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Töö autori eesmärgiks oli tõestada, et internetis turvaliseks viibimiseks on vajalik olla nii
turvalises võrgus kui ka olla oskuslik kasutaja. Seega võib väita, et uurimiseksperimendis
osalenud wifi-võrgud ei ole turvalised ning kui puudub interneti kasutusoskus, on väga suur
võimalus langeda rünnaku „ohvriks“, pidades silmas veebilehtede protokolle (HTTP ja
HTTPS). Manuaalne rünnak toimis kõigis kolmes asutuses, seega on väga oluline, et
edaspidi interneti kasutajaid informeeritakse kasutama ja jälgima HTTPS protokolli, sest
vastasel juhul on võimalus kaotada oma isiklikke andmeid.
Kindlasti tuleb silmas pidada fakti, et antud töös kajastatud meetodid on veel nn
kergekaalulised. Võimalusi, mida arvutiga korda saata, on palju. Seega on avalikel traadita
internetipunktidel kanda palju suurem roll, kui paljud arvavad. Juba asjaolu, et
haridusasutuse wifi-võrku on võimalik siseneda kümnete meetrite kauguselt ning kasutades
tarkvara, mis tagab häkkeri täieliku anonüümsuse, on tal võimalik kogu kooli interneti vastu
rünnak sooritada. Selle vältimiseks ei tohiks olla nii palju ilma paroolita traadita
internetivõrke, vaid need võivad olla avalikud kõigile, kui küsida näiteks sekretärilt parool –
avalik seega selles mõttes, et igaüks võib küsida parooli ning seejärel võrku kasutada. See ei
takista häkkeril parooli küsimast, kuid üldjuhul vähendab võimaluse igaühel internetivõrku
sisenemise.
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KOKKUVÕTE
Käesolev töö ei piirdu mitte ainult avalike traadita internetivõrkude turvalisuste
analüüsimisega ning hindamisega, vaid annab tervikliku ettekujutuse veebis toimuvast.
Lisaks sellele on töö üheks eesmärgiks anda lugejale teadmisi, mida edaspidi kasutada, et
internetis turvalisemalt liigelda. Uurimistöö käigus sai töö autor lisateadmisi. Kuigi
üldteadmised olid juba enne uurimistöö kirjutamist olemas, siis nüüd on reaalne arusaam,
kuidas internetis infovahetus käib. Töö kirjutamise käigus selgus, et ilma nõusolekuta
oleksid vastavad tegevused ebaseaduslikud ning selle tagajärjel oleks võimalus kuni
viieaastasele vanglakaristusele. Samas muudab see teadmine antud töö unikaalseks ning
tähelepanu köitvaks.
Antud töö eesmärgist tulenevalt: hinnati kolme Pärnu avaliku wifi-võrgu turvalisust; näidati,
et suur osa inimestest ei ole oskuslikud veebikasutaja; õpetati, mida jälgida, et turvalisemalt
internetis liikuda. Pärast töö valmimist anti detailne ülevaade uuringus osalenud asutustele
nende traadita internetipunktide turvalisuste kohta. Lisaks on töös välja toodud turvariskid,
mida iga kasutaja peaks ise jälgima. Vähemal määrab saab pidada tõestatuks fakti, et suur
osa inimesi ei ole oskuslikud internetikasutajad. Uuringu käigus tehtud katsetustest võib
väita, et suur hulk inimesi on võimelised sarnaste pettuste „ohvriks“ langema.
Töö teema on tänapäeval väga aktuaalne. Internetiteemad põimivad inimesi igapäevaselt.
Veebiturvalisusest tegelikult ei peeta lugu. Peaaegu igaüks väidab, et oskab internetti ilma
piiranguteta kasutada ning probleeme ei teki. Küll aga võib nii suur hulk avalikke traadita
internetipunkte muutuda koormaks, sest neid ei suudeta hallata ja võivad muutuda
häkkeritele kättesaadavateks. Töö autor peab kõige olulisemaks tulemuseks wifi-võrkude
haavatavuse detailse analüüsi tutvustamist uuringus osalenud asutustele. Tänu sellele
paraneb koostöö eri organisatsioonide vahel ning saavutatakse turvalisem e-riik. Järgnevalt
oleks vaja teada, missuguseid meetmeid rakendada, et e-riigis nagu Eestis ei tekiks
probleeme avalike traadita internetivõrkude pärast. Üheks võimaluseks, mida autor soovitab,
on jätta alles mõiste „avalik wifi-punkt“, kuid seda parooliga. See tähendab, et igaühel on
võimalus võrku kasutada, kui küsib raamatukogu infoletist või kohvikus teenindajalt
parooli, mis võimaldab kliendil võrku ühendada. Selline käitumine ei pruugi olla kindel
vastus internetiturvalisuse küsimusele, kuid algus oleks tehtud. Järgnevate uuringute abil
võib edasi mõelda, missuguseks kujuneb traadita internetipunktide iseloom tulevikus.
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LISAD
Lisa 1. Veebikonstaabli vastuskiri
Veebikonstaabel Andero
Tere
Eeldades, et uurimistöö peaks Teil järgima teadustöö nõudeid siis ei soovita Teil kindlasti eelneva
kooskõlastuseta valitud uurimismeetodit kasutada. Tegemist oleks arvutisüsteemi ebaseadusliku
kasutamisega kui KarS § 217 kirjeldatud kuriteoga. Lisaks oleks kindlasti vajalik, et sellisele tööle
antaks ka eetikakomisjoni nõusolek.
Ehk oleks Teil mõistlik valida välja kindlad internetipunktid, mida soovite uurida. Seejärel
kooskõlastada oma tegevus internetipunkti omanikega, teavitades neid oma kavatsusest (hea oleks
kokkulepe sõlmida kirjalikult). Ning leida X arv vabatahtlike Teie valitud võrke kasutama, keda
eksperimenti kaasata, kes teaksid mis võib juhtuda ja mis on uurimistöö eesmärk. Sellisel juhul oleks
tegemist igati aktsepteeritud uurimiseksperimendiga. Seadusevastasuse välistab sellisel juhul osapoolte
kokkulepe.
Parimatega
Andero Sepp

Lisa 2. Linnar Viigi vastuskiri
Tere Hendrik
Kena, et kirjutasid ja interneti turvalisusele tähelepanu pöörad.
Alustan ehk sellest, et püüan täpsustada Sinu arusaama avalikest internetipunktidest. Kas pead silmas
igasuguseid avalikuks kasutamiseks avatud traadita interneti levialasid? Või avalikke internetipunkte,
millest mõnede juures on ka avatud traadita interneti leviala (kuid ei pruugi olla)? Rongid, bussid, kus
on WiFi? Ka minul on kodus, suvekodus, kontoris ja autos avalik internet levimas – sel juhul pead
silmas traadita interneti turvalisuse küsimusi laiemalt. Antud teemal on näiteks IT Kolledži tudengid
pea igal aastal oma lõputöid tegemas ning olukord on nii Eestis kui ka mujal maailmas infoturbe
seisukohast murettekitav. Reaalseid intsidente on eskaleerunud avatud WiFi tõttu vähe, pigem on need
jäänud alla 1% kõigist intsidentidest. Lihtne ja avatud ligipääs avaliku hüvena kaalub seeläbi üle
võimalikud turvaprobleemid – samas ei tähenda see, et elementaarse infoturbega ei peaks tegelema.
Mis puudutab Sinu soovi aastatöö raames „teatud vahendeid“ kasutada siis kutsun Sind
ettevaatlikkusele ja palun Sul oma kavatsusi tõsiselt kaaluda. Nende vahendite kasutamine on Eestis
ebaseaduslik ning oma hüpoteesi saad tõestada ka ilma MITM kasutusele võtmata. Kõige lihtsam, kui
arutad
oma
tegevuse võimalikke tagajärgi näiteks
Veebikonstaabel Anderoga
–
http://www.facebook.com/veebikonstaabel.andero?fref=ts.
Kõike kena,
Linnar

Lisa 3. Tabalukk

Allikas: http://www.instantssl.com/images/goldpadlock.jpg (29. mai 2013)
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Lisa 4. Wardrivingu varustus

Allikas: http://www.wardriving.com/oldnews/fiva.jpg (01.juuni 2013)

Lisa 5. Kirjaliku nõusoleku vorm
UURIMUSE LÄBIVIIJA
Nimi:
Isikukood:
Elukoht:
Kool:
Klass:
Uurimus: „Avalike traadita internetipunktide turvalisus“
Eesmärk: avastada turvaauke ning nendest teada anda




Uurimuse läbiviimiseks kasutan oma sülearvutit (Dell Vostro V131), välist USB wifi antenni
ning „katseisikut“ ehk teist uurimuse läbiviijale kuuluvat sülearvutit.
Uurimuse viin läbi vaid mõlema osapoole nõusoleku korral.
Uurimus sisaldab internetivõrgu turvaaukude otsimist, seda kindlate vahenditega.
o
Informatsiooni kogumine kogu võrgu kohta.
o
Turvalekete leidmine, nagu avatud pordid.
o
Kasutan oma katseisiku peal MITM rünnakut ehk Man in the middle, millega on
võimalik ehitada võltsveebilehti ning nendelt andmeid koguda.
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Uurimusse EI KAASATA mitte ühtegi välisisikut. Kasutan vaid enda teist sülearvutit
uurimuse läbiviimiseks.
Uurimuse käigus EI avastata tähtsaid andmeid/informatsiooni/paroole, mida oleks võimalik
edaspidi kuritarvitada.
Uurimuse käigus saadud andmeid kajastan vaid kaudselt oma lõputöös (ei kajasta detailselt,
missugused on konkreetse koha riskid, vaid kirjutan, kas leidub või mitte).
Pärast uurimuse lõppu ja töö valmimist avaldan turvariskid vastava asutuse juhtivale isikule,
et oleks võimalik turvariske ennetada.

UURIMUST
EI
VIIDA
LÄBI
OMAKASUPÜÜDLIKKUSE
EESMÄRGIL,
VAID
INTERNETIVÕRGUS OLEVATE TURVARISKIDE LEIDMISEKS NING EDASPIDI NENDE
ENNETAMISEKS.
UURIMUSE LÄBIVIIMISEKS TASUB TÕDEDA, ET EESTI VABARIIGIS ON VÄGA RANGED
SEADUSED
ARVUTIKURITEGUDELE.
KUI
SELLE
ASEMEL,
ET
MUUTA
INTERNETIAVARUSED TURVALISEMAKS NING ENNETADA ARVUTIKURITEGEVUSI, ON
VAJADUS KÕRGELT TRAHVIDA.
UURIMUS TOIMUB AINULT MÕLEMA OSAPOOLE NÕUSOLEKUL
UURIMUSES OSALENU
Nimi:
Asutus:
Nõusolek:
Allkiri:

UURIMUSE LÄBIVIIJA
Nimi:
Asutus:
Nõusolek:
Allkiri:
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SISSEJUHATUS
Muusikal on kasvav funktsioon noorte igapäevaelus, kuna on seotud tehnoloogia arengu ja
selle kerge kättesaadavusega. Seega kuulavad väga paljud noored muusikat tavapäraste
tegevuste taustaks, näiteks ühest punktist teise liikudes, koristades, keskendudes õppetööle
või isegi lektüüri lugedes. Samuti mõjutab muusika meid füüsiliselt, sotsiaalselt ja vaimselt
ning on leitud selle positiivne mõju ka inimese kognitiivsetele1 võimetele. Nimelt peetakse
seda praktiliseks vahendiks, mis aitab kujundada õpilaste individuaalseid ja iseseisvaid
oskusi ning teadmisi. Lisaks on konkreetseid näiteid, et õpilaste õppeedukust võib mõjutada
nende varajasem muusikaline kogemus ja haridus. Sel põhjusel ongi mujal maailmas juba
aastakümneid taustmuusikat edukalt rakendatud ka õppetöös.
Töö autorile teadaolevalt ei ole aga taustmuusika Eesti koolitundides laiemat kasutuspinda
veel leidnud. Seetõttu ei tea me, kuidas võiks pikemaajaline taustmuusika kasutamine
mõjutada õpitulemusi. Küll aga saab välja selgitada noorte hinnangud taustmuusika mõjust
kodusele õppetegevusele. Arvestades läbi aastate Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi
(edaspidi PSHG) kõrgeid kohti riigieksamite tulemuste põhjal ja õpilaste aktiivset osalust
muusikalises tegevuses, huvitus autor, kuidas suhtuvad nad taustmuusika saatel õppimisse.
Sellest tulenevalt on plaanis uurida taustmuusika mõju erinevates õppeprotsessides ja läbi
viia teemakohane küsitlus PSHG õpilaste hulgas. Uurimistöö eesmärk on analüüsida PSHG
õpilaste hinnanguid taustmuusika mõjust õppimisele. Töö hüpoteesiks on: muusika mõju
õppimisele on positiivne – Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi noored eelistavad
taustmuusika saatel õppida ning see aitab paremini omandada ja lahendada koduseid
ülesandeid. Töö probleem on: kuidas mõjutab taustmuusika õpilaste mälu, matemaatika
ülesannete lahendamist ja loetust arusaamist? Sellele küsimusele püüabki autor leida vastust
läbi käesoleva uurimistöö ning seda võib pidada ka esimeseks etapiks taustmuusika mõju
uurimisel.
Uurimistöös on kirjeldatud muusika mõju inimkehas toimuvatele füsioloogilistele
protsessidele. Samuti on rõhutatud muusika seost lugemise, matemaatika ning mäluga ja
välja toodud nende tähtsus ning kirjeldus varasemate uurimistööde põhjal. Töö lõpus on
esitatud õpilaste seas läbi viidud küsitluse tulemused, võrdlus varasemate teadustöödega ja
olulisemad järeldused.
Eesti keeles ei ole avaldatud kokkuvõtvat materjali taustmuusika mõjust õppetööle
tervikuna, mistõttu lähtus autor suures osas võõrkeelsetest materjalidest. Internetis leidus
arvukalt artikleid ja uurimistöid, kuid mille tulemused olid tihti üksteisele vasturääkivad.
Kuna antud teema on levinud mujal maailmas ja varasemalt on uuritud õpilaste hinnanguid
taustmuusikale, siis keskenduvad uuemad uurimistööd pigem muusika kasuteguri
väljaselgitamisele katsete läbiviimise näol. Seega eelistas autor kasutada ülikoolide poolt
läbi viidud uuemaid teadustöid, kuna nende tulemused on tõenduspõhised ning annavad
piisava ülevaate taustmuusikast ja selle mõjust õppimisele.
1

Kognitiivne (ld cognitio teadmine, tunnetamine) – tunnetuslik, tunnetatav (VS 2000, sub kognitiivne).
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1. MUUSIKA MÕISTMINE
1.1. Muusikalised väljendusvahendid
Muusika on tihedalt seotud meie igapäevaelu ning elusündmustega. Taustmuusika on nii
iseenesest mõistetavaks muutunud, et me ei pane tähelegi kui palju tegelikult sellega seotud
oleme. Seda võib kuulda suurtes kaubanduskeskustes sisseoste tehes, ka meie igapäevased
toimetused mööduvad muusikat kuulates. Näiteks autoga sõites, koristades, õppides jne.
Muusika on lahutamatuks osaks igas vanuses inimestele. Eriti puudutab see aga noori, kes
kasutavad selle kuulamiseks igal ajal ja igas olukorras erinevaid vahendeid: nutitelefone,
MP3-mängijaid jne.
Muusika mõistet ei ole aga võimalik üheselt defineerida. Helikunsti võim on nii
mitmepalgeline ja inimesed reageerivad kuulatavale mitmeti: toetudes kas isiklikule suhtele
muusikaga, varasematele muusikalistele kogemustele või hoopis muusikast ettekujutusele.
Mõne jaoks on muusika vaid vaistlikult erutavad helid, mille järgi on võimalik oma keha
liigutada, samas kui teiste jaoks võib olla oluliseks kuuldava loo sõnum, selle originaalsus
või vormiline ülesehitus. Väga palju sõltub muusika tähendus ka kuulaja kultuurist ning
kasvatusest. Näiteks võib Ida-Aasia muusika tunduda Läänes sündinutele raskesti
mõistetava ning salapärasena, kuna selle väljendusvahendid on võõrad. (Wade-Matthews,
Thompson 2006: 10)
Muusika tekkepõhjused on aluseks muusika funktsioonidele tänapäevases elus.
Alljärgnevalt on kirjeldatud inimest mõjutavaid muusikalisi väljendusvahendeid ning
muusika üldisemat rolli meie elus. Teemat on põhjalikumalt käsitlenud Alice Pehk (1996:
33–39) oma raamatus „Muusade kunst aitab elada. Muusika psühhofüsioloogilisest toimest
ja selle teraapilistest rakendusvõimalustest“.
Muusika koosneb erinevatest väljendusvahenditest ehk elementidest, mille kaudu helilooja
väljendab oma mõtteid ja tundeid. Muusika toime inimesele sõltub paljudest samaaegselt
mõjutavatest faktoritest. Eelkõige sõltub see muusikaelementidest ning nende omadustest.
Alljärgnevalt on välja toodud muusikalised komponendid, mis mõjutavad inimese käitumist,
meeleolu, tundeelu (Pehk 1996: 33–39):

Rütm on kõige mõjusam muusikaline faktor. Ta on kõige fundamentaalsem
muusika element ning annab muusikapalale energiat. Tempo on aga teose
esitamise kiirus ning need mõlemad mõjutavad inimkehas toimuvaid rütmilisi
protsesse: südametööd, hingamist ja vereringet.

Harmoonia ehk helide kooskõla ning nende järgnevus mõjutavad eelkõige inimese
tundeelu ning emotsioone.

Meloodia ehk viis on üks tähtsamaid muusika väljendusvahendeid, kuna selle järgi
tuntakse ära kuuldav muusikapala. Inimesel mõjutab see kõige rohkem
mõttetegevust.

Helikõrgus ehk sagedus võib muuta kuulaja tundeid. Nimelt on kõrged helid
rohkem ergutavad ja võivad hoolimata tempost muuta inimese närviliseks ning
mõjuda ärritavalt. See-eest madalad helid mõjuvad rahustavamalt.
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Tämber on kõlavärv, mille toime on helikõrgusega sarnane. Kriiskav intensiivne
tämber ärritab, kuid mahe rahustab.
Dünaamika võib meid mõjutada mitmeti. Näiteks järsk dünaamiline muutus võib
mõjuda nii ehmatavalt kui ka hoopis virgutavalt.

Muusika toimel on olulised ka inimesega seotud tegurid, nagu näiteks: vanus, sugu, vaimne
tase, isiksuslikud omadused, hetke tervislik ning emotsionaalne seisund, eelnevad
kogemused muusikast, ootused muusika suhtes, tekkivad seosed. Samuti keskkonnategurid:
kultuuriline keskkond ja taust, antud hetkel ümbritsev keskkond ja samaaegsed ärritajad.
(Pehk 1996: 33–39)
Igasugune muusikaline heli või stiil avaldab mõju inimese emotsioonidele. See mõjutab
alateadvust, kutsudes esile või võimendades rõõmu, kurbust, nostalgiat, viha, energiat või
viies meid lausa ära unustuste maailma. Muusika pakub esteetilist naudingut, kuna kõigile
meeldib kuulata just sellist muusikat, mis on meelepärane ning kõrvale vastuvõetav.
Muusika ei ole suhtlemise seisukohalt universaalne keel, kuid sellel on siiski
kommunikatsiooni funktsioon, millel võrreldes tavalise keelega puuduvad sõnad ehk see on
nonverbaalne. Nimelt suhtlevad inimesed omavahel ja väljendavad end muusika abil, nagu
näiteks koorilauljad koos lauldes, erinevad ansamblimängud jne. Sotsiaalsete
institutsioonide ja religioossete rituaalide sidumine muusikaga on oluline, kuna paljudel
sotsiaalsetel institutsioonidel on väljakujunenud oma muusikalised palad või lood, mis
seovad ühendusse kuuluvaid inimesi ühtseks tervikuks. Samuti on muusika ja religioon
käinud omavahel kogu aeg käsikäes. (Ibid.:33–39)
Muusika on üks kunstiliik, mis säilitab rahvalaulud ja rahvamuusika läbi sajandite,
kajastades ühiskondlikku arengut, toimunud muutusi vms. Seega toetab muusika kultuuri
säilimist ning selle järjepidevust. Kuna muusikal on võime inimesi n-ö abistada ning
kergendada nende muresid, pakub see inimestele kaitset ohu, hirmu, üksinduse vms vastu.
(Ibid.: 33–39)
Nagu selgus, on muusikal väga palju funktsioone ning need kõik mõjutavad meie elu kas
suuremal või vähemal määral. Kuna muusika on saanud noorte seas lahutamatuks
kaaslaseks, siis võib oletada, et muusika mõjutab ka nende õppimist. Sellest tulenevalt on
huvitav teada, milline on õpilaste endi suhtumine taustmuusika saatel õppetöö tegemisse.

1.2. Taustmuusika ja lugemine
Tänapäeva ühiskonnas on laste ja noorukite tähelepanuvõime ning keskendumine üsna palju
häiritud. Õppeööd tehakse pinnapealselt ning tihti isegi ei keskenduta loetavasse teemasse,
rääkimata süvenemisest. See tuleneb sellest, et meid ümbritsevad paljud, kohati lausa
ebavajalikud tegevused või müra, mis suunavad keskendumiseks vajaliku tähelepanu
kõrvale. Muusikapsühholoog J. A. Sloboda on kirjeldanud muusika ja keele omavahelist
vastavust järgmiselt: „Muusika struktuuri võib võrrelda keele struktuuriga. Nii nagu keelel,
on ka muusikal olemas oma süntaks2 ja semantika3. Muusikalise keele süntaksiks on
Süntaks (kr syntaxis korraldamine) – lauseõpetus, grammatika osa, mis käsitleb sõnade ühitamist
sõnaühendeiks, lauseiks ja lausete ühendusteks (VS 2000, sub süntaks).
3
Semantika (kr semantikus keeleüksuste tähendus) – keeleüksuste (sõnade, lause jm) tähendus (VS
2000, sub semantika).
2
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noodikiri, mis omakorda annab piiramatud võimalused selle tõlgendamiseks. Nii muusikas
kui keeles saab luua lõputult uusi lauseid, mida ei ole kunagi varem esinenud. Mõlema
väljendusvahendi üleskirjutamiseks on vajalikud sümbolid.“ (1985, viidatud Pehk 1996
järgi)
Arvatakse, et loetav tekst ning kuulatav muusikažanr peavad samuti omavahel kattuma,
kuna see aitab kaasa nii vastava meeleolu loomisele kui ka teksti paremale mõistmisele.
Näiteks eelistatakse armastusromaane lugeda romantilise muusika taustal. (Karimnia, Lari
2012: 17)
Lugemise puhul on väga oluline aru saada tekstist ning luua selle põhjal seoseid.
Teadvustades küll muusika segavat mõju õppetükkide sooritamisele, ei ole õpilastel nende
endi arvates siiski probleemiks lahendada taustmuusika saatel koduseid ülesandeid ning
õppida seejuures lausa eksamiteks. Enamus seitsmenda ja kaheksanda klassi õpilastest, kes
olid igapäevaselt harjunud kuulama muusikat õppetükkide sooritamise kõrvalt, ei osanud
arvatagi, kui suur osa nende tähelepanust kaldub muusika tõttu ülesandelt kõrvale. Nimelt
peaaegu kolmveerand õpilastest (74,5%), kes olid lugemistesti sooritades kuulanud lüürilist
taustmuusikat, läbisid testi halvema tulemusega, kui nende kaasosalejad, kes sooritasid sama
testi vaikuses. Lisaks selgus, et tüdrukutel oli võrreldes poistega lugemistesti tulemus
taustmuusika saatel oluliselt kehvem kui vaikuses. (Anderson, Fuller 2010: 183)
Muusikavaba keskkonna positiivne efekt (võrreldes klassikalise ja lüürilise taustmuusikaga)
ilmnes ka Hannoveri kolledži tudengite lugemistestide lahendamisel (Cooper et al. 2008: 8).
Teistsuguste tulemusteni jõudis neli aastat hiljem aga inglise psühholoog S. Mac Sweeney.
Ta jaotas üliõpilased viide rühma (lugemistesti sooritamine vaikuses, klassikalise muusika,
lüürilise klassikalise muusika, jazzi ja lüürilise jazzmuusika saatel). Tulemuste osas
statistiliselt olulisi erinevusi vaikuse ja taustmuusika tingimustes ei ilmnenud. S. Mac
Sweeney leidis, et klassikalise muusika ning jazzmuusika tingimustes puudus samuti otsene
erinevus loetu mõistmisele, sest mõlema grupi keskmised tulemused olid sarnased. Peale
uuringut paluti kõigil osalejatel vastata lisaks ka küsimusele, kus sooviti teada, millist
muusikastiili nad tavapäraselt õppimise ajal eelistavad. Tulemustest selgus, et suur osa
õpilastest eelistab õppetöö ajal kuulata rahulikku, kaalutletud muusikat, nagu jazzmuusika
või klassikaline muusika. Kõige harvemini kuulati aga intensiivset, energilist muusikat.
Õpilaste endi hinnangul aitas muusika kuulamine kaasa mõtlemisele, kirjutamisele ning uute
ideede või mõtete genereerimisele. Samas leidsid nad, et see ei aita kaasa aga mälule,
lugemisele ning võõrkeele omandamisele. (Mac Sweeney 2012: 21)
Taustmuusika mõju loetust arusaamisele sõltub ka inimesest endast, tema isiksuslikest
omadustest ja nagu selgus eelmisestki uurimistööst, siis ka meelismuusikast. Eestis läbi
viidud uuringu tulemused näitavad, et lugemisülesannete lahendamise osas ilmnes madal
tulemus võrreldes introvertidega4 ekstravertidel5 ja seda just lemmiktaustmuusika
tingimustes. Järelikult keskendusid ekstraverdid oma isikliku meelistaustmuusika puhul
liialt selle erinevatesse nüanssidesse, mis võiski põhjustada nende ülesandele suunatud
tähelepanu languse. (Toomistu 2012: 13)

Introvert (<intri- + vertere pöörama) – inimtüüp, kellel psüühiline aktiivsus suundub rohkem oma
mõtteisse ja tundmustesse kui välismaailma (VS 2000, sub introvertne).
5
Ekstravert – rohkem välismaailmale kui enesele suunatud huvidega (VS 2000, sub ekstravertne).
4
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Uuringud on näidanud, et teksti mõistmisel on väga suur osa ka taustmuusika tempol.
Uurijad rõhutavad, et klassikaline ning rahulik muusika suurendavad kognitiivsete võimete
oskust, samas aga tempokas ning rütmikas muusika võivad seda vähendada. Põhjuseks toodi
rahuliku muusika rahustav toime närvidele, mis soodustab keskendumist. Inglismaa
teadlased Furnham ja Stephenson (2007: 403–420) kirjeldavad 118 algkooli õpilase seas läbi
viidud uuringut, kus igaüks pidi lugema ning aru saama etteantud tekstist. Leiti, et rütmikal
muusikal ei olnud otseselt häirivat või segavat mõju, kuid tihti hajus osavõtjate tähelepanu
seoses rütmist tuleneva pastaka toksimisega vastu lauda.
Tulemusi mõjutab ka muusikažanr, mida testi või uuringu ajal kuulatakse. Ameerikas läbi
viidud katse näitas selgelt, et klassikalist muusikat kuulanud grupil olid paremad tulemused
võrreldes dubstepi kuulanutega. Samas ei täheldatud muusika tüübil otsest mõju südame ega
aju tegevusele. (Alexander et al. 2012: 1–11) Üsna sarnase tulemuseni jõuti ka Tais. Nimelt
näitasid katsetulemused, et kõrgema intensiivsusega ja jõulisem muusika (antud uuringus
hip-hop) mõjus kolledži tudengitele häirivamalt ja omas rohkem negatiivsemat efekti
ülesannete lahendamisele ning keskendumisele kui klassikaline muusika. (Chou 2010: 42)
On leitud, et muusikažanr mõjutab lisaks loetust arusaamisele ka tõlketööd. Iraani tudengite
seas läbi viidud uurimistööst selgus, et neist 68% ei armastanud muusika saatel lugeda, kuna
see takistas nende kontsentreerumist. Nende sõnul süvenesid nad sel juhul pigem muusika
kuulamisele kui loetust arusaamisele. Samas 24% eelistasid lugemise ajal kuulata
klassikalist või mitteverbaalset muusikat, mis võimaldas neil tekstist paremini aru saada ja
vähendada õppimisega seotud stressi ning väsimust. Tõlkimist pidas aga tööks, mis nõuab
täielikku vaikust ja rahu, 58% uuritavatest. Muusikažanrite järgi eelistati taustmuusikana
kõige sagedamini klassikalist muusikat, seejärel popmuusikat ja viimaks rokki. (Karimnia,
Lari 2012: 16)
On leidnud tõestust, et muusikalisel haridusel on seos positiivsete õpitulemustega. Nimelt
annab pilli õppimine rütmilisi ja praktilisi oskusi ning aitab kaasa matemaatika ülesannete
lahendamisele, lugemisvõimele ja loetust aru saamisele. USA-s võrreldi kahe põhikooli
õpilaste sõnavara kasutus- ja järjestusoskust. Mõlemad õppeasutused asusid samades
demograafilistes tingimustes ning neil oli sarnane kirjandusprogramm. Neist ühe kooli
õpilastele õpetati kolme aasta jooksul klaverit, kusjuures teise kooli õpilastest ei õppinud
keegi koolis ega ka väljapool kooli ühtegi instrumenti. Neid kontrolliti lugemisoskuse ja
testi abil. Tulemustest selgus, et muusikat õppinud lastel oli palju parem sõnavara ning
sõnade järjestusoskus, kui neil, kes ei olnud pilli õppinud. (Piro, Ortiz 2009: 325) Mõned
aastad hiljem jõuti samade tulemusteni, kui leiti, et muusikainstrumenti õppinud poistel olid
paremad tulemused õigekirjatestis, kui neil, kellel muusikaline haridus puudus (Hille et al.
2011: 1–6).
Võib järeldada, et vähemal või rohkemal määral võivad meie keskendumist mõjutada
õppetööd saatev taustmuusika, selle žanr, dünaamika ja tempo. Taustana on eelistatud
klassikaline muusika. Loetud teksti süvenemine sõltub paljuski ka meist endist. Nimelt meie
isiksuslikest omadustest, varasemast kokkupuutest muusikalise haridusega või eelistustest
lemmikmuusika osas. Muusikalisel tegevusel või haridusel on positiivne mõju erinevates
õppeprotsessides.
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1.3. Taustmuusika ja matemaatika
Muusika ja matemaatika tunduvad esmapilgul üksteisest väga erinevad. Tavainimese jaoks
on muusika pigem seotud loovusega, millel puuduvad ranged ettekirjutused ning sellele on
võimalik läheneda mitmeti. Matemaatika nõuab seevastu õppijalt kindlate reeglite tundmist
ja nende järgimist. Pigem seostatakse matemaatikat noodiõpetusega. Vastavasisuline
kirjandus näitab, et tegelikkuses on neil palju rohkem sarnast ning nende analoogsust on
tõestanud meile juba vanaaja matemaatikud.
Muusika ja matemaatika omavahelist vastavust täheldas juba 6. sajandil e.m.a. kreeka
filosoof Pythagoras, keda enamik teab samanimelise teoreemi järgi. Ta õppis muusikat ning
uuris aritmeetilisi suhteid helikõrguste vahel. Teda peetakse numbrite ja helide vahelise
seose avastajaks. Muusikainstrumente uurides märkas ta, et keeled tekitavad noote
üksteisega harmoonias, kui nende pikkuste suhe on täisarv. (Simson 2013: 6)
Ka C. Santos-Luiz rõhutab, et muusika põhielemendid on seotud matemaatikaga. Kõigepealt
toob ta välja, et noodid, intervallid, heliread, harmoonia (konsonants6 ja dissonants7) ning
häälestus on seotud numbriliste seoste, täisarvude ja logaritmidega. Teiseks sisalduvad
matemaatilised mõisted meloodiates ja rütmides. Muusika esitusviis sisaldab mõisteid
kestusest (noodivältus, taktid ja taktimõõt), rütmist, helikõrgusest (noodivõti, noodijoonestik
ja noodi sagedus) ja dünaamikast. Kõik need elemendid on seotud kindlate aritmeetiliste
süsteemide (jagamine, korrutamine, liitmine ja logaritmilised funktsioonid), trigonomeetria
ja geomeetriaga. Palju seoseid võib leida vanadest klassikalise muusika teostest (nt Bachi
motett „Non vos relinquam orphanos“ ja Messiani „Le courlis cendre“), matemaatika
mõistetest Fibonacci jada8 ja kuldlõike teooriat9 aga muusikalistest kompositsioonidest (nt
Mozarti sonaadid). (Santos-Luiz 2007: 136)
Eeltoodust nähtub, et muusika on seotud erinevate matemaatika valdkondadega, nagu
aritmeetika, geomeetria ja trigonomeetriaga, ning need seosed esinevad paljude eriajastu
muusikastiilide ja -valdkondade vahel.
Varasemate uurimistööde tulemused, mis puudutavad erinevat liiki taustmuusika, müra või
vaikuse mõju matemaatika ülesannete lahendamisele, on vastuolulised. Näiteks võib tuua
Mozarti muusika seose matemaatikaga. Üldsusele on tuntud Mozarti muusika positiivne
mõju Mozarti efektina. Kuigi maailmas on läbi viidud arvukalt uurimistöid, kus
matemaatika ülesannete lahendamine toimus Mozarti muusika saatel, näitavad vastuolulised
tulemused siiski seda, et me ei saa rääkida ainult selle kas positiivsest või negatiivsest
mõjust ülesannete lahendamisele. Näiteks Texasest pärit matemaatikadoktorid Taylor ja
Konsonants (ld consonantia) – kokkusobivate helide kooskõla või järgnevus (VS 2000, sub
konsonants).
7
Dissonants (pr dissonance < ld dissonants lahkheliline, kooskõlatu) – ebakõla, konsonantsi rikkumine
tonaalses muusikas, helisuhe või heliühend, milles mõni heli ei sula teiste samaaegsetega üheks
helimuljeks (VS 2000, sub dissonants).
8
Fibonacci jada – naturaalarvude jada, mille kaks esimest liiget on F1=0 ja F2=1 ning iga järgnev liige
on kahe eelneva liikme summa. Jada esimesed liikmed: 0,1,1,2,3,5,… .(KME 2001, sub Fibonacci
arvud)
9
Kuldlõike teooria – lõigu jaotamine kaheks osaks, mille pikkus a jaotada osadeks pikkustega b ja a-b,
et kehtiks võrdus a:b=b:(a-b) (s.t pikem osa b peab olema kogu lõigu a ja lühema osa a-b geomeetriline
keskmine) (KME 2001, sub kuldlõige).
6

197

Liisa Tammsaar, 11. klass, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 2014
TAUSTMUUSIKA MÕJU ÕPPIMISELE

Beverly viisid kolledži õpilaste seas läbi uurimuse, milles selgus, et grupis, kus kuue
trigonomeetria ülesande lahendamine toimus Mozarti muusika saatel, saadi oluliselt
paremad tulemused võrreldes nendega, kes sooritasid testi vaikuses. (Taylor, Beverly 2012:
51)
Vastupidised tulemused ilmnesid aga uuringus, mis viidi läbi Londonis 10-aastaste õpilaste
hulgas. Selgus, et tulemused olid halvemad neil õpilastel, kes sooritasid testi Mozarti
muusika saatel, kui neil, kes tegid sama testi vaikuses. Põhjusena toodi välja klassikalise
muusika pigem segavam või häirivam kui rahustavam või ergutavam mõju matemaatika
ülesannete lahendamisele. (Bloor 2009: 268)
On leitud, et taustmuusika mõjutab ülesannete lahendamise kiirust. Selle tõestusena viidi
Inglismaal läbi uurimistöö 31 kooliskäiva 10–11-aastase õpilase seas. Tulemused näitasid, et
õpilased, kes sooritasid testi taustmuusika saatel, suutsid sooritada sama aja jooksul rohkem
ülesandeid, kui need, kes töötasid vaikuses. Samas aga ilmnes, et õigete vastuste osakaalus
gruppide vahel erinevusi ei esinenud. Seega saab uurimuse põhjal järeldada, et muusika võib
küll tõsta ülesannete lahenduskiirust, kuid ei mõjuta otseselt töö kvaliteeti. (Hallam et al.
2002: 111)
Siiski jõuti kümme aastat hiljem hoopis vastupidiste tulemusteni. Nimelt tõestati, et kõige
efektiivsemalt toimub matemaatika ülesannete lahendamine vaikuse keskkonnas ning õigete
lahenduste leidmist taustmuusika tingimustes mõjutavad erinevad muusikažanrid. Selle
järelduseni jõuti Texases, kui viidi 14–19-aastaste õpilaste seas läbi uuring, mille
eesmärgiks oli võrrelda kahe erineva popmuusika, s.o verbaalse (räpp/hip-hop) ja
nonverbaalse (dubstep) muusika, vaikuse ning monotoonse kõne (sõna „za“ pidev
kordamine) mõju matemaatika ülesannete lahendamisele. Varasematele uurimistöödele
tuginedes püstitati hüpotees, et õpilased suudavad kõige paremini lahendada matemaatika
ülesandeid vaikuses, seejärel dubstepi muusika ja räpi saatel ning kõige häirivamaks on
õppeprotsessi juures monotoonne kõne. Matemaatika test koosnes neljast kategooriast:
murdude, tekstülesannete, ruut- ja eksponentvõrrandite ning võrratuste lahendamisest.
(Yonnone 2012: 19–22)
Uurimistöö tulemused kinnitasid hüpoteesi. Nimelt osutus ülesannete lahendamine kõige
edukamaks vaikuse tingimuses, seejärel nonverbaalse muusika – dubstepi saatel. Samas
keskmisest madalamad tulemused ilmnesid aga verbaalse muusika – räpi ja monotoonse
kõne (sõna „za“ kordamise) taustal. Tulemuste keskmine skoor tausta tingimuste ja
ülesannete kategooriate järgi kahanevas järjekorras oli aga järgmine (Ibid.: 19–22):

vaikus (0,39)
o ruut- ja eksponentvõrrandid (1,00)
o murrud (0,56)
o võrratused (0,25)
o tekstülesanded (0,00)

dubstep (0,37)
o murrud (0,57)
o ruut- ja eksponentvõrrandid (0,54)
o tekstülesanded (0,38)
o võrratused (0,17)

198

Liisa Tammsaar, 11. klass, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 2014
TAUSTMUUSIKA MÕJU ÕPPIMISELE





räpp (0,33)
o ruut- ja eksponentvõrrandid (0,46)
o murrud (0,44)
o tekstülesanded (0,42)
o 4) võrratused (0,30)
„za“ (0,33)
o ruut- ja eksponentvõrrandid (0,50)
o tekstülesanded (0,47)
o murrud (0,35)
o võrratused (0,00)

Kõige edukamad tulemused saadi ruut- ja eksponentvõrrandite (0,63), seejärel murdude
(0,48) ja edasi tekstülesannete (0,31) lahendamisel. Kõige madalamad tulemused aga
võrratuste (0,18) lahendamisel. Tulemustest võib järeldada, et vaikusel ja nonverbaalsel
muusikal on positiivne mõju matemaatika ülesannete lahendamisele. (Yonnone 2012: 19–
22)
Eelnevast nähtub, et taustmuusika mõju matemaatiliste ülesannete lahendamisele on erinev.
Kuigi on tõestatud, et nii vaikus kui ka taustmuusika mõjuvad mõlemad positiivselt
lahenduste leidmisele, kalduvad tulemused siiski taustmuusika kasuks. Eelkõige ilmneb see
seos ülesannete lahendamise kiiruse juures. Samuti on katsete abil selgunud, et Mozarti
efekti positiivne või negatiivne mõju pole siiani veel täielikult tõestatud. Nagu eelnevalt
selgus, võib muusikažanri valik mõjutada ka õigete lahenduste leidmist.

1.4. Taustmuusika ja mälu
Muusika mõjutab inimeste alateadvust ning toob esile mälestusi kord kogetud sündmustest.
Olenevalt muusikažanrist võivad meenuda kas kurvad, rõõmsad jne mälestused. Näiteks
hümni kuulamine võib võimendada emotsioone, mis panevad meid mäletama hoopiski oma
rahva varasemat ajalugu. Need taustmuusika poolt tekitatud mälestused on seotud aga
erinevate ajustruktuuride ja keeruliste protsessidega.
Inimese mälu on seotud informatsiooni sisestamise, salvestamise ja väljastamisega.
Ajustruktuuridest on kuulmise, mälestuste moodustamise ja õppimise juures olulised
otsmikusagara pre10frontaalsed11 assotsiatsiooniväljad, hipokampus, vöökäär ja
mandeltuum. Osa mälu funktsioone on seotud ka meelesüsteemide suurajukoore osadega.
Näiteks salvestatakse visuaalseid pilte ja helisid nägemis- ning kuulmiskorteksis (kukla- ja
oimusagaras). Mälul on mitu tasandit ja mälu maht muutub pidevalt. (Kingisepp 2006: 270)
Oma raamatus „Music and Memory“ väljendab B. Snyder (2000, viidatud Ross 2007: 89
järgi) seisukohta, et muusika kirjeldamiseks kasutatavad struktuurid ja kategooriad ning
mälu kirjeldamiseks kasutatavad struktuurid ja kategooriad on omavahel vastavuses. Nimelt
jaguneb mälu ühe versiooni kohaselt lühi- ja pikaajaliseks mäluks. Nii nagu nimetused ise
ütlevad, võimaldab lühiajaline mälu reprodutseerida ehk meelde tuletada informatsiooni
vahetult peale selle tajumist; pikaajaline mälu tuleb mängu aga hiljem (Tulving 2002: 38–
39).
10
11

Pre- (ld prae-) – enne-, ette-, esi-, eel- (VS 2001, sub pre).
Frontaalne (ld frontalis) – esiküljel asetsev; esiküljele suunatud (VS 2001, sub frontaalne).
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B. Snyder (2000: 258, viidatud Ross 2007: 89 järgi) lisab maailmakuulsale eesti-päritolu
mälu-uurija E. Tulvingu poolt eristatud lühi- ja pikaajalisele mälule veel kolmandagi
komponendi – kajamälu (echoic memory). Ta määratleb seda kui „kuulmismälu esimest
astet, mis on suure mahutavusega, aistingulise iseloomuga ning milles sisalduv
informatsioon hääbub väga kiiresti nagu kaja. Kajamälu sisaldab teavet aistinguliste
toorandmete kujul, mida pole veel mingilgi kombel lahti mõtestatud.“.
Millised oleksid siis kaja-, lühiajalise ja pikaajalise mälu vasted muusikalistes struktuurides?
„Kajamälule vastaksid B. Snyderi (Ibid.: 90) kohaselt üksikhelid ja nendest koostatavad
järgmise taseme muusikalise süntaksi elemendid hierarhias – intervallid. Lühiajalise mälu
vasteteks oleksid korraga nii meloodia kui ka rütm – s.o muusika olemasoluks vajaliku kahe
kõige tähtsama mõõtme, helikõrguse ja aja korrastamise põhimõtted. Pikaajalise mälu põhjal
saaks tuletada aga muusikalise vormimoodustuse põhimõtteid. Kuulaja kaja- või lühiajalise
mälu valdkonda kuuluvad helilõigud, mille kestus jääb kaheksa ja kuueteistkümne sekundi
vahel asuvast piirist allapoole, pikaajalise mälu ehk muusikalise vormimoodustuse valda aga
seda kestuspiiri ületavad lõigud. Muusikalähedasemates terminites oleks siis lühiajalise
mälu pärisosaks fraasile vastav üksus ning pikaajalise mälu pärisosaks kõik fraasist
suuremad muusikalise struktuuri elemendid.“
Seega puudutab muusika kõiki eeltoodud mäluastmeid. Samuti võib muusikat ennastki
pidada mäluks, kuna helilooja poolt kirjapandud teos kätkeb endas kogu tema poolt
senimaani saadud kogemuste kokkuvõtet ning see hõlmab väga laia ajavahemikku. (Pehk
1996: 71)
Kuigi muusika ergutab laiahaardeliselt inimese mälu, loob erinevaid seoseid, kujutlusi ja
fantaasiaid, sõltub selle soodustav või takistav mõju õpieesmärkide saavutamisele siiski
paljudest teguritest (Schellenberg, Weiss 2013: 516). Eelkõige seostatakse taustmuusika
mõju inimese mälule just tema isiksuslike omaduste, selle žanri ja dünaamikaga.
Taustmuusikat võib edukalt kasutada ka koolitundides, kuna tal on mitmeid positiivseid
tulemeid õppeedukusele. On leitud, et muusika aitab omandada võõrkeelt, mille õppimine
on paljudele stressirohke ja keeruline. Õppijal võib tekkida n-ö vaimne blokeering, kus uue
informatsiooni omandamine muutub keeruliseks või võib ta lihtsalt ära kurnata. Sellisel
juhul võib muusika vähendada pingeid ja stressi ning kaasa aidata võõrkeele õppimisel.
(Merrell 2004: 7–8)
Hollandi psühholoog ja keeleteadlane A. M. B. de Groot (2006: 488) uuris taustmuusika
mõju võõrsõnade õppimisele ja õpitu unustamisele. Taustmuusikana kasutas ta aga
katkendeid J. S. Bachi Brandenburgi kontserdist. Õppeprotsessis osalesid 36 Hollandi
keskastme õpilast ning õppimine toimus kuues voorus. Peale teist, neljandat ja kuuendat
õppetsüklit järgnes test. Võõrsõnade mäletamise kauakestvamat efekti kontrolliti aga üks
nädal hiljem toimunud katse käigus. Õpitavateks olid 64 võõrsõna, mis olid esitatud paaris
emakeelsete (L1) sõnadega. Selgus, et õpilased mäletasid esimestel sessioonidel õpitud
võõrsõnu koos L1 tüüpiliste vormidega paremini kui L1 ebatüüpiliste vormidega. Samuti
mäletati esimestel sessioonidel enam võõrsõnu, mis olid paaris sageli esinevate L1 sõnadega
kui harvaesinevatega L1 sõnadega ning konkreetsete L1 sõnadega kui abstraktsete L1
sõnadega. Uurimistulemused näitasid, et võõrsõnade õppimine toimus enam muusika taustal
kui vaikuses ning sellel oli pikaajalisem efekt ka õpitule (katse, mis toimus üks nädal
hiljem). (de Groot 2006: 488)
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Vastupidiste tulemusteni jõudis aga New Orleansist pärit Loyola Ülikooli teadur Hjortsberg,
kes viis kolme gruppi jaotatud 90 noore peal läbi samuti meeldejätmise katse. Hüpoteeside
ning varasemate tulemuste kohaselt pidi testi kõige paremini sooritama klassikalist muusikat
kuulanud grupp, seejärel vaikuses tegutsenud grupp ning kolmandaks moderate rock´i
kuulanud noored. Katsed aga ei kinnitanud hüpoteese, vaid näitasid, et vaikuses
keskendunud inimeste tulemused olid kõigist teistest paremad, sellele järgnes moderate
rock´i kuulanud grupp ning viimase ja kõige halvema tulemuse saavutas klassikalist
muusikat kuulanud grupp. Katse näitas, et moderate rock´i kuulamine virgutas rohkem aju
kui vaikuses töötamine, samas aga tõstis see neis kõige rohkem ka viha ja rahutustunnet.
(Hjortsberg 2001)
Hollandis uuriti 160 õpilase seas tausta (seebiooperi ja muusikavideo vaatamine,
raadiomuusika kuulamine ja vaikus) mõju nende meeldejätmise võimele ja kirjalike
kodutööde sooritamisele. Tulemused kinnitavad, et mõlema ülesande sooritamisel oli
seebiooperite vaatamine õppeprotsessi segavaks faktoriks. Samas muusikal ei täheldatud
segavat mõju õppimisele. Samuti ei leitud, et taustameedia oleks pikendanud ajaliselt
koduste tööde sooritamist. (Pool et al. 2003: 74)
Inimese mälu mõjutavad taustmuusika keskkonnas tema isiksuslikud omadused. Eestis
läbiviidud uurimistöö tulemused näitasid, et meelistaustmuusika ja eelkõige just monotoonse
taustmuusika (kolm instrumentaalset lugu: „Car & Driver – Drive“, „Dance 2 Trance –
Hello San Fransisco“, „Cosmic Baby – Magic Cubes“) tingimustes oli introvertide
keskmine skoor mäluülesandes madalam võrreldes ekstravertidega. Samas aga mälutesti
sooritamisel vaikuse tingimuses erinevusi introvertide ja ekstravertide vahel ei esinenud.
(Toomistu 2012: 10–12) Samadele tulemusteni jõudsid ka Inglismaal teadlased Dobbs,
Furnham ja McClelland (2011: 307), kes viisid testi läbi 118 keskastme kooliõpilase seas
taustaks vaikus, muusika ja müra. Nimelt oli müra ja muusika taustal ekstravertide
sooritusvõime tunduvalt parem kui introvertidel ning sarnaselt eelmisele uurimusele ei
täheldatud ka selles erinevusi vaikuse tingimuses. (Dobbs et al. 2011: 307) Seevastu Šveitsis
näitasid tulemused, et sõnade päheõppimises taustmuusika erinevate tempode (kiire ja
aeglase taustmuusika saatel), müra ning vaikuse tingimustes erinevusi ei esinenud. Küll aga
täheldati EEG12 uuringu ajal, et ajukoore erinevad piirkonnad olid tugevamini aktiveeritud,
kui mängis kiire muusika. (Jäncke, Sandmann 2010: 1, 11)
On leitud, et inimese mälu mõjutab ka tema eelnev muusikaline koolitus. Saksamaal jõuti
seisukohale, et õpilastel, kes olid läbinud kaheaastase muusika õppekava, on parem
visuaalne ja auditoorne mälu, kui neil, kes muusikaõpet ei ole läbinud. (Dege et al. 2011:
608) Samadele järeldusteni jõuti ka Kanadas, kus uuriti kõrgelt koolitatud 18–25 aastaste
pianistide verbaalset ja visuaalset mälu õpitule. Veel leiti, et koolitatud muusikute
intelligentsuse tase oli tunduvalt kõrgem võrreldes mittemuusikute omaga. (Jakobson et al.
2008: 41)
Peale selle, et taustmuusika mõjutab meie keskendumist, ülesannete lahendamist, avaldab ta
mõju ka meie mälule. Nii nagu selgus, võib taustmuusikal olla ka meie mälule kas positiivne
või hoopis negatiivne efekt. See kuidas mõju avaldub, oleneb aga taustmuusika žanrist, selle
dünaamikast, meie isiksuslikest omadustest ja eelnevast muusikalisest koolitusest.
Pikaajalisemat efekti on täheldatud võõrsõnade meeldejätmisele.
12

EEG – elektroentsefalograafia (VS 2001, sub EEG).
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2. METOODIKA JA UURITAVAD
Eelnev peatükk käsitles erinevaid uuringuid, mis on läbi viidud väljapool Eestit. Saamaks
ülevaadet, kuidas suhtuvad meie noored taustmuusika saatel õppimisse, viidi läbi
ankeetküsitlus kohalike noorte hulgas. Küsitluses osalesid autori enda poolt sihtgrupiks
määratletud Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi üheksanda ja kümnendate klasside
õpilased, kokku 98 õpilast. Andmete kogumiseks oli koostatud küsimustik, mis koosnes
neljast taustaandmeid sisaldavast küsimusest, kuuest väitest ja neljast avatud lõpuga
küsimusest (vt lisa 1). Küsimustiku koostamisel püüti lähtuda sellest, et need oleksid
õpilastele arusaadavad ja lihtsad vastata. Küsimustele vastamine oli vabatahtlik ja
anonüümne. Andmete kogumine toimus ajavahemikul 28.–30. oktoober 2013.
Andmete analüüsi sai kaasatud kõik tagastatud 98 küsimustikku, ka need, kus oli vastatud
väga lühidalt või ainult pooltele küsimustele. Kogutud andmed sisestati MS Office Exeli
2010 programmi abil, nende töötlemiseks ja statistiliseks analüüsimiseks kasutati
andmetöötlusprogrammi SPSS 22 (Statistical Packages for the Social Sciences). Andmete
analüüsimiseks kasutati kirjeldavat statistikat, Fischeri täpset testi ning Spearmani
korrelatsioonianalüüsi. Avatud küsimuste vastused kategoriseeriti.
Kirjeldava statistikaga oli võimalik leida nominaaltunnuste (sugu, muusikainstrumendi
õppimise ning lauluoskuse) korral sagedused, pideva tunnuse (vanus) puhul
miinimum/maksimum ja aritmeetiline keskmine. Väidete puhul, mis puudutasid erinevaid
tingimusi ja olukordi taustmuusika kuulamisel, andmed summeeriti ning esitati
sagedustabelites protsentidena.
Arvtunnuste ja järjestustunnuste puhul ning õpilaste hinnangute vaheliste seoste leidmiseks
kasutati Spearmani korrelatsioonianalüüsi. Seoste esinemise korral esitati seose tüüp
(positiivne/negatiivne), seose tugevuse aste (nõrk/keskmine/tugev) ja statistiline tõenäosus
(p). Kui korrelatsioonikordaja (ρ) väärtus jääb vahemikku 0,1–0,29 tähendab see seda, et
tunnustevaheline seos on nõrk. 0,3–0,5 näitab keskmist seost ning kui see on >0,5 on
tegemist tugeva seosega. (Burns, Grove 2005: 484, 487)
Fisheri täpne test võimaldab teha järeldusi, kas erinevus gruppide vahel on statistiliselt
oluline või ei. Statistiliselt oluline on näitaja gruppide vahel siis, kui
olulisustõenäosusnäitaja p<0,05 (Ibid.: 448, 518). Tulemustes on esitatud Fisheri täpne test
ja statistiline tõenäosus (p).
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3. TULEMUSED
3.1. Õpilaste hinnangud taustmuusika mõjust õppimisele
Uuringus osales 98 õpilast: 38,8% olid neist poisid ning 61,2% tüdrukud. Õpilaste keskmine
vanus oli 15,8 aastat. Noorimad vastajad olid 14-aastased (2,0%), vanimad aga 17-aastased
(6,2%). Kõige rohkem vastajaid oli 16-aastaste vanusegrupis, neid oli 63,3%. 15-aastaseid
oli aga kokku 26,5%.
Uuritavatest 56,1% on õppinud või õpivad praegu mõnd muusikainstrumenti. Ülejäänud
43,9% ei ole varem õppinud ega õpi ka praegu ühtegi pilli. Seega üle poole uurimistöös
osalenutest oskavad käsitleda mõnda muusikalist instrumenti. Kui uuritavatest 55,1% ehk
üle poolte ei tegele hetkel laulmisega, siis sellega praegu tegelevaid oli kokku 44,9%.
Uurimistöö ülesehituse aluseks oli küsimustiku esimene väide „mulle meeldib taustmuusika
saatel õppida“. Selle väitega nõustujaid oli võimalik edasi uurida ning nende eelistusi ja
arvamusi taustmuusika suhtes analüüsida. Andmeid lahates selgus, et üle kolmveerandi
õpilastele (77,6%) meeldib taustmuusika saatel õppida. Samas 22,4% õpilastest väitis
vastupidiselt. Sarnaselt Karimnia ja Lari (2012: 16) uurimistöö tulemustega leidsid ka
nemad, et enamasti hajutab muusika tähelepanu ning segab õppeprotsessile keskendumist,
kuna selle kuulamisel mõeldakse pigem muusikale endale kui hetkel tehtavale õppetööle.
Samuti mainisid uuritavad Eestist, et taustmuusika paneb neid kaasa laulma või ümisema,
mistõttu pikeneb nende õppeprotsess. Esimese väite vastuseid silmas pidades läksid seega
edasi analüüsimisele 76 nõustuja väited. Järgneva tabeli 1 andmed iseloomustavad õpilaste
hinnanguid taustmuusika mõjust õppimisele.
Tabel 1. Õpilaste hinnangud taustmuusika mõjust õppimisele
TAUSTMUUSIKA MÕJU ÕPPIMISELE
5. Mulle meeldib taustmuusika saatel õppida.
6. Kui ma õpin taustmuusika saatel, siis ma ei keskendu
muusika kuulamisele, vaid õppimisele.
7. Õppetööd on kerge taustmuusika saatel sooritada,
kuna see soodustab tekstist arusaamist.
8. Õppetööd on kerge taustmuusika saatel sooritada,
kuna see soodustab ülesannete ja harjutuste lahendamist.
9. Õppetöö sooritamine taustmuusika saatel on aidanud
mul paremini meelde jätta uusi sõnu/mõisteid vms.
10. Leian, et taustmuusikat võib kasutada ka koolis
ainetundides (nt matemaatika kontrolltöö, kirjandi
kirjutamise vms ajal).
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Taustmuusika saatel õppetükke sooritades on väga oluline, et ei pöörataks liigset tähelepanu
muusika kuulamisele, vaid keskendutaks hoopis õppimisele. 62,2% õpilase hinnangul ei
sega muusika kuulamine õppimise ajal keskendumist. Seevastu 10,2% õpilase arvamusel
süvenevad nad taustmuusika kuulamisel pigem muusikasse kui õppimisse. Ülejäänud 5,1%
uuritavatest ei osanud esitatud väite osas aga oma seisukohta võtta.
55,1% õpilase hinnangul on õppetööd taustmuusika saatel raske sooritada, kuna see ei
soodusta tekstist arusaamist, vaid on lugemise juures hoopis häirivaks teguriks ja need
tulemused langevad kokku S. Mac Sweeney (2012: 21) uuritavate hinnanguga. Ülejäänud
22,4% õpilastest nõustus väitega aga täielikult. Andmeid analüüsides leidis autor seosed
viimati nimetatud väite ja taustaandmete (muusikalist instrumenti õppinute/mitte õppinute ja
laulmisega tegelevate/mitte tegelevate) vahel. Selgus, et võrreldes õpilastega, kes ei ole
õppinud mõnda muusikalist instrumenti, nõustusid pilli õppinud õpilased sagedamini, et
õppetööd on kerge taustmuusika saatel sooritada, kuna see soodustab tekstist arusaamist
(p=0,024; Fisheri täpne test). Võib oletada, et selle põhjuseks on muusikainstrumenti
õppinute harjumus olla ja tegutseda muusikalises keskkonnas, häirimata nende
keskendumist teistele tegevustele, sealhulgas õppimisele. Samade järeldusteni jõudsid ka
Piro ja Ortiz (2009: 325) ning Hille et al. (2011: 1–6). Samuti nõustusid sagedamini
laulmisega mittetegelevad õpilased võrreldes laulmisega tegelevate õpilastega sellega, et
õppetööd on kerge taustmuusika saatel sooritada, kuna see soodustab tekstist arusaamist
(p=0,040; Fisheri täpne test). Siin võib oletada, et lauljad pööravad muusika kuulamisel
rohkem oma tähelepanu lüürikale, mis segab seejuures aga loetavast tekstist arusaamist.
Küsimustiku neljanda väitega nõustus 54,1% ehk üle poolte õpilastest. Nende hinnangul on
õppetööd kerge taustmuusika saatel sooritada, kuna see soodustab ülesannete ja harjutuste
lahendamist. Samas 21,4% uuritavatest sellega ei nõustunud ning 2,0% puudus antud väite
osas üldse oma seisukoht.
Sõnade või mõistete meeldejätmine ning nende õppimine taustmuusika abil ei sobinud aga
peaaegu pooltele ehk 45,9% õpilastest. Ülejäänud 31,6% leidsid, et sellest on siiski abi uute
sõnade/mõistete meeldejätmisele.
Viimasele väitele, et „taustmuusikat võib kasutada koolis erinevates ainetundides, nagu
näiteks matemaatika kontrolltöö, kirjandi kirjutamise vms ajal“, vastas valikuvariandile
„nõus“ 46,9% vastanuist. Need tulemused langevad kokku ka A. Merrelli (2004: 7–8)
arvamusega, et taustmuusikal on pinget ja stressi vähendav roll kooli keskkonnas. Samas
selle väitega ei nõustunud 29,6% õpilastest ning oma seisukohta ei osanud öelda 1,0%
uuritavatest. Andmeid analüüsides selgus, et õpilaste vanuse ja antud hinnangu vahel esines
keskmise tugevusega seos. Selgus, et mida vanemad olid vastajad, seda enam nad nõustusid,
et taustmuusikat võib kasutada koolitundides (ρ=0,337; p=0,003). Võib oletada, et põhjuseks
on vanemate õpilaste harjumus muusika keskkonnas tööd teha. Siiski muudab taustmuusika
kasutamise ainetundides küsitavaks tõsiasi, et üle poolte uuritavatest ei soodusta selle saatel
õppimine tekstist arusaamist.

3.2. Erinevate muusikažanrite mõju õppeprotsessis
Enamuse õpilaste hinnangul peab muusika, mis aitab paremini omandada mõnda õppeainet,
olema rahulik, looma õppeprotsessiks hea meeleolu ning aitama viia uute mõtete või
ideedeni. Sarnaselt S. Mac Sweeney (2012: 21), P. T.-M. Chou (2010: 42) ning Alexander et
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al. (2012: 1–11) uurimistööde tulemustega selgus ka käesolevas uuringus, et õpilased
eelistavad stiililt kõige enam kuulata klassikalist muusikat. Kooskõlas Karimnia ja Lari
(2012: 16) töö tulemustega leidsid mõned õpilased, et õppetööd või ülesandeid aitab
sooritada kõige paremini just instrumentaalmuusika kuna puuduvad sõnad võimaldavad
keskenduda ainult õppeprotsessile ja ei juhi sõnadele mõeldes tähelepanu kõrvale. Nii
mõnedki küsimustiku täitjatest pidasid sama põhjuse tõttu instrumentaalmuusikat väga
heaks taustmuusikaks raamatute või tekstide lugemisel. Samas oli ka vastajaid, kelle
hinnangul ei aita mitte ükski muusikastiil otseselt kaasa õppeaine omandamisele, vaid nad
kuulavad seda ainult seetõttu, et muusika täidab pigem vaikuse hajutaja rolli.
Žanri näidetest eelistati lisaks klassikalisele ning instrumentaalmuusikale kuulata veel indie
rockʼi ning popmuusikat. Samas oli ka neid, kellel ei olnud kuulatava muusikastiili osas
mingisuguseid eelistusi. Lisaks mainiti veel kantrimuusikat, rokki, räppi, discoʼt, bluusi,
akustilist ja jazzmuusikat, kuid nende žanrite austajaid oli võrreldes teistega vähem. Õpilaste
eelistused enim õppetööd toetavatest muusikažanritest on esitatud tabelis 2.
Tabel 2. Enim õppetööd toetavad muusikažanrid
Muusikažanr
Klassikaline muusika
Eelistused puuduvad
Instrumentaalmuusika
Popmuusika
Indie rock
Jazzmuusika
Rokk

%
17,3
13,3
12,2
11,2
11,2
4,0
4,0

Enamus õpilastest vastas, et nad kuulavad muusikat peaaegu iga aine õppimisel. Samas
toodi välja, et reaalaineid, eriti matemaatikat ja keemiat õppides, on taustmuusika siiski
vajalikum kui humanitaarainete puhul. Õpilased rõhutasid, et muusika soodustab
reaalainetes lahenduskäikudeni kiiremat jõudmist. Humanitaarainete puhul aga aitavat
kuulatav muusika Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi õpilaste hinnangul kaasa jällegi
sõnavara täiustumiseni. Paar õpilast tõid välja ka huvitava fakti, et õppides ajaloos või
muusikaajaloos teatud ajajärku, näiteks barokki, kuulavad nad taustaks just sellele ajajärgule
omast muusikat, sest see aitab neil paremini luua vastavat meeleolu ja seoseid õpitavaga.
Halvasti mõjub aga käesolevas uuringus osalejatele liiga rütmiline, kaasakiskuv ja lärmakas
taustmuusika. Nende sõnul tõstab see aktiivsustaset, juhib kõrvale tähelepanu ning on
seejuures väga häiriv. Tabelis 3 on välja toodud õpilaste poolt enim mainitud õppetööd
häirivad muusikažanrid.
Tabel 3. Enim mainitud õppetööd häirivad muusikažanrid
Muusikastiil
Metal
Elektrooniline tantsumuusika
Dubstep
Rokk
Screamo
Popmuusika
Hardstyle

%
22,4
16,3
12,2
12,2
9,1
8,1
6,1
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Vastanute hinnangul on kõige segavamaks muusikastiiliks metal, millele järgneb rokk,
screamo ning dubstep. Samas ei eelistata kuulata ka pop- ning klubimuusikat, kuna need on
liiga kaasahaaravad. Väga oluliseks peavad vastanud ka laulusõnade mitte peast teadmist,
kuna see viivat kaasalaulmiseni. Žanrid, mida ei mainitud õpilaste poolt küll sageli, kuid mis
olid nende jaoks siiski häirivad, olid trance, house, punk ja muusikalid.

3.3. Õpilaste arvamus taustmuusika kuulamise võimalustest
Enamuse õpilaste arvates peab taustmuusika õppetöö ajal tulema eemalolevast
muusikakeskusest, kuna selle otsene mõju ei ole siis nii tugev ja ei sega õppimist ega
mõttetööd. Samuti mainiti, et see ei mõju kõrvadele ja on kuulda ka muid helisid. Tabeli 4
andmed kirjeldavad taustmuusika kuulamise võimalustest.
Tabel 4. Taustmuusika kuulamise võimalused
Taustmuusika kuulamise võimalused
Eemalolev muusikakeskus
Kõrvaklapid
Eelistus puudub

%
46,9
16,3
14,3

Need, kes eelistavad kuulata taustmuusikat kõrvaklappidega toovad ühe positiivse küljena
välja just teiste tausthelide, näiteks müra või õppijaga samas ruumis olevate inimeste
omavahelise kõne mittekuulmise, tänu millele on neil võimalik õppetööle rohkem
keskenduda. Segavamaks faktoriks on ülesannete lahendamise juures keskkonnast tulenev
monotoonne kõne. Käesolevas uurimistöös leidus ka neid, kellel ei olnud otseselt vahet kust
muusikat kuulata. Nende jaoks oli peamine, et kuulatav taustmuusika oleks vaikne.

3.4. Õpilaste arvamus lemmikmuusika kuulamisest õppetöö ajal
Enamus õpilasi kuulab õppimise ajal oma lemmikmuusikat, kuna see on inspireeriv,
motiveeriv ning tekitab neis hea meeleolu. Samuti muudab meelepärane muusika
õppeprotsessi nende jaoks meeldivamaks. Lemmikmuusikaga tunnevad mõned õpilased end
turvalisemalt. Samuti ei mõtle nad lüüriliste muusikapalade puhul nii palju loo mõttele või
sõnadele, kuna teavad neid juba varajasematest kuulamiskordadest. Lisaks mainiti, et
õppetöö käigus eelistatakse pigem kuulata just lemmikmuusika instrumentaalseid covereid13
vältimaks kaasalaulmist ning sõnadele mõtlemist. Ülevaate õpilaste arvamusest
lemmikmuusika kuulamisest õppetöö ajal annab tabel 5.
Tabel 5. Õpilaste arvamus lemmikmuusika kuulamisest õppetöö ajal
Lemmikmuusika kuulamine
Lemmikmuusika
Muu muusika
Eelistus puudub

%
45,9
18,3
13,2

Cover – popmuusikas pala algversioonist kas esmaesitaja enda või teiste muusikute tehtud uus variant
(salvestus), milles muudatused seisnevad põhiliselt seades (hetkel moes olevat rütmi- ja kõlapilti
arvestades) (VS 2001, sub cover).
13
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On ka neid, kes eelistasid kuulata lemmikmuusika asemel just muud, kuna meelepärane võib
segada keskendumist ja viia tähelepanu õppimise osas kõrvale. Samuti väitis enamik muu
muusika kuulajatest, et lemmikmuusika paneb nad kaasa laulma või ümisema. Vastanute
seas oli ka neid, kellel ei olnud vahet, kas nad kuulavad lemmikmuusikat või ei. Nemad
kuulavad muusikat lähtuvalt tujust ning nende jaoks on oluline, et kuulatav muusika oleks
mitmekesine.
Tulemused kinnitavad hüpoteesi: Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi õpilastele
meeldib taustmuusika saatel õppida. Nende hinnangul keskenduvad nad õppimisele, mitte
taustmuusika kuulamisele. Näiteks üle poolte õpilastest soodustab selle saatel õppimine
matemaatika ülesannete lahendamist. Õppetöös näevad taustmuusikast suuremat kasu
eelkõige mõnd muusikariista õppinud/õppivad noored. Samas esineb ka hüpoteesile
vasturääkivust. Nimelt peaaegu pooltele ei aita taustmuusika saatel õppimine aga aru saada
tekstidest ja selgeks saada uusi mõisteid ning sõnu.
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KOKKUVÕTE
Taustmuusika mõju on uuritud paljudes välisriikides ning on leitud nii positiivseid kui
negatiivseid tulemeid noorukite õppetööle. Anonüümse ankeetküsitluse teel uuriti Pärnu
Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 14–17aastaste õpilaste hinnanguid taustmuusika mõjust
nende mälule, matemaatika ülesannete lahendamisele ja loetust arusaamisele. Tulemuste
põhjal järeldati, kas taustmuusikat võiks kasutada edaspidi ka koolis ainetundides.
Tulemused kattusid sageli välismaiste uuringute tulemustega. Selgus, et kuigi peaaegu
kõigile uuritavatest meeldib taustmuusika saatel õppida ning see ei sega neil keskendumast,
ei soodusta muusika keskkond neil tekstist arusaamist ja uute sõnade või mõistete
meeldejätmist. Uuritavate hinnangul tunnetatakse taustmuusika positiivset mõju pigem
reaalainete kui humanitaarainete õppimisele. Ilmnes, et muusikalist instrumenti käsitlevatel
noorukitel ei sega taustmuusika loetud tekstist aru saamist. Niisamuti nõustusid sama
väitega needki, kes ei olnud varem laulmisega tegelenud. Mida vanemad olid vastajad, seda
enam nad soostusid, et taustmuusikat võib kasutada ka koolis ainetundides. Olgugi, et
sellega nõustusid üle poole uuritavatest, ei ole antud väide põhjendatud. Nimelt, kui
muusika ei soodusta õpilaste hinnangul tekstist arusaamist, võib seda pidada pigem
õppetööd takistavaks teguriks, ja kooli ainetundides mittekasutatavaks.
Uurimistöö käigus hinnati ka muusikastiili eelistusi. Osalejad pidasid paremaks kuulata
rahulikku klassikalist muusikat kui rütmikat ja häirivat metal-muusikat. Õppetööd toetavaks
peeti ka lemmikmuusikat, kuna see oli inspireeriv, motiveeriv ja tekitas neis hea meeleolu.
Samuti sooviti, et heliteos kostuks eemalolevast muusikakeskusest, sest see võimaldas
paremini keskenduda.
Üheks kitsaskohaks osutus tööd toetava kaasaegse eestikeelse kirjanduse puudumine.
Teemakohane kirjandus jäi enamasti 20. sajandisse. Sellest tulenevalt tuli kasutada põhiliselt
võõrkeelset literatuuri, millest autor valis enda jaoks usaldusväärseima.
Arvestades seda, et õpilasi uuriti autori poolt koostatud küsimustikuga, ei pruugi antud töö
tulemused välja tuua kõiki aspekte taustmuusika mõjust õppimisele. Põhjapanevamate
järelduste tegemiseks tuleks teostada laialdasem uuring erinevates Eesti koolides, jälgida
õpilasi pikema aja vältel erinevates õppeprotsessides. Ühe uuringu sihtgrupina näeb autor
kindlasti ka õpetajaid, kelle tähelepanekud muusika kasutamisest ja selle mõjust aine
omandamisel oleksid olulise tähtsusega.
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LISAD
LISA 1. Küsimustik õpilasele
LUGUPEETUD ÕPILANE
Olen Liisa Tammsaar secunda sotsiaalist ja viin läbi uurimistööd, mille eesmärgiks on uurida
taustmuusika mõju õppimisele. Küsimustikule vastamine on vabatahtlik ning anonüümne. Küsimustiku
täitmiseks kulub aega umbes 15 minutit.
Ringitage Teile sobiv vastusevariant, vajaduse korral kirjutage vastus tühjale reale või tõmmake
sobivasse lahtrisse linnuke.
TEIE TAUSTAANDMED
1. Vanus:_______ aastat
2. Sugu:

1. Naine

2. Mees

3. Olen õppinud või õpin muusikalist instrumenti:

1. Jah

2. Ei

4. Tegelen laulmisega:

1. Jah

TAUSTMUUSIKA MÕJU ÕPPIMISELE

2. Ei
Nõus

Ei nõustu

5. Mulle meeldib taustmuusika saatel õppida.
Kui vastasite viiendale väitele „Ei nõustu“, siis palun põhjendage:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................
Kui vastasite viiendale väitele „nõus“, siis jätkake vastamist kuuendast väitest. Kui vastasid „Ei nõustu“
võid küsimustiku tagastada.
TAUSTMUUSIKA MÕJU ÕPPIMISELE

Nõus

Ei nõustu

6. Kui ma õpin taustmuusika saatel, siis ma ei keskendu muusika
kuulamisele, vaid õppimisele.
7. Õppetööd on kerge taustmuusika saatel sooritada, kuna see soodustab
tekstist arusaamist.
8. Õppetööd on kerge taustmuusika saatel sooritada, kuna see soodustab
ülesannete ja harjutuste lahendamist.
9. Õppetöö sooritamine taustmuusika saatel on aidanud mul paremini
meelde jätta uusi sõnu/mõisteid vms.
10. Leian, et taustmuusikat võib kasutada ka koolis ainetundides (nt
matemaatika kontrolltöö, kirjandi kirjutamise vms ajal).
11. Milline või millised muusikastiil(id) aitavad sul paremini omandada mõnda õppeainet. Nimeta ka
need ained.
…………………………………………………………………………………………………...…………
……………………………………………………………………………………...………………………
………………………………………………………………………...……………………………………
……………………………………………………………..……
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12. Milline või millised muusikastiil(id) mõjuvad õppeprotsessile häirivalt?
………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………
13. Kas õppimise ajal peaks muusika tulema läbi kõrvaklappide või eemalolevast muusikakeskusest?
Miks?
………………………………………………………………………………..……………….……………
…………………………………………………………………………….……..…………………………
………………………………………………………………...……………………………………………
…………………………………………………………………
14. Kas õppimisel eelistad kuulata oma lemmikmuusikat või hoopis midagi muud? Miks?
…………………………………………………………………...…………………………………………
……………………………………………………………………...………………………………………
………………………………………………………………………...……………………………………
…………………………………………………………………
Tänan Teid vastamise eest!
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SISSEJUHATUS
Käesoleva uurimistöö teema on „Spordiajakirjanduse kujundlik väljenduslaad“. Töö
eesmärk on uurida spordiajakirjanduse keelekasutust, sealhulgas erinevaid kõnekujundeid
ning fraseologisme.
Uurimuse aluseks on võetud erinevate meediaväljaannete spordirubriikide artiklid
(Postimees, Delfi, Soccernet) ning spordivõistluste teleülekanded (ETV, TV3,
Internetiülekanded, ETV spordiuudised). Uuringus analüüsitav materjal on kogutud
ajavahemikul 01.11.2013–23.03.2014. 2010. aasta jalgpalli MM-ist toodud näited ei ole
kogutud sellest perioodist, sest antud ajavahemikku ei jäänud ühtegi jalgpalli ülekannet ja
seetõttu tuli kasutada varasemat infot.
Töö koosneb kolmest peatükist, mis on omakorda jaotatud alapeatükkideks. Esimeses
peatükis antakse ülevaade ajakirjanduskeelest ning sellele iseloomulikest tunnustest,
põhjendatakse, kuidas ajakirjanduskeel erineb kirjakeelest ning teistest keeletarvituse
põhistiilidest. Teises peatükis keskendutakse kõnekujunditele ning fraseologismidele, mis
mõlemad iseloomustavad ajakirjanduskeele väljenduslaadi. Antakse ülevaade sellistest
mõistetest nagu epiteet, võrdlus, metafoor, metonüümia ning fraseologism. Nimetatud
keelekujundid muudavad ajakirjanduskeele väljenduslaadi väga mitmekesiseks ning
piltlikuks. Kolmandas peatükis jagatakse kogutud materjal uuringus esinenud keelekujundite
kaupa ning saadud tulemusi võrreldakse omavahel. Samuti liigitatakse väljendid spordialade
kommentaatorite kaupa ja esitatakse jooniste kaudu erinevate väljendite osakaal.
Uurimistöö on vormistatud Pärnu Ühisgümnaasiumi aastatöö juhendi järgi.
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1. AJAKIRJANDUSKEELE ERIPÄRA
Elise Riesel jagab kogu keeletarvituse viieks põhistiiliks, millest igaüks jaguneb omakorda
mitmeks eri stiiliks. Elise Rieseli stiiliklassifikatsioon on järgmine (Riesel 1963: 14–15):

asjaajamisstiil,

teaduslik stiil,

ajakirjandusstiil,

vestlusstiil

ilukirjanduse stiil.
Rieseli (1963) järgi on ajakirjandusstiil tunduvalt mitmekesisem kui teaduslik stiil või
asjaajamisstiil.
Ajalehti omakorda on tavaks liigitada kvaliteet-ja meelelahutuslehtedeks vastavalt nende
vormile ja sisule. Tiit Hennoste järgi (2008: 25) peavad esimesed oluliseks keskenduda
majandus- ja poliitikasündmustele. Meelelahutuslehtedes on esiplaanil sotsiaalsed
sündmused, kuritegevus, sport vms. Teemavalikust tuleneb ka sõnavara kasutamine ja stiil,
mis võib olla ametlik või argine. Viimase 10–15 aasta jooksul välja kujunenud
meelelahutusmeedia on teadlikult hakanud kasutama kergemat ainest ja lobedamat stiili.
Räägitakse ja kirjutatakse mänglevalt, sageli segatakse teadlikult fakti ja fiktsiooni. Show ja
šokeerimine on võtted, millega püütakse infotulvas silma paista. (Kasik 2004: 9) Tänapäeva
ajakirjandusest on näha, et neutraalse sõnavara asemel kasutatakse meelsasti stiililise
värvinguga leksikat. Laused on läinud ajaga pikaks ja keeruliseks. Tekste iseloomustab
kordus ja paljusõnalisus. (Kasik 2004: 9–11)
Reet Kasik (2004: 8) toob välja, et ka praeguste väljendite taust on teine. Mõjukad inimesed
elavad linnades ning ka tekste kirjutavad peamiselt linnainimesed ja piltlike väljendite
allikaks on peamiselt linnakultuur: sport, teater jms. Enam ei räägita adra seadmisest, vaid
stardijoonele asumisest, ei astuta rehale, vaid pigem ämbrisse. Spordi- ja teatrikeelest on
palju üle võtnud näiteks poliitikud: läbirääkimised on lõpusirgel, parteide võidujooks,
probleem söödeti ette, valitsus viskas palli opositsioonile tagasi, eelsoojenduseks vaieldi
maksupoliitika üle, keegi viskas (käte)rätiku ringi.
Viimase aastakümne ajakirjanduskeeles torkab silma, et väga kiiresti on hakanud kasvama ja
vahetuma uute võõrsõnade ja tsitaatsõnade hulk. Neid tuleb meie keelde nii palju, et neid ei
jõuta eestipärastada ega eesti keelde sobitada. Massiliseks kasvanud otsekontaktid
võõrkeelsete tekstidega, raadio, televisioon ja noortekultuur toovad pidevalt Eesti ellu uusi
nähtusi ja mõisteid, mida ajakirjandus peab samuti kajastama. Nende levimine oleneb palju
ajakirjandusest – kas see läheb kaasa üldise inglise keele buumiga või püüab säilitada
omakeelsust. (Kasik 2004: 7–9)
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2. FRASEOLOGISMID JA KÕNEKUJUNDID
2.1. Keelekujundid
Ajakirjanduskeel kasutab oma väljenduses sageli erinevaid piltlikke keelekujundeid, mis
muudavad väljenduslaadi lugejale köitvaks, mitmekesiseks ning sageli intrigeerivaks. Antud
uurimistöö vaatleb lähemalt fraseologisme ning peamisi kõnekujundeid.
Kõnekujundid on sõnad või väljendid ebaharilikus suhestuses (võrdlus, epiteet) või piltlikus
tähenduses (troobid) (Kõnekujund 2006). Kõnekujundid on keele kujundusvõte sõna ja
sõnaühendi tasandil, mille abil luuakse kirjanduslik kujund. (Kõnekujund... 2014)
Fraseologismideks või kõnekäändudeks nimetatakse laialt käibivaid püsiühendeid, mis
kuuluvad keele sõnavarasse (Erelt 2005). Näiteks olen täiesti päri ja keeras kihva.

2.2. Epiteedi olemus
Epiteediks nimetatakse poeetilist lisandsõna, mis kuulub põhimõiste juurde ja mis lisab
põhimõistele kas tüüpilise või hetkel olulise tunnuse. Kui esitatakse konkreetne kujund, siis
märgitakse epiteedina välja nii lisand- kui ka põhisõna (sinava lume; sinine põõsas). (Epiteet
2014)
Epiteedi ülekandelisus seisneb selles, et põhisõnaga antud mõistes sisalduvatest kõikidest
omadustest tuuakse esiplaanile midagi sellist, mis muidu oleks samaväärne teiste, selle
nähtuse juurde kuuluvate omadustega. Näiteks mõiste lumi, kus lume omadusteks võib olla
see, et ta on valge või pehme, külm, märg, roosa, lõputu, paks jne. Kuid mitte igasugune
lisandsõna, mis näib omadust määratlevat, ei ole epiteet. Näiteks hall hunt „Punamütsikese”
muinasjutus on kujund, zooloogiaterminina (hall hunt – Canis lupus) aga mitte. On võimatu
öelda pelgalt sõnaühendi järgi, kas tegemist on kujundiga. Kui isegi selgub, et tegemist on
kujundiga, siis jääb ikkagi küsimus, millisega konkreetselt. Näiteks sõnaühend kirju koer
võib teatud kontekstis märkida tõesti koera, teatud kontekstis võib see olla metafoor
(inimese sõimus näiteks). Kas sel juhul tõlgendada lisandsõna epiteedina, mis kuulub
metafoori juurde, või on tegemist kahesõnalise metafooriga (analoogiliselt näitega kuldne
süda)? Epiteeti ei saa mõista ega fikseerida, lahutatuna kontekstist. (Epiteet 2014)

2.3. Võrdluse olemus
Võrdlus on üks levinumatest kõnekujunditest. Võrdlus on nähtuste kõrvutamine mingite
ühiste tunnuste (võrdlusaluse) põhjal. Võrdlusalus võib olla kõrvutatavate asjade:

välimus – kuju, värv, lõhn, suurus;

otstarve;

tähtsus;

jm tunnused.
Võrdlus aitab selgitada tundmatut tuntu kaudu. (Võrdlus 2012)
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Võrdluseks nimetatakse kõnele kujukust ning ilmekust andvat kujundit-kaksliiget, kus
päristähendus (võrreldav) on kõrvutatud analoogiakujutelmaga (võrdlusalusega) kas
võrdlussõnade abil, käänete vahendusel, või mõnel muul viisil. Võrdluse aluseks on
kõigepealt kahe nähtuse lähendamine nende ühiste omaduste kõrvutamise teel. (Sarv 1960:
5)
Lähtudes võrdluste ülesehitusest ja seal esinevatest võrdlussõnadest, esitab Ingrid Sarv
(1960) oma monograafias „Rahvapärane võrdlus kui kõnekäänu eriliik“ järgmised võrdluste
alaliigid. (Õim 2003: 20):

Otsesed võrdlused:
o kui- ja nagu-võrdlus, ilus nagu ristiema kana; ühe soolega nagu kajakas;
o komparatsiooniga võrdlus, eilne päev pikem kui tänane; rohkem võlgu kui
karvu peas;
o ehk- ja või-võrdlus, räägi sulle või seinale; mõni mõis või ahjutäis vorsti;
o mis-võrdlus, läks mis vuhinal; läks mis laulis;
o et-võrdlus, ta valetab, et kõrvad liiguvad; jooksis na, et teine jalg teist ei
näinud;
o kas või võrdlused, ta ei anna perra, kas vai nui pooles;
o väärt võrdlused, ei ole karva väärtki süüdi; pole poolt krossigi väärt.

Kaudsed võrdlused:
o ki- (gi-)võrdlus, ei tee kõverat kõrki; silmä karvaki omma tööd täis;
o ka- (kah-)võrdlus, sest ei saa hobone kah aru; peni kah ei haugu perrä, kohes
ta jäi.

Laiendatud võrdlused
Enamasti võrdluse kasutamises luuakse paralleele hetkeolukorraga. Hetkel aktuaalseid
teemasid kajastavate lausete tähendus ja mõte aga ajas kaob. See tähendab, et need ei kuulu
spordisõnavaras selliste mõistete hulka, mis on tihedas kasutamises nii sportlaste kui ka
ajakirjanike seas.

2.4. Metonüümia olemus
Metonüümia puhul omistatakse inimlikke omadusi asjadele, mis inimesed ei ole –
teooriatele, haigustele, inflatsioonile. Sellisel puhul ei ole viidatud ühelegi reaalsele
inimolendile. Näiteks kui ütleme, et „Inflatsioon on röövinud mu säästud“, siis me ei kasuta
sõna inflatsioon teatud kindlale isikule viitamiseks. (Lakoff, Johnson 2011: 68)
Kõige tavalisemad metonüümilised seosed ongi (Metonüümia 2 2014):

autor teose asemel (mulle meeldib Hvostov),

koht sündmuse asemel (Iraak on uus Vietnam),

koht institutsiooni asemel (Toompea tahab kilekotte maksustada),

tootja toote asemel (pampersid ’mähkmed’).
Näiteks selle asemel, et öelda kokku said Euroopa riikide kuningad, võidakse öelda kokku
said Euroopa kroonitud pead või ta sai kuulsaks asemel tema pead ehib nüüdsest
loorberipärg. Metonüümiga on tegemist ka siis, kui üks, näiteks väepealiku nimi tähistab
paljusid, näiteks tema vägesid: Caesari väed vallutasid Gallia öeldakse Caesar vallutas
Gallia. Tihti võidakse ainesõna asemel kasutada asjasõna (jõin ühe klaasi), inimeste
tähistaja asemel kasutada ajastunime (keskaeg uskus nõidust), riigi kodanike asemel
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nimetada riiki (jalgpallis oli võidukas Brasiilia), eseme asemel rääkida materjalist (sõime
lauahõbedalt). (Metonüümia 1 2014)

2.5. Metafooride olemus
Metafoor on sõna tähenduse ülekandmine ühelt valdkonnalt mingile teisele valdkonnale
ühistunnuse alusel. Paljudes keeltes on tuntud rööbiti kujunenud ülekanded sõnadele jalg,
silm, suu, kael jne (näiteks eesti keeles: lauajalg, nõelasilm, püssisuu, pudelikael; võrdluseks
inglise keele leg of a table, eye of a needle, mouth of a river, neck of a bottle). (Allik 1981:
102) Sõltumata sellest, kas metafoor on sõnavaras fikseerunud või kõnega vabalt seotud,
toimub tähenduse ülekanne kahe erineva nähtuse sarnasuse alusel (Allik 1981: 103).
See, et üks ja sama tunnus ei ole kahe loomuliku kategooria määratlemisel ühevõrra oluline,
tingib nende kahe asja võrdluse ebasümmeetrilisuse. Punane värv on peedi lahutamatu
omadus, mis lubabki kõneleda selle omaduse suurest osakaalust peedi mõistes. Inimese
nägu iseloomustavas tunnuste kimbus on punasel värvil oma koht olemas, kuid ta on näo
vähetähtis ja juhuslik atribuut (punastama ei ole esimeste seas, kui panna inimene loetlema
seda, mida ta näo puhul oluliseks peab). Kui võrrelda nägu ja peeti värvi alusel, siis on
ilmne, et võrreldavaks peab olema see, mille jaoks punane ei ole oluline tunnus, ja
võrdlejaks pooleks peab olema ese, mille omaduste nimistus on punane värv domineerival
kohal. Seega: „Mehe nägu oli punane nagu peet“. Pahupidine lause kõlab aga veidralt: „Peet
oli punane nagu mehe nägu“. Samuti ütleme, et „portree on mehe sarnane“, mitte aga „mees
on portree sarnane“; „poeg on isa nägu“, mitte aga „isa on poja nägu“ jne. (Allik 1981: 110)
Kokkuvõtvalt võib öelda, et metafoor on ilma vormitunnuseta võrdlus, kusjuures kahte
mõistet võrreldakse mitteloogiliste seoste alusel (Kõnekujund... 2014).

2.6. Fraseologismide olemus
Fraseoloogia on õpetus fraseologismidest. Sama sõna tähistab ka fraseologismide kogumit ja
me võime seda tarvitada mitmes mahus, nt eesti keele fraseoloogia, eesti somaatiline
fraseoloogia. (Erelt jt 2014)
Fraseoloogia põhimõisteid on fraseologism ehk fraseoloogiline üksus, s.o keeles laialt käibiv
püsiv tavapärane sõnade ühend, millele on omane osade tähenduslik kokkukuulumine ning
harilikult ka metafoorsus. Fraseologismidena esinevad idioomid, võrdlused, kõnekäänud jm.
Nt lendas orki, kits kahe heinakuhja vahel, kuidas käbarad käivad? Enamik fraseologisme
on stiililiselt markeeritud. Võrreldagu näiteks värvikat loobib kaikaid kodaratesse ja
neutraalset teeb takistusi, kirjutan kahe käega alla ja olen täiesti päri, keeras kihva ja rikkus
ära, suur nina ja tähtis isik, nagu välk selgest taevast ja ootamatult, kas või nui neljaks ja
igal juhul, Jeeriku pasun ja väga vali hääl, ei ole mees ega midagi ja on vilets mees, töö käib
täie auruga ja hoogsalt. (Erelt jt 2014)
Eesti fraseologismides on tihti kõlakujundeid, eriti alg- ja lõppriimi. Algriim esineb
alliteratsiooni või assonantsina (kaashääliku- või täishäälikukordusena), nt käi kuu peale
kurke müüma, ei püsi pudeliski paigal, käib käest kätte, pani pihta, rusikas rullis, suure
surmaga, kuidas käbarad käivad?, kaval kui kapsauss, nagu tuli tuha all, lase käed käia!,
tuhat ja tuline, tühja täis. Lõppriime on näha-kuulda fraseologismides ei aita ussi- ega
püssirohi, iidamast ja aadamast, ei kihku ega kahku, ei kippu ega kõppu. (Erelt jt 2014)
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3. KEELEKUJUNDID SPORDIAJAKIRJANDUSES
3.1. Metafooride ja fraseologismide esinemine
Antud uurimistöös analüüsitakse spordiajakirjanduse keelekasutust ning seal esinevaid
väljendeid lähtudes ajakirjanduskeele eripärast. Uurimuse aluseks on võetud erinevate
meediaväljaannete spordirubriikide artiklid (Postimees, Delfi, Soccernet) ning
spordivõistluste teleülekanded (ETV, TV3, Internetiülekanded, ETV spordiuudised).
Uuringus kasutatav materjal on kogutud ajavahemikul 01.11.2013–23.03.2014. 2010. aasta
jalgpalli MM-ist toodud näited ei ole kogutud sellest ajavahemikust, sest antud
ajavahemikku ei jäänud ühtegi jalgpalliülekannet ja seetõttu tuli kasutada varasemat infot.
Uuringu all on 106 erinevat spordiajakirjanduse analüüsimisel leitud väljendit.
Spordisõnavara ehk spordis kasutatavaid oskussõnu on võimalik eristada näiteks
kergejõustikus, talispordialades, pallimängudes, kehalise kasvatuse üldsõnavaras kui ka
konkreetsemalt näiteks murdmaasuusatamise, laskesuusatamise ning suusaslaalomi
sõnavaras. Sõnakasutus erineb ka treenerite, spordikommentaatorite, võistlejate seisukohast
vaadates.
Spordiajakirjanduses kasutatava keele liigitamiseks on palju erinevaid võimalusi. Võrrelda
saab spordialade, sõnaliikide või keelekujundite kaupa. Uurimusest selgus, et
ajakirjanduskeeles esines kõige rohkem metafoore ja fraseologisme. Uurimistöös leiti 56
metafoori. Värvikamad neist olid järgmised:

algas spordietenduste võidujooks,

käe ja lume kokku viis,

tuleb hakata jänkut kübarast välja tõmbama,

Meresaar jättis oma suured saapad Selverisse.
Märkimisväärselt esines ka metafoori alaliiki, milleks on isikustamine ehk
personifikatsioon. See on võte, kus elutule asjale omistatakse inimlikud omadused ja
käitumine, nt:

õnnetus sadas selga,

algas spordietenduste võidujooks,

vahe nõelutakse kinni.
28-st leitud fraseologismist on tabavamad järgmised näited:

põletavad küünalt kahest otsast,

üle prahi esitus,

asi on hapuks läinud.
Uurimistöö autor leidis, et spordiajakirjanduses oli vähem kasutatud ilmekaid epiteete, mida
leiti kokku kaheksa, näiteks elastne neiu, sildu põletav tempo. Mitmed väljendid olid aga ka
sellised, kus üks ning sama väljend võis kuuluda mitme erineva keelekujundi alla. Nt üle
prahi esitus on nii epiteet kui ka fraseologism, kuid põhiline on ikkagi see, et tegemist on
juba keele erinevates kasutusvaldkondades kinnistunud püsiühendiga. Väljend väga tugev
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mootor on nii epiteet, kuid samas ka metafoor (mootor kui ümberütlevalt sportlase oskused,
vilumused ning väga hea sooritus).
Metonüüme esines kokku kaheksal korral, näiteks „Rehemaal on kemplemist Kanadaga“.
Võrdlusi oli analüüsitavad materjalis kokku kuus, näiteks „Kreeka väravaesine oli tühi nagu
nende riigikassa ja nagu piksenool taevast alla“.
Järgneval joonisel 1 on välja toodud uurimistöös kasutatud erinevate väljendite jaotus. Töös
analüüsitud keelekujundeid on viis: metafoor, metonüümia, võrdlus, epiteet ja fraseologism.

Võrdlus
6%

Metonüümia
8%

Fraseologism
26%

Metafoor
53%

Epiteet
7%

Joonis 1. Keelekujundite jaotus uurimistöös (autori koostatud)
Joonisest 1 järeldub, et spordiajakirjanduse keel kasutab rohkesti piltlikke keelekujundeid
ning kõige rohkem metafoori (analüüsitud väljenditest 53% olid metafoorid).
Märkimisväärselt esines ka fraseologisme ja kõnekäände (kokku 26%). Teisi kõnekujundeid
(metonüümiat, võrdlust ning epiteete) esines vähem (vastavalt siis 8%, 6% ja 7%). Kõikide
nende keelekujundite kasutamine muudab spordiajakirjanduse meelelahutuslikuks ning
lähedaseks inimeste igapäevasele suhtlemise keelele.

3.2. Epiteedid spordiajakirjanduses
väga elastne neiu (Mart Sander) – väga hästi painduv neiu
rahurikkujad (Lembitu Kuuse) – suusatajad, kes üritavad liidrigrupil eest ära sõita
sõidetakse sajaga (Tarmo Tiisler) – sõidetakse nii kiiresti kui suudetakse
sildu põletav tempo (Lembitu Kuuse) – väga kiire sõidutempo
vajutab võimsalt (Tarmo Tiisler) – liigub suure tempoga
võtab tõusu väga isukalt (Lembitu Kuuse) – läheb distantsi tõusvale osale suure innuga
on toonud üleplatsimehena (Rando Soome) – on toonud meeskonnale punkte teistest
mängijatest tunduvalt rohkem
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omas elemendis mängija (Rando Soome) – mängija mängib vastavalt oma tavapärasele
tasemele, eeldatavalt hästi

3.3. Võrdlused spordiajakirjanduses
ka mõni lilleneiu võiks selle ära teha (Margus Hernits) – sportlase esitus oli väga kahvatu,
viidatud lilleneiudele, kes on lapsuisutajad ja viivad võistlejatele peale esitust lilli
õmblusmasin Berger tipib tihedal sammul mäest ülesse (Margus Ader) – väga hea
töövõimega sportlane liigub kiiresti mäest ülesse
vise oli sama ootamatu nagu sügistorm Eesti elektriliinide haldajate jaoks (Lembitu Kuuse)
– ootamatus mänguolukorras sooritatud resultatiivse viske kohta, viidates äsja toimunud
sügistormile, mille tõttu paljud inimesed elektrita jäid.
Järgnevad näited leidis autor internetis avaldatud 2010. a jalgpalli MM-i järgselt avaldatud
ETV top 30 kommentaatorite tsitaatide hulgast (Remmelkoor 2010).
(Jalgpalli MM 2010 – Sloveenia–Alžeeria) Aavo Sarap: „Nagu lund oleks läinud
kühveldama, mitte palli püüdma.“ – Sloveenia läks Alžeeria vastu 1:0 juhtima. Aavo Sarap
kommenteeris Alžeeria väravavaht Faouzi Chaouchi tegutsemist värava kaitsmisel
(Jalgpalli MM 2010 – Lõuna-Korea–Kreeka) Indrek Zelinski: „Kreeka väravaesine oli tühi
nagu nende riigikassa.“ – kajastab Kreeka majanduslikku hetkeseisu jalgpallimängu
olukorras, kus Kreeka meeskonna kaitstava värava ees ei ole ühtegi kaitsemängijat
(Jalgpalli MM 2010 – Uruguay–LAV) Kristjan Kalkun: „Nagu piksenool taevast alla, kui
nüüd tuua selline paralleel.“ – Uruguay avas mängus LAV-i vastu skoori, kui Diego Forlani
kauglöök vastase ja lati kaudu väravasse maandus. Kristjan Kalkun ja Marek Lemsalu
jutustasid, et pall langes lõpus järsult alla

3.4. Metonüümia spordiajakirjanduses
kont lubab kiiret pöörlemist (Margus Hernits) – füüsiliste eelduste järgi peaks sportlane
parema soorituse tegema
7 sekundit lahutab Bergerist ehk hõbemedalist (Margus Ader) – kolmandal kohal oleval
sportlasel on eessõitjaga 7-sekundiline vahe
hirmsa mootoriga Austria suusataja (Tarmo Tiisler) – väga tugev ja kiire suusataja
väga tugev mootor, väga hea mootoriga mees (Lembitu Kuuse) – väga hea töövõimega,
füüsiliselt tugev sportlane
pani kahuri tööle (Rando Soome) – hakkas punkte tooma
poolel maal on Norra pidu (Tarmo Tiisler) – poole suusadistantsi järel on sõitu dikteerimas
Norra suusatajad
Rehemaal on kemplemist Kanadaga (Lembitu Kuuse) – Rehemaa sõidab ja võistleb koos
Kanada suusatajatega tagumistele kohtadele
laseriprogrammides on Krimmi näpud sees (Lembitu Kuuse) – tehnikas on Sotši OM-i
korraldajad oskuslikud
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3.5. Metafoorid spordiajakirjanduses
kompott kõigest (Mart Sander) – võistleja uisukavas on väga palju erinevaid elemente
muusika ei teinud ühtki konksu (Mart Sander) – võistluskava taustamuusika oli väga lihtne ja
ühtlase meloodiaga
oleme ooterežiimil (Tarmo Tiisler) – eraldistardisõidus vaheajapunktide aegu ootama
õnnetus sadas selga (Lembitu Kuuse) – ahelkokkupõrge, kus kukkus mitu suusatajat
(kellegi) dikteerimisel toimub võistlus (Marko Kaljuveer) – dikteerib ehk veab juhtgruppi
uks pandi lukku (Lembitu Kuuse) – ei saanud vaba rada
pokkerimängija tarkus (Lembitu Kuuse) – tarku otsuseid tegema
4 rootslast grupi peas (Tarmo Tiisler) – peas ehk grupi eesotsas
suurema kaliibriga ärakukkuja (Tarmo Tiisler) – üllatuslikult teistest maha jäänud tugev
sportlane
lõpusirge pole tema leib (Tarmo Tiisler) – lõpusirge ei ole tema tugevaim külg
paneme mantlit selga (Mats Piho) – kuldmedalit üle andma
algas spordietenduste võidujooks (Lembitu Kuuse) – algasid olümpiamängud, kus lühikese
aja jooksul toimub palju võistlusi erinevatel aladel
riisuvad koore (Lembitu Kuuse) – palju medaleid võitma, valitsema
ründab, pea ees, vastast (Lembitu Kuuse) – suusataja sõitis ees sõitvale sportlasele tagant
otsa
ladus võimsa põhja medalile (Lembitu Kuuse) – tegi palju tööd ja vääris medalit
annab nähvaka kaasa (Tarmo Tiisler) – sportlast julgustama, ergutama
kiirendus võib dividende tuua (Tarmo Tiisler) – kiirendus võib kasu tuua
sinna lumele jäi sakslaste tahe (Lembitu Kuuse) – peale kukkumist enne lõpusirget ei
üritanud sportlane enam etteotsa tõusta
vahe nõelutakse kinni (Lembitu Kuuse) – tasa ja targu sõidetakse eesotsas olevatele
sportlastele järele
vahe kerib (Lembitu Kuuse) – vahe suureneb
veel 2 käiku võtta (Lembitu Kuuse) – suudab veel sõidukiirust tõsta
on loksutud koos (Tarmo Tiisler) – sportlased on sõitnud pika maa grupis
käe ja lume kokku viis (Tarmo Tiisler) – kukkus
juhuslikke külalisi eesotsas pole (Tarmo Tiisler) – eesotsas sõidavad kõik eeldatavalt
tugevamad sportlased
40+ on kosmosvanus (Tarmo Tiisler) – suusatamises on 40+ vanuses sportlased harv nähtus
Heikkinen põgeneb (Tarmo Tiisler) – sõidab teistel sportlastel eest ära
sekundeid tuleb valusalt (Tarmo Tiisler) – vahe suureneb palju
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15 km veel jalgades (Tarmo Tiisler) – eelmine 15 km suusadistants annab veel tunda ega
suuda enam sellise kiirusega sõita
hoidis sõites kuldmedalit (Tarmo Tiisler) – oli teistest nii palju ees, et kuldmedal oli kindel
said puhkuse 15 km distantsilt (Lembitu Kuuse) – ei osalenud 15 km suusadistantsil
sinna mahuks tank vahele, Eesti oma (Kalev Kruus) – mänguolukorras liikus mängija koos
palliga üle otsajoone, kohtunik seda aga ei märganud
väljakule lendavad juba päris suured lennukid, suuremad kui meil Hiiumaa vahet sõidab
(Kalev Kruus) – mingi keskmisest suurem valge ese visatakse tribüünidelt väljakule
palle kehasse mängida (Kristjan Jaak Kangur) – suunata oma ründelöögid vastassportlase
keha suunas, et tal oleks raskem lööke tagasi lüüa
õigeaegne käiguvahetus (Lembitu Kuuse) – hetkeolukorda arvestades õigeaegne
tempomuutus sõidus
Meresaar jättis oma suured saapad Selverisse (Rando Soome) – klubi vahetanud
võtmemängijat Meresaart asendav mängija ei ole sugugi halvema tasemega
tuleb hakata jänkut kübarast välja tõmbama (Rando Soome) – meeskond peab end kokku
võtma ja imet tegema, et võit saavutada
tõstis tõelise maasika (Rando Soome) – tõstis ründemängijale palli, mida oli väga lihtne
punktiks realiseerida
lõi naelad põrandasse (Rando Soome) – lõi palli sellise hooga põrandasse, nagu oleks
haamriga naelu löönud
avama isikliku väravaarve (Lembitu Kuuse) – viskama värava
vigastatud tiiger Meresaar (Rando Soome) – meeskonda kandva põhimängija kohta, kes on
hetkel vigastatud
Selveris tegutseb saare maffia (Rando Soome) – Tallinna Selveri võrkpallimeeskonnas
mängib palju Saaremaalt pärit võrkpallureid
mootorile on käsipidur peale tõmmatud (Rando Soome) – heas hoos olnud mängija ei suuda
enam meeskonnale punkte tuua
joonistas ilusa käekirjaga punkti (Rando Soome) – sooritas ilusa ründelöögi
mõlemad meeskonnad hiilgavad rünnakutega (Rando Soome) – mõlemad meeskonnad
õnnestuvad rünnakutel
tabab kolmese ja vähendab vahepeal suureks kärisenud vahet (Kalev Kruus) – meeskondade
skooride vahe ei olnud vahepeal katki kärisenud nagu riie, vaid punktivahe oli suur ja see
suudeti väiksemaks mängida
Kumbki meeskond enam korvini ei jõua ja esimene veerandaeg on läbi (Kalev Kruus) –
meeskonnad võisid korvini ka mitte jõuda, aga sellist väljendit kasutatakse sellisel puhul,
kui kumbki meeskond korvi ei taba
mängumootorile bensiini juurde andma (Rando Soome) – head mängu tegevale
ründemängijale rohkem tõstma
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võtmemängija (Rando Soome) – meeskonnas kandvat rolli omav sportlane
pikka suusarongi vedama (Tarmo Tiisler) – pika võistlejaterivi eesotsas sõitma, sõitu
dikteerima
mõni helisev viiul (Lembitu Kuuse) – (vana suusk) on kõige parem
tõeline haamer (Lembitu Kuuse) – jäi maha
käed sees taliolümpial (Lembitu Kuuse) – osalevad taliolümpial
võitja küpsetatakse valmis (Lembitu Kuuse) – võitja selgub sõidu käigus
etenduse andmine Northugi poolt (Lembitu Kuuse) – Northugi poolt endale tähelepanu
tõmbamine
ei ava paanikaosakonda (Tarmo Tiisler) – Rehemaa 39. koht
pigilind (Lembitu Kuuse) – kaotaja, ohver

3.6. Fraseologismid spordiajakirjanduses
see pole tal varrukast võtta (Margus Hernits) – see ei ole talle lihtne, ta ei oska seda
üle prahi esitus (Margus Hernits) – väga hea sooritus
pakime pillid kokku (Mart Sander) – ülekannet lõpetama hakkama
mõttetu ringutamine, et tundeid väljendada (Mart Sander) – ebahuvitav kava iluuisutamises
põletavad küünalt kahest otsast (Lembitu Kuuse) – metsikus tempos sõitma
paneb pea pakule (Lembitu Kuuse) – juhuslik mees
hoiab küünte ja hammastega medalist kinni (Margus Ader) – on veel medalikonkurentsis
paneb kõik ühele kaardile (Lembitu Kuuse) – teeb kaasa ainult ühel distantsil ja loodab sealt
medali võita
19 meest on jäänud sõelale (Lembitu Kuuse) – 19 meest on medalikonkurentsis
läänerindel muutuseid pole (Tarmo Tiisler) – keegi ei ole juhtgrupist eest ära sõitnud
lasevad ennast ees praadida (Tarmo Tiisler) – võistlejad liiguvad ühes grupis distantsi
lõpuni
vaikus enne tormi (Tarmo Tiisler) – rahulikus tempos ilma muutusteta sõit viimaseid
kilomeetreid enne finišit
need olümpiamängud on aia taha läinud (Lembitu Kuuse) – need olümpiamängud on
ebaõnnestunud
tema Achilleuse kand on vabatehnika (Lembitu Kuuse) – sportlase nõrk külg on
vabatehnikas sõit
kahe tunniga ollakse õhtul (Lembitu Kuuse) – kahe tunniga lõpetatakse sõit
asi on hapuks läinud (Tarmo Tiisler) – olukord on mingi kindla sportlase jaoks halvemaks
läinud
liigub selg ees võrreldes teistega (Tarmo Tiisler) – liigub, võrreldes teiste sportlastega,
aeglaselt
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mees teiselt planeedilt (Lembitu Kuuse) – sportlane, kes on teistest peajagu üle
on näidanud jahimehe tarkust ja kalamehe kannatust (Lembitu Kuuse) – on sõitnud distantsi
väga targalt ja kannatlikult
kes murdis taas vastase servi (Kristjan Jaak Kangur) – servi või servigeimi murdma
tähendab vastase servil geimi võitma
silmad peavad olema ka selja taga, sest peegleid ju küljes ei ole (Lembitu Kuuse) – peab
teadma, mis selja taga toimub
vaheajapunktid aitavad kätt selle sõidu pulsil hoida (Tarmo Tiisler) – eraldistardis sõidus
aitavad vaheajapunktid saada hetkel hea ülevaate sõidu olemusest
kohtunikud võtsid liiga palju oma õlgadele (Rando Soome) – kohtunikud hakkasid
mängukäiku oma kaheldavate otsustega liialt mõjutama
kohtumist dikteerimas (Rando Soome) – hoidma kindlat edu teise meeskonna ees,
kontrollima mängu
saab ühe silma pähe (Rando Soome) – toob mängus enda esimese punkti
on 2. geimis endale augu kaevanud (Rando Soome) – on mänginud end sellisesse olukorda,
et geimivõitu on nüüd raske saavutada
ei tea, palju slovakid on andnud kreeklastele abiraha, aga täna on küll tasumise tund (Kalev
Kruus) – peale Slovakkia tabanud kolme punkti viset, kui vahe suurenes 20-le
õnnestus paras käkk kokku keerata (Margus Hernits) – ebaõnnestunud esitus

3.7. Keelekujundite jaotus kommentaatorite kaupa
Töö koostamisel analüüsiti erinevaid kõnekujundeid ja toodi välja iga fraasi öelnud
kommentaator. Töös on kasutatud 11 kommentaatori väljendeid. Kõige rohkem kasutasid
piltlikke keelekujundeid Lembitu Kuuse (37), Tarmo Tiisler (27) ning Rando Soome (18).
Veel on töös esindatud sellised spordikommentaatorid nagu Mart Sander, Margus Hernits,
Margus Ader, Kristjan Jaak Kangur, Kalev Kruus, Indrek Zelinski, Aavo Sarap ning
Kristjan Kalkun.
Võrdluseks on valitud kolme värvikaima sõnakasutusega spordikommentaatorit: Lembitu
Kuuse, Rando Soome ja Tarmo Tiisler.
Lembitu Kuuse sõnakasutustes on kokku 37 erinevat piltlikku väljendit, millest enim on
metafoore (20) ning fraseologisme (10) (vt joonis 2).
Tarmo Tiisler kasutab samuti enim metafoore ning fraseologisme. Erinevus Lembitu
Kuusega on aga see, et Tiisler ei ole kasutanud ühtegi võrdlust (vt joonis 3).
Kolmandaks enim piltlikke väljendeid kasutanud spordikommentaatoriks on Rando Soome.
Tema kasutatud fraase on töös 18, millest enamuse moodustavad metafoorid (vt joonis 4).
Sarnaselt Tarmo Tiisleriga ei kasuta ka Rando Soome oma kõne ilmestamiseks võrdlusi.
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Fraseologism
27%

Võrdlus
3%
Epiteet
8%

Metafoor
54%
Metonüüm
8%

Joonis 2. Lembitu Kuuse keelekujundite kasutus (autori koostatud)

Fraseologism
22%

Epiteet
11%
Metafoor
59%

Metonüüm
8%

Joonis 3. Tarmo Tiisleri keelekujundite kasutus (autori koostatud)
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Fraseologism
22%

Epiteet
11%

Metafoor
61%

Metonüüm
6%

Joonis 4. Rando Soome keelekujundite kasutus (autori koostatud)
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KOKKUVÕTE
Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli uurida spordiajakirjanduse keelekasutust, sealhulgas
selgitada välja, kuidas ajakirjanduskeel erineb tavapärasest kõnekeelest ning analüüsida
leitud materjali keelekujundite kaupa.
Vaatluse all oli 106 erinevat spordiajakirjanduses kasutatud keelekujundit. Uurimuse aluseks
on võetud erinevate meediaväljaannete spordirubriikide artiklid (Postimees, Delfi,
Soccernet) ning spordivõistluste teleülekanded (ETV, TV3, Interneti-ülekanded, ETV
spordiuudised). Uuring on teostatud ajavahemikul 01.11.2013–23.03.2014. 2010. aasta
jalgpalli MM-ist toodud näited ei ole kogutud sellest perioodist, sest antud ajavahemikku ei
jäänud ühtegi jalgpalliülekannet ja seetõttu tuli kasutada varasemat infot. Keskenduti
sellistele mõistetele nagu metafoor, metonüüm, võrdlus, epiteet ja fraseologism.
Metafoor on sõna tähenduse ülekandmine ühelt valdkonnalt mingile teisele valdkonnale
ühistunnuse alusel, näiteks lauajalg, nõelasilm, püssisuu. Metonüümia puhul omistatakse
inimlikke omadusi asjadele, mis inimesed ei ole – teooriatele, haigustele, inflatsioonile.
Sellisel puhul ei ole viidatud ühelegi reaalsele inimolendile. Võrdlus on nähtuste
kõrvutamine mingite ühiste tunnuste (võrdlusaluse) põhjal. Võrrelda võib värvuse, otstarbe
ja muude tunnuste järgi, näiteks rohkem võlgu kui karvu peas, ilus kui ristiema kana.
Epiteediks nimetatakse poeetilist lisandsõna, mis kuulub põhimõiste juurde ja mis lisab
põhimõistele kas tüüpilise või hetkel olulise tunnuse. Epiteete spordiajakirjandusest: sildu
põletav tempo, omas elemendis mängija. Fraseologism on keeles laialt käibiv püsiv
tavapärane sõnade ühend, millele on omane osade tähenduslik kokkukuulumine ning ka
metafoorsus. Üldtuntud fraseologismid on olen täiesti päri, keeras kihva ja rikkus ära, suur
nina, nagu välk selgest taevast.
Kõige rohkem esines uuritud materjalis ja spordiülekannetes metafoore ja fraseologisme.
Uurimistöös oli kokku 56 metafoori (53%), 26 fraseologismi (25%) 8 epiteeti (7%), 7
metonüümi (8 %) ning 6 võrdlust (6%).
Töö koostamisel analüüsiti erinevaid kõnekujundeid ja toodi välja iga fraasi öelnud
kommentaator. Töös on kasutatud 11 kommentaatori väljendeid. Kõige rohkem kasutasid
piltlikke keelekujundeid Lembitu Kuuse (37), Tarmo Tiisler (27) ning Rando Soome (18).
Kõik kommentaatorid kasutasid enim metafoore ja fraseologisme.
Käesolevast uurimusest selgus, et spordiajakirjandus kui üks ajakirjanduskeele liike kasutab
märkimisväärselt oma keele ilmestamiseks erinevaid piltlikke väljendeid: kõnekujundeid
ning fraseologisme. Spordiajakirjanduse väljenduslaad on meelelahutuslik ning värvikas,
mis omakorda eristub kirjakeelest ning selle normidest. Neutraalse sõnavara asemel
kasutatakse stiililise värvinguga sõnavara, laused on pikad ning keerulised, sest lausetes
kasutatakse palju ilustavaid sõnu, võrdlevaid näiteid ning erinevaid püsiühendeid.
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SISSEJUHATUS
Uurimistöö teema valikul sai otsustavaks 11nda klassi keemiaõpikus olev pilt, kus
parfümeer oma töölaua taga tööd teeb. Töö autorit on alati huvitanud kõik parfüümidega
seonduv. Võib öelda, et see pilt oli sel hetkel väga suur inspiratsiooni allikas ja andis
teemavalikule vajaliku lükke.
Kuna kõik parfüümidega seonduv on väga laialdane, siis osutus põhiliseks uurimisobjektiks
nende võimalik kahjulikkus, sest tooted, mis sisaldavad erinevaid lõhnaaineid, on väga
palju. Selle alast põhjalikku uurimust töö autor ei leidnud ning seetõttu on parim võimalus
parfüümide kahjulikkusest teada saamiseks seda põhjalikumalt uurides.
Eelnevalt püsitati kaks hüpoteesi: gümnaasiumiõpilaste teadmised kosmeetika- ja
olmekeemiatoodetes esinevatest parfüümidest ja nende võimalikust ohtlikkusest on vähesed
ning kõigil gümnaasiumiõpilastel leidub kodus mõni kosmeetika- või olmekeemiatoode, mis
sisaldab allergiaid tekitavaid ühendeid. Töö eesmärk: hinnata gümnaasiumiõpilaste teadmisi
parfüümide kasutamise kohta nii kodukeemias kui ka kosmeetikumides. Töö eesmärgi
täitmiseks on püstitatud järgmised ülesanded:

ülevaate andmine parfüümide ja lõhnaainete kasutamisest,

parfüümides kasutatavate ohtlike ühendite kirjeldus,

parfüümide poolt põhjustatud tervisehäirete kirjeldus,

uuringu läbiviimine Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilaste hulgas,

tulemuste analüüs ja kokkuvõtte tegemine.
Uurimismeetodiks oli ankeetküsitlus, mis koostati Microsoft Office Word 2007sse. Küsitlus
jagati laiali Facebookis või Gmailis Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilastele.
Töö koosneb kolmest peatükist. Esimeses peatükis käsitletakse parfüümide ajalugu, sest see
annab ülevaate, kuidas neid läbi aegade on kasutatud ja töödeldud. Järgmisena kirjeldatakse
parfüümide koostisaineid, kus tutvustatakse peamisi parfüümi koostiskomponente ning kust
on saadud loomset päritolu sisaldavad ained nagu näiteks ambra või muskus. Lisaks
tutvustatakse erinevaid töötlemise meetodeid. Lahti on seletatud erinevad töötlemisliigid
nagu näiteks destilleerimine või „elava lille tehnoloogia“. Teine peatükk annab ülevaate
parfüümide negatiivsest mõjust inimorganismile, kus on toodud erinevad tervisehäired, mida
parfüümide allergeensed ühendid võivad põhjustada. Eraldi alapeatükis käsitletakse
enimlevinud allergiaid tekitavaid keemilisi ühendeid koos nende eesti- ja ingliskeelsete
nimetustega. Kolmas peatükk kirjeldab läbiviidud küsitlust gümnaasiumi õpilaste seas ning
analüüsitakse saadud tulemusi. Töö lõpeb kokkuvõtte ja kasutatud allikate nimekirjaga.
Lisatud on küsimustik, mis saadeti uuritavatele läbi erinevate internetikanalite.
Töös on kasutatud erinevaid inglis- ja eestikeelseid internetilehekülgi ning teaduslikke
artikleid. Osa faktidest on saadud raamatutest, kuid sellealaseid raamatuid on Eestis väga
vähe.
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1. PARFÜÜMID JA NENDE KASUTAMINE
1.1. Parfüümide ajalugu
Võib öelda, et lõhnaõlid on niisama vanad kui inimkond, sest ürdid ja lõhnavad lilled olid
Maal juba ammu enne seda, kui ilmusid esimesed inimesed.
Lõhnaõlisid uurivad ajaloolased olid veendunud, et nende tulemused peavad paika tänu Dair
al-Bahris asuva Teeba kuninganna Hatšepsuti templi seinamaalingutele. Neil on kujutatud
Egiptuse laevastikku, mis purjetas 3500 aastat tagasi Puntimaale mürri ja teiste eksootiliste
lõhnaainete järele. Iidsete lõhnaõlide põhiaineid mürri ja viirukit võis saada ainult Araabia
poolsaare lõunaosast ja Somaaliast. Vanadel aegadel oli viiruk sama tähtis kui aromaatsed
õlid. Sõna „parfüüm“ tuleneb ladina sõnadest per ’läbi’ ja fumare ’suitsuga immutama’. Nii
nagu valmistasid egiptlased parfüüme ja salve, tegid seda ka kreeklased ja roomlased, kuid
Vana-Kreekas laiendati ja parandati egiptlaste pärandit. (Groom 2002: 8–9) Kreeklased
kasutasid lõhnaaineid mitte ainult jumala ülistuseks, vaid ka erinevate liikumisharjutuste ja
mängude juures. Siit sai alguse esmane aroomteraapia vorm. (Pybus, Sell 1999: 6)
Roomlased hakkasid lisaks mürrile ja viirukile lisama parfüümidesse uusi koostisaineid,
mida koguti Indiast mere äärest (Groom 2002: 9). Samuti hakkasid nad kasutama värsket
toorainet parfüümide tootmisel, saades sel teel palju erinevaid lõhnu. Parfüümide
hoiustamisel oli vaja erilisi anumaid ning siin kasutasid roomlased uut avastust, nimelt õpiti
klaasi puhuma. Sel teel sai valmistada väikesi pudeleid. (Pybus, Sell 1999: 8)
Kui rääkida olulisest arengust parfüümide ajaloos, siis tuleks selles osas mainida araablasi,
kes töötasid välja tehnoloogia taimede destilleerimiseks suurtes kogustes. Pärsiasse rajati
suured roosikasvandused selleks, et saada roosiõli. Sealkandis avastati ka uusi lõhnaaineid
nagu näiteks muskus, mida segati isegi mošeede ja paleede ehitamisel kasutatavasse mörti,
et ehitistele erilist lõhna anda. Muskust peeti üheks haruldasemaks ja hinnalisemaks
lõhnaaineks, mis pole aga puhtal kujul inimesele sugugi meeldiv. Küll tunneb seda teine
loom kümnete kilomeetrite kauguselt. (Groom 2002: 8–9)
Sajandeid peeti parfüümi valmistamist araabia kunstiks. Alles Levantist, mis oli Vahemere
idapoolne rannikumaa, tõid sõdalased oma naistele kaasa hästilõhnavaid segusid ning see
tekitas nõudlust parfüümide järele. Euroopas sai parfüümitootmine alguse 16. sajandil, kui
Catherine de Medici tuli Itaaliast Pariisi, et abielluda tulevase kuningaga. Tema oli inimene,
kes muutis parfüümid moeasjaks just Pariisis. Grasse oli koht, kust sai endale lõhnastatud
kindaid, mille järgi paljud ihalesid ning see arendas lõhnatööstust nii tõhusalt, et muutus
maailma parfüümipealinnaks. Ka tänapäeval on prantsuse parfüümidel hea maine. Neid
tuntakse kogu maailmas. Vaatamata kallile hinnale on neid asjatundjate seas alati eelistatud.
(Groom 2002: 9–10)
Lõhnateadus üldiselt hakkas Euroopas levima 19. sajandil. Enne seda hõljus Euroopa
linnade kohal lehk. Tänavale loobiti kõik ülejäägid nii kodust, lihakarnist,
nahaparkalitöökojast ja mujalt, kus midagi riknes või üle jäi. Moes polnud ka pesemine.
Toona lõhnasid kõik ühtemoodi, nii rikkad kui vaesed. 1800. aastatel hakati hügieenile taas
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tähelepanu pöörama ning Euroopas võeti halva lõhna peletamiseks kasutusele aroomid.
„Lõhn hakkas eristama vaeseid rikastest ja käibele tuli väljend „vaese hais“. Veelgi hiljem
kujunes lõhnast rahvusliku ja rassilise diskrimineerimise tööriist. Euroopas ja USAs
hakkasid niiöelda „haisema“ võõramaalased – aafriklased ja juudid. Siin peitub tänapäeva
teadlaste arvates üks rassismi seletusviise. Ka tänapäeva Eesti ühiskonnas on „vaesuse lõhn“
saamas taas üheks fenomeniks.“ Kahjuks tuleb selline kasvatus kodust, sest juba maast
madalast teevad vanemad lastele selgeks, kellega tohib mängida ja kellega mitte ning
vaesusel on tõesti omapärane lõhn – segu odavast suitsust, kaltsupoe lõhnast, kopitusest,
hallitusest, pesematusest, keldrihõngust, laudalõhnast jne. (Niiberg 2008: 162)
„Usutakse, et tänapäeval on aroomiaineid juba üle 2500. Nende loomisega tegelevad
moemajad, parfüümifirmad ja ka eraisikud. Tänapäeval kasutab lõhnaõlisid või tualettvett
umbes 90% tsiviliseeritud ühiskonna naistest ja 80% meestest.“ Uute lõhnabukettide
loomine eeldab pikaajalisi kogemusi, laialdasi teadmisi ja arenenud lõhnataju. Sellega on
tegeletud juba sajandeid, kuid seniajani ei tunta täpselt näiteks kõiki roosiõli koostisosi.
(Niiberg 2008: 163)
Parfüüme on kasutatud juba sajandeid. Põhiline eesmärk oli lõhnastada end ümbritsevast
erinevalt, aga samas tuntavalt. Suur osa aroomidest pärinevad erinevatest lilledest.

1.2. Parfüümide koostisained ja töötlemine
Kuni 19. sajandi lõpuni valmistati vedelaid lõhnaaineid taimedest, segades nendest eraldatud
aromaatseid õlisid, ehkki kasutati ka mõningaid loomset päritolu koostisaineid, nagu näiteks
muskus, ambra, tsiibet ja kastooreum.
On hämmastav, kui paljud erinevad taimeosad tekitavad lõhna. Õli saadakse õitest,
pungadest, lehtedest, vartest, puidust, viljadest, seemnetest, koorest, vaigust ja juurtest.
Üheks näiteks, kust saadakse eeterlikke õlisid on sevilla ehk hapuapelsinipuu (ehk
pomerantsipuu), mille õitest destilleeritakse näiteks neroliõli, teise protsessi abil saadakse
õitest apelsiniõieõli, viljade koortest bigarade-õli ning lehtedest, okstest ja väikestest
toorestest viljadest petitgrain-õli. Kõik need õlid lõhnavad erinevalt ning kasutatakse
parfümeeriatööstuses. Kõige suurema õlisisaldusega on paksude kroonlehtedega õied ning
kõige tugevama lõhnaga on valged lilled, väljaarvatud roosid. (Groom 2002: 13)
Tänapäeval kasutavad lõhnaainetööstused palju sünteetilisi lõhnu, mis moodustavad
parfüümi koostisainetest suurema osa. Need üksnes ei anna lõhna, vaid parandavad ka teisi
lõhnu, muutes need kauakestvamaks või omavahel sobivamaks. Selliseid kemikaale
nimetatakse kinnistiteks ehk fiksaatoriteks. Sünteetiliste lõhnade arv ulatub umbes
tuhandeni. Parfümeeriast kirjutades ei mainita neid aineid nimepidi, sest nad on väga
keeruka nimetusega, näiteks heksahüdroheksametüültsüklopentabensopüraani kasutatakse
laialdaselt muskuselõhna sünteesimiseks. Keemiline ühend amüülsalitsülaat annab
parfüümidele lillelõhna. (Groom 2002: 13–14) Amüülsalitsülaati võib leida šampoonide,
seepide ja erinevate vannitoodete koostisainete hulgast (Amyl Salicylate 2013).
Üks suurem keemiliste ainete rühm parfüümides on aldehüüdid, mida hakati valmistama
juba 19. sajandi lõpus alkoholist ja taimmaterjalist. Esmakordselt kasutas aldehüüde
parfümeeriatööstuses Ernest Beaux, luues parfüümi Chanel No 5. Aldehüüde saab kasutada
erinevalt – aniisaldehüüd annab viirpuulõhna, detsüülaldehüüd kannikeselõhna. Aldehüüde
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tuleb kasutada väga ettevaatlikult ja üliväikestes kogustes, sest üks tilk toorainet inimese
riietel paneb ta ebameeldivalt haisema. (Groom 2002: 13–14) Aldehüüdid annavad toodetele
põhiliselt lilledele, puuviljadele või tsitrustele sarnaseid lõhnu. Pika süsinikuahelaga
aldehüüdid – kuni 13 süsinikku – omavad väga meeldivat lõhna ning neid võib lisada väga
väikestes kontsentratsioonides. Aromaatsed aldehüüdid omavad kompaktset struktuuri.
Näiteks kõige lihtsam esindaja – bensaldehüüd – on mandli lõhnaga. Vanilliin ehk 4hüdroksü-3-metoksübensaldehüüd on vanilje lõhnaga. (Aldehydes 2013) Samas on teada, et
mitmed aldehüüdid, sealhulgas nii bensaldehüüd kui vanilliin põhjustavad nahal allergilisi
reaktsioone (Watanabe jt 2001: 327).
Ftalaadid on igapäevakeskkonnas laialdaselt levinud ained. Ftalaate kasutatakse peamiselt
plastiku pehmendajatena (plastifikaatorina), aga ka mitmete liimide ja pinnakattematerjalide
tootmisel. Neid ühendeid leidub juukselakis, küünelakis ja parfüümides. Parfüümides
kasutatakse ftalaate põhiliselt sünteetilise muskuse lahustajana. Peamine ühend, mida
kasutatakse on dietüülftalaat. (Peters 2005: 7,15) Ftalaadid on tuntud kui hormonaalsüsteemi
talitust kahjustavad ained, vähendavad sperma kvaliteeti ja põhjustavad viljatust. Samuti
võivad põhjustada rinnavähi rakkude vohamist. (Phthalates 2013)
Sünteetilisi muskusaineid kasutatakse nii parfüümides kui ka paljudes hügieenitoodetes, et
asendada looduslikku muskust (Synthetic Musks 2013). Tuntumateks sünteetilisteks
muskusaineteks on nitromuskusühendid, polütsüklilised muskused ja makrotsüklilised
muskused. Nitromuskused avastati 1888. aastal. Siia kuuluvad muskusksüleen (MX) ja
muskusketoon (MK). (Peters 2005: 18) Need ühendid mõjutavad hormonaalsüsteemi ja
mõjutavad rinnavähi rakkude kasvu (Synthetic Musks 2013). Polütsüklilised muskused
avastati 20. sajandi keskel ning asendavad tänapäeval nitromuskuseid. Tuntumad neist on
tonaliid (AHTN) ja galaksoliid (HBCD). (Peters 2005: 18) Polütsüklilisi muskuseid on
leitud inimese rasvarakkudes, rinnapiimas ja veres. Kuigi viimase aja uuringud näitavad, et
need ühendid ei ole toksilised ega oma dermatoloogilist efekti. Samas on tootmismahud
suured ning keemiline stabiilsus ja väike biolagundatavus kuhjab neid loodusesse – leitud nii
mage- kui merevees, õhus, reovees. (Peters 2005: 19; Synthetic Musks 2013)
Makrotsüklilised muskused sisaldavad osaliselt sünteetilisi ja osaliselt looduslikke
komponente. Arvatakse, et nende struktuur on kergesti lagundatav mikroobide poolt, kuid
seda pole suudetud veel tõestada. Esimeseks esindajaks oli ühend muskoon, mis pärines
muskushirvelt. (Peters 2005: 19) Parfüümides üritatakse viimasel ajal kasutada rohkem just
makrotsüklilisi muskuseid (Peters 2005: 21).
Ambra on vahataoline materjal, mida kasutab kašelott, et kaitsta oma magu tindikala terava
selgroo ning kalmaari terava noka eest, kelledest ta toitub. Tänapäeval kasutatakse ambrat
peamiselt parfümeeriatööstuses lõhnafiksaatorina, st ei lase lõhnaainel lenduda. Nüüdisajal
asendatakse ambra sageli sünteetilise aine amroksiidiga. (Niiberg 2008: 35; Ambergris
2013)
Kastooreumi leidub Kanada ja Euroopa kopra muskusnäärmetes, mida koprad kasutavad
oma territooriumi märgistamiseks. Kopranõret elusast koprast ei saa. Kunagi oli kopranõrel
tervendav võim ning seda kasutati väga paljude hädade vastu, kuigi ravimihind oli väga
kõrge. (Niiberg 2008: 36) Kastooreumil on väga terav lõhn, aga kui teda lahustada alkoholis,
siis ilmnevad pehmemad muskuse ja puuvilja nüansid. Ajalooliselt on teda kasutatud ainult
nn kõrgklassi parfümeerias. Tänapäeval toodetakse sünteetilist kastooreumi, mida võib leida
nii Lancȏme kui Chaneli parfüümides. (Castoreum 2013)

235

Elisabeth Viedehof, 11. klass, Pärnu Ühisgümnaasium, 2013
PARFÜÜMID KOSMEETIKAS JA OLMEKEEMIAS

Tsiibet on tsiibetkassi genitaalide piirkonnast pärinev meetaoline nõre ehk sekreet. Aafrika
tsiibetkassid elavad Lõuna- ja Kesk-Aafrika savannides ja metsades, india tsiibetkassid
elavad Nepaalis, Bangladeshis ja Vietnamis. Algselt sisaldab see rohkelt tugevalõhnalist
tsibetooni, mille lõhn on vastuvõtmatu ka inimesele. Parfüümides kasutatakse teda
mitmekordse lahjendusena. Siis omandab ta meeldiva muskuse varjundi. Algselt hoiti
tsiibetkasse puurides, et koguda nõret. Tänapäeva parfüümides on kasutusel peamiselt
sünteetiline tsiibet. (Groom 2002: 14; Niiberg 2008: 32–33; Civet 2013)
Naturaalseid looduslikke koostiskomponente on võimalik eraldada mitmel erineval viisil:

Külmpressimine – aine eraldatakse tavalise füüsilise pressimise teel. Selliselt on
valmistatud paljud müügilolevad tsitruseliste õlid. (Pybus, Sell 1999: 32–33)

Destillatsioon.
o Kuiv destillatsioon – kasutatakse kõrgeid temperatuure, tavaliselt leeki,
millega töödeldakse taimset materjali. Selliselt saab eraldada kõrgel
temperatuuril keevaid õlisid. (Pybus, Sell 1999: 33)
o Veeaurudestillatsioon – veeaur lastakse taimse materjaliga nõusse ning
lõhnaained eralduvad koos sellega. Eeterlikel õlidel on väiksem tihedus ning
neid on lihtne hiljem veest eraldada. Samas roosiõli võib mõnevõrra vees
lahustuda ning sel juhul kasutatakse kogu segu ehk nn roosivett.
Veeaurudestillatsioon lagundab vähem eralduvaid orgaanilisi ühendeid kui
kuiv destillatsioon, sest temperatuur jääb 100 kraadi piiresse. (Pybus, Sell
1999: 33–34)

Lahustite kasutamine – põhiliselt kasutatakse alkohole. Algselt kasutati benseeni,
kuid tema toksilisuse tõttu on sellest loobutud. Lisaks tavalisele etanoolile
kasutatakse veel eetrit, atsetooni, heksaani, etüülatsetaati. (Pybus, Sell 1999: 36)

„Elava lille tehnoloogia“ – elavalt lillelt kogutakse lõhnamolekulid vastavasse
agregaati, milles tekitatakse vaakum, ning mõnda aega eritab lill seal oma lõhna.
Umbes poole tunni pärast kogutakse see lõhn gaaskromatograafi, mille abil saab
mõõta täpselt lõhna koostisse kuuluvad ühendid. Selline tehnoloogia on väga
uudne ja kallis ning toob kaasa palju komplikatsioone, kuid tänu sellele on
parfüümiloojad saanud hoopis teistsuguse lähenemisvõimaluse uute parfüümide
loomiseks. (Groom 2002: 16)

Resorbeerimine – see tehnoloogia oli kasutusel juba vanade egiptlaste seas ja seda
tarvitati kuni 20. sajandini. Tehnoloogia seisneb selles, et õienupp asetatakse
lõhna imavasse õlisse või rasva ja nii eritab õienupp eeterlike õlisid. Selleks, et õli
kätte saada, on vaja rasva lahustada alkoholis. Kuna meetod on väga töömahukas,
siis seda tänapäeval enam ei kasutata. (Groom 2002: 15)
Looduslike lõhnade eraldamise meetodeid on püütud pidevalt täiustada, et saada lihtsamini
ja täiuslikumalt kätte erinevaid aroome. Rohkem on kasutatud naturaalsete ainete
eraldamiseks veeaurudestillatsiooni.
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2. PARFÜÜMIDE MÕJU INIMESELE
2.1. Lõhnade kasutamine ja omastamine
Tänapäeval kasutatakse lõhnu erinevates valdkondades: parfüümi- ja kosmeetikatööstuses,
toiduainetetööstuses, alkoholi- ja karastusjookide tööstuses, ruumide lõhnastamisel, lisatakse
majapidamisgaasile, et ruumi tulnud mürgine gaas annaks endast kohe märku,
aroomteraapias, looduslähedases taimekaitses ja metsloomade peibutamisel (Niiberg 2008:
49). Lõhna võib kasutada ka ostjaskonna ligimeelitamiseks kauplustes, kus küpsetatakse
kohapeal saiu; vastupandamatu lõhn suurendabki läbimüüki.
Aroomteraapias kasutatakse taimedest eraldatud eeterlikke õlisid inimese tervise
taastamiseks. Soovitatakse kasutada just looduslikust materjalist eraldatud lõhnaaineid, kuna
uuringud on näidanud, et sünteetilised lõhnaained võivad inimorganismile halvasti mõjuda.
Laboris valmistatud ained võivad mõjutada aju tegevust ning esile kutsuda migreeni.
Aroomõli ostes, tuleks lugeda etiketil olevaid koostisaineid. Kui seal on toodud taime
ladinakeelne nimetus, siis on tegemist loodusliku tootega. (Niiberg 2008: 87) Looduslikel
ainetel põhineva aroomteraapiaga saab ära hoida stressi ja valedest elutavadest põhjustatud
tervisehäireid. „Aroomteraapiat kasutatakse ka inimese tundemaailma tasakaalustamiseks,
füsioloogiliste häirete ennetamiseks ja nendest taastumiseks. Aroomteraapia aktiveerib
organismi valmidust võidelda tõvestavate viiruste ja bakteritega.“ (Kutsestandard 2013)
Inimene kasutab hingamiseks põhiliselt kopse, kuid osaliselt hingab ka nahaga. Naha kaudu
eraldub kehasse erinevaid keemilisi ühendeid. Eeterlikud õlid imenduvad kehasse ja sealt
vereringesse erineva kiirusega. Lõhnaained tungivad organismi läbi naha higinäärmete ja
karvanääpsude. Karvanääpsud sisaldavad rasu – rasvast vedelikku, mis soodustab eeterliku
õli imendumist. Siit levivad õlid vereringesse ning viiakse lümfi ja elundite pärisrakkude
vahelise vedeliku kaudu teistesse kehaosadesse. (Niiberg 2008: 21)
Lõhnu kasutatakse erinevates valdkondades ja mitte ainult lõhnanaudingu saamiseks, vaid
ka mõnede terviseprobleemide leevendamiseks. Lõhnaaistingu saab inimene põhiliselt nina
kaudu, kuid otsesel kontaktil on suur osatähtsus veel inimese nahal.

2.2. Parfüümide negatiivne mõju inimorganismile
Odekolonnides ja tualettvetes on segatud parfüüm ja orgaanilised ühendid, mis lahjendavad
tekstuuri, suurendavad lenduvust ning vähendavad kleepuvust. Tualettvesi on parfüümile
ligilähedasem kui odekolonn. Paljusid orgaanilisi molekule, eriti keerulise loodusliku
koostisega parfüüme on väga raske analüüsida. Paljud aroomid võivad tekitada sensoorset
ärritust, kopsuärritust või närvimürke. (Lessenger 2001: 138)
Parfüümides on kasutusel umbes 4000 erinevat koostisainet, millest 200 on lõhnaõli
tööstuses kasutatavad. Lõhnadest on leitud aineid, mis tekitavad hingamisega seotud
ägenemissümptomeid astmaatikute seas. Sümptomiteks on näiteks ähkimine ja pitsitus
rinnus. Sellised ained võivad tekitada ärritust nahal, näiteks dermatiiti. Üheks kõige
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suuremaks allergialiigiks parfüümide koostises olevate ainete osas on kontaktallergia.
Allergeenid tungivad läbi naha ning kahjustavad inimese immuunsüsteemi, ja mis peamine,
kui inimene on kord juba kontaktallergia saanud, mõjub see tal terve elu. (Lessenger 2001:
138–139)
Dermatiit on naha pindmise osa põletik. Tegemist on kõige tavalisema ja sagedamini
esineva nahahaigusega. Üldjuhul tekib mõne ärriti või allergeeni sattumisel nahka kas kohe,
mõne tunni pärast või alles päeva jooksul pärast kontakti. Haigus avaldub ühetaolise
nahalööbena, nt punetuse või villikestena. (Dermatiit 2013) Kontaktdermatiit ehk
kontaktekseem paikneb peamiselt kätel ja on kergesti ravitav. Esineb inimestel kes puutuvad
kokku vastavate allergeenidega, st nahka ärritavate ainetega. Haiguse põhjustajad on näiteks
tugevatoimelised pesuvahendid ja seebid, kosmeetikatooted (eriti lanoliini sisaldavad),
parfüümid, ajalehepaber, kumm, nahk, tööstuskemikaalid, märg tsement ja juuksevärvid.
(Ostrov 1999: 64)
Lõhnadega seotud allergiat põhjustavad erinevad lilled looduses ja tehislikud lõhnaained.
Tänapäeval saadavad lõhnaained inimesi igal pool. Neid lisatakse pesuvahenditesse,
kosmeetikatoodetesse (kreemid, lauvärvid, jumestuskreemid, šampoonid, dušigeelid,
hambapastad) ja isegi WC-paberitele ning kondoomidele. (Niiberg 2008: 83)
On veel üks tõsine haigus, mida põhjustavad parfüümides ja lõhnastatud kosmeetikatoodetes
sisalduvad ained. Selleks on silma äge konjunktiviit, mis tähendab silma võrkkesta
põletikku. Sümptomiteks on silmade punetus, paistetus, sügelus ja pisaravool. (Allergic
Conjunctivitis 2013)
Selline lõhnade hulk kõikvõimalikes toodetes kujutab eriti tõsist ohtu inimestele, kes põevad
astmat või allergilist nohu. Soome meedikute andmetel kannatab lõhnaainetest põhjustatud
lööbe all 2–3% täiskasvanud soomlastest. Uuringud mujal maailmas on näidanud, et mida
tsiviliseeritum on inimene, seda rohkemate löövete all ta kannatab. Lööbeid põhjustavad just
mitmesugused kosmeetikatooted: näoveed, puudrid, huulepulgad, ripsmetušid, deodorandid
jne. Need, kes kannatavad kroonilise migreeni all, peaksid hoiduma sünteetilistest lõhnadest
koosnevatest toodetest. (Niiberg 2008: 83)
„Eurodirektiivid nõuavad, et kõigi kosmeetikakaupade pakendil peab olema info toote
koostise kohta. Kui tootes on kasutatud lõhnaaineid, siis peab etiketil olema märge parfum,
aroma või fragrance.“ Enne, kui hakata üldse uut parfüümi või lõhnaainet sisaldavat
kosmeetikatoodet kasutama, tuleks kõigepealt testida seda lahjendatud kujul oma käe peal
ning kui poole tunni möödudes mingeid reaktsioone ei täheldata, siis võib hakata seda
julgesti kasutama. Looduslikud aroomid ning nendel baseeruvad õlid on harva allergilise
toimega, nad on mahedama lõhnaga, kuid tavaliselt kallimad. Sageli on kallim hind
põhjustatud kas nende üliväikses kontsentratsioonis, taimses materjalis või raskes
kättesaadavuses. (Niiberg 2008: 84)

2.3. Parfüümide allergeensed ühendid
Aastaid tagasi võis erinevatel toodetel olla peale kirjutatud ainult sõna „parfüüm“ või
„aroom“. Tänaseks on Euroopa Liidu poolt vastu võetud otsus, et 26 parfüümide kõige
allergeensemat ainet peavad olema tootel eraldi välja toodud (Opinion… 2011: 9).
Järgnevalt on lühidalt kirjeldatud nende allergeenide omadusi ning toodud lisaks ühendite
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eestikeelsetele nimetustele ka nende ingliskeelsed nimetused, kuna sageli antakse etiketil
toodete koostiskomponentide nimekiri ainult selles keeles. Ühenditele on lisatud CAS
(Chemical Abstract System) numbrid. Tegemist on rahvusvahelise keemiliste ühendite
andmebaasiga, mis sisaldab üle 55 miljoni erineva ühendi. Kuna üks ühend võib omada
mitut erinevat nime, siis selle numbri alusel on neid lihtsam identifitseerida. (CAS… 2013)
Ühendite eestikeelsed nimetused pärinevad 1996. aastal Euroopa Ühenduse Komisjoni poolt
vastuvõetud otsusest, kus on kehtestatud kosmeetikavahendite ühtne nomenklatuur
(Komisjoni… 1996).
2-bensülideenheptanaal (ingl amyl cinnamal, CAS nr 122-40-7) – kuulub aldehüüdide
aineklassi, on kollane jasmiinilõhnaline vedelik. Kasutatakse vannitoodetes, šampoonides,
kehahooldustoodetes. Kuigi teda leidub looduslikult mitmetes taimedes, kasutatakse
enamikes parfüümides siiski sünteesitud ühendit. (Amyl cinnamal 2013)
2-pentüül-3-fenüülprop-2-een-1-ool (ingl amylcinnamyl alcohol, CAS nr 101-85-9) – on
veidi kollane nõrgalt lillelõhnaline vedelik. Kasutatakse keha- ja juuksehooldustoodetes,
Kölni vees, parfüümides ja vanniseepides. Tegemist on vees mittelahustuva sünteetilise
lõhnaainega. (Amylcinnamyl alcohol 2013)
Bensüülalkohol (ingl benzyl alcohol, CAS nr 100-51-6) – on orgaaniline alkohol, mida
leidub puuviljades ja tees. Molekul sisaldab hüdroksüülrühma (-OH). Kasutatakse
vanniseepides, juukse-, küüne- ja kehahooldustoodetes, ripsmetuššides, põsepunades,
imikute ja väikelaste nahahooldustoodetes ning näohooldustoodetes. Looduses leidub
aprikoosides, türgi oas, kakaos, jõhvikates, seentes ja mees. (Benzyl alcohol 2013)
Bensüülsalitsülaat (ingl benzyl salicylate, CAS nr 118-58-1) – on värvitu magusa
lillelõhnaga aine. Kasutatakse kehahooldus-, päikesekaitse- ja juuksehooldustoodetes,
šampoonides, parfüümides, Kölni vees, vannivahtudes ja kehaniisutajates. Ta neelab
ultraviolettkiirgust. Tegemist on sünteetilise lõhnaainega, mis on bensüülalkoholi ja
salitsüülhappe ester. (Benzyl salicylate 2013)
Tsinnamüülalkohol (ingl cinnamyl alkohol, CAS nr 104-54-1) – on kollane
hüatsindilõhnaline vedelik. Kasutatakse hügieenitoodetes, näovetes, keha- ja
käehooldustoodetes, parfüümides ja vanniseepides. Tegemist on loodusliku ühendiga, mida
leidub kaneelipuukoores, teepuulehtedes ning hüatsindi ja nartsissi õites. Võib kasutada ka
sünteesitud ühendit. (Cinnamyl alcohol 2013)
Kaneelaldehüüd (ingl cinnamal, CAS nr 104-55-2) – on kollane kaneelilõhnaline ja õlise
tekstuuriga vedelik. Kasutatakse habemeajamisvedelikes, vanniseepides, huulepulkades,
kehaniisutajates, suuloputusvedelikes ja hambapastades. Looduslikult leidub kaneelipuu
koores, kuid võib toota ka sünteetiliselt. (Cinnamal 2013)
Tsitraal (ingl citral, CAS nr 5392-40-5) – on aine, mis looduslikult leidub sidrunheinas,
sidrunis ja apelsinis. Kasutatakse kehaniisutajates, habemeajamisvedelikes, parfüümides,
päikesekaitsetoodetes, vanniseepides, Kölni vees ja nahahooldustoodetes. Tsitraali
nimetatakse ka sidruniaroomiks ning seda on võimalik toota sünteetiliselt. (Citral 2013)
Kumariin (ingl coumarin, CAS nr 91-64-5) – on tahke kristallvalge magusa vanilje- ja
pähklilõhnaline aine, mis lahjendamisel meenutab värskelt niidetud heina lõhna.
Kasutatakse päikesekaitsetoodetes, vanniseepides, vannivahtudes, habemeajamisvedelikes,
kehahooldustoodetes, niisutajates ja hügieenitoodetes. Looduslikult leidub mitmetes
taimedes, nagu näiteks lavendlis ja lõhnavas madaras. (Coumarin 2013)
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Eugenool (ingl eugenol, CAS nr 97-53-0) – on helekollane vürtsnelgilõhnaline vedelik.
Kasutatakse vanniseepides, vannivahtudes, habemeajamisvedelikes, juukse- ja
kehahooldustoodetes, šampoonides, kehaniisutajates ja lõhnaõlides. Looduslikult leidub
nelgiõlis, muskaatpähklis, kaneelis, loorberilehes, kuid teda on võimalik toota ka
sünteetiliselt. (Eugenol 2013)
Geraniool (ingl geraniol, CAS nr 106-24-1) – on helekollane roosilõhnaline vedelik. Seda
kasutatakse virsiku, vaarika, ploomi, tsitrusviljade, arbuusi, ananassi ja mustika lõhna
saamiseks
vanniseepides,
habemeajamisvedelikes,
vannivahtudes,
juukseja
kehahooldustoodetes, huulepulkades, kehaniisutajates, päikesekaitsetoodetes, Kölni vees ja
parfüümides. Looduslikult leidub teda roosiõlis, sidruni ja pelargooni eeterlikes õlides, kuid
saab toota ka sünteetiliselt. (Geraniol 2013)
7-hüdroksütsitronellaal (ingl hydroxycitronellal, CAS nr 107-75-5) – on helekollane magus
lillelõhnaline vedelik. Kasutatakse kehahooldustoodetes, Kölni vees, parfüümides ja
pihustavates juuksetoodetes. Looduslikult leidub lavendlis. (Hydroxycitronellal 2013)
Isoeugenool (ingl isoeugenol, CAS nr 97-54-1) – on helekollane aednelgilõhnaline vedelik.
Kasutatakse parfüümides, kehahooldustoodetes ja habemeajamistoodetes. Looduslikult
leidub nelgis ja kaneelis. (Isoeugenol 2013)
4-(4-hüdroksü-4-metüülpentüül)tsükloheks-3-eenkarbaldehüüd (ingl hydroxymethylpentylcyclohexenecarboxaldehyde, CAS nr 31906-04-4) – on värvitu kergelt lillelõhnaline vedelik.
Kasutatakse kehahooldustoodetes, Kölni vees, juuksetoodetes, päevituskreemides. Tegemist
on sünteetilise lõhnaainega. (Hydroxyisohexyl… 2013)
4-metoksübensüülalkohol (ingl anisyl alkohol, CAS nr 105-13-5) – on värvitu
viirpuulõhnaline
vedelik.
Kasutatakse
parfüümitööstuses,
kehahooldustoodetes.
Looduslikult leidub aniisis, kuid võib valmistada ka sünteetiliselt. (Anisyl alcohol 2013;
Anise alcohol 2013)
Bensüülbensoaat (ingl benzyl benzoate, CAS nr 120-51-4) – orgaaniline alkohol, mida
leidub puuviljades ja tees. Sisaldab hüdroksüülrühma (-OH). Kasutatakse vanniseepides,
juukse-, küüne- ja kehahooldustoodetes, ripsmetuššides, põsepunades, imikute- ja väikelaste
nahahooldustoodetes ning näohooldustoodetes. Looduslikult leidub aprikoosides, kakaos,
jõhvikates, seentes ja mees. Samuti on teda leitud mitmete taimede eeterlikes õlides nagu
hüatsint, jasmiin, ylang-ylang. (Benzyl benzoate 2013)
Bensüültsinnamaat (ingl benzyl cinnamate, CAS nr 103-41-3) – on valge või kahvatukollase
värvusega tahke või kristalne aine. Kasutatakse keha- ja juuksehooldustoodetes,
parfüümides ning habemeajamisvedelikes. Looduslikult leidub mitmetes palsamites, kuid
lõhnatööstuses kasutatakse põhiliselt sünteetiliselt valmistatud ühendit. (Benzyl cinnamate
2013)
Tsitronellool (ingl citronellol, CAS nr 106-22-9) – on värvitu õline roosilõhnaline vedelik.
Kasutatakse habemeajamisvedelikes, vanniseepides, vannivahtudes, hügieenitoodetes,
juukse- ja kehahooldustoodetes, kehaniisutajates, huulepulkades, parfüümides ja Kölni vees.
Looduslikult leidub mitmetes taimedes nagu roosid, pelargoon. (Citronellol 2013)
Farnesool (ingl farnesol, CAS nr 4602-84-0) – on värvitu õline magusalõhnaline vedelik.
Kasutatakse habemeajamisvedelikes, Kölni vees, deodorantides, silmaümbruskreemides,
näopuudrites, hügieenitoodetes, keha- ja juuksehooldustoodetes, kehaniisutajates,
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lõhnaõlides ja raseerimisvahendites. Looduslikult leidub alpikannis, sidrunheinas, roosides.
(Farnesol 2013)
α-heksüülkaneelaldehüüd (ingl hexyl cinnamaldehyde, CAS nr 101-86-0) – on värvitu või
kollase tooniga vedelik. Tegemist on sünteetilise orgaanilise ühendiga, mis sarnaneb
loodusliku vürtsise kaneelaldehüüdiga, kuid tal on nõrk lilleline alatoon. Sarnaneb jasmiini
lõhnaga. (Hexyl… 2013)
2-(4-tert-butüülbensüül)propioonaldehüüd (ingl lilial, CAS nr 80-54-6) – on värvitu või
kahvatukollase alatooniga vedelik, millel on tugev värske lille lõhn. Kasutatakse
parfüümides, šampoonides, deodorantides, päevituskreemides ja juuksehooldustoodetes.
Tegemist on sünteetilise ühendiga. (Lilial 2009; Buthyl… 2013)
(R)-p-menta-1,8-dieen (ingl d-limonene, CAS nr 5989-27-5) – on tsitrusviljades leiduv
värvitu vedelik, millel on tsitruse lõhn. Kasutatakse kosmeetika- ja hügieenitoodetes.
Saadakse tsitruselistest pressimise teel, kuid teda võib toota ka sünteetiliselt. (What… 2013;
Limonene 2013)
Linalool (ingl linalool, CAS nr 78-70-6) – on värvitu õline helekollane vedelik, mille lõhn
on sarnane bergamoti ja prantsuse lavendliga. Kasutatakse habemeajamistoodetes, juukse- ja
kehahooldustoodetes, huulepulkades, vanniseepides, vannivahtudes, kehaniisutajates,
parfüümides, Kölni vees, šampoonides ja hügieenitoodetes. (Linalool 2013)
Metüülokt-2-ünaat (ingl methyl heptine carbonate, CAS nr 111-12-6) – on värvitu või
helekollase alatooniga vedelik, millel on heina lõhn (Product information 2013).
3-metüül-4-(2,6,6-trimetüül-2-tsüklohekseen-1-üül)-3-buteen-2-oon (ingl 3-methyl-4-(2,6,6trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, CAS nr 127-51-5) – on värvitu vedelik, mida
kasutatakse kosmeetika- ja hügieenitoodetes. Tegemist on sünteetilise ühendiga. (Alphaisomethyl ionone 2013)
Evernia prunastri (kollane lõhnasamblik) ekstrakt (ingl oak moss, CAS nr 90028-68-5) – on
taim, mis kasvab põhjapoolkera mägistel aladel. Värvuselt mündiroheline, kuivana valge või
oliiviroheline. Sisaldab usniinhapet, evernhapet ja atranoriini. Kasutatakse parfüümides, et
anda parfüümile „märja metsa lõhn“, varem kasutati ka värvainena ja juuksepuudri
valmistamisel. (Oakmoss 2013; Kollane lõhnasamblik 2013)
Evernia furfuracea (hall karesamblik) ekstrakt (ingl tree moss, CAS nr 90028-67-4) – on
sambliku keemiline ekstrakt, mida kasutatakse parfüümides ja kosmeetikatoodetes,
huulepulkades, šampoonides ning seepides (Evernia furfuracea 2013).
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3. UURING PÄRNU ÜHISGÜMNAASIUMI ÕPILASTEGA
3.1. Uuringu läbiviimine ja metoodika
Uurimistöö empiirilises osas selgitati välja noorte teadmised parfüümidest, nende kasutusest
ja mõjust inimese tervisele. Lisaks sellele paluti õpilastel kirja panna kõigi majapidamises
olevate hügieenitarvete ja kodukeemia koostises leiduvate allergeensete ühendite nimed, mis
on välja toodud antud küsitluses.
Töös püstitatud hüpoteesid:
1. Gümnaasiumiõpilaste teadmised kosmeetika- ja olmekeemiatoodetes esinevatest
parfüümidest ja nende võimalikust ohtlikkusest on vähesed.
2. Kõigil gümnaasiumiõpilastel leidub kodus mõni kosmeetika- või
olmekeemiatoode, mis sisaldab allergiaid tekitavaid ühendeid.
Selleks, et hinnata gümnaasiumiõpilaste teadmisi parfüümide kasutamise kohta nii
kodukeemias kui ka kosmeetikumides kasutati kvalitatiivse uurimismeetodina
ankeetküsitlust. Küsitlusega selgitati välja, kas uuritavatel esineb allergiaid seoses
lõhnaaineid sisaldavate kosmeetika- ja olmekeemiatoodete kasutamisega ning kas nad
oskavad nimetada tervisehäireid, mida põhjustavad allergeenseid ühendeid sisaldavad
hügieeni- ja kodukeemiatooted.
Uuringu läbiviimiseks koostati tööplaan juhendaja abiga:

selgitada uuringu eesmärk, sõnastada hüpotees ja uurimisküsimused;

uurimuse tegevuskava koostamine;

uurimuses olevate küsimuste koostamine;

uuringu läbiviimine;

kogutud andmete järjestamine;

kogutud andmete põhjal järelduste tegemine.
Küsitlus viidi läbi ajavahemikus 01.03.2013 – 22.03.2013 Facebooki ja Gmaili vahendusel.
Kuna küsimustik oli pikk, siis polnud seda teistmoodi võimalik teostada. Küsimustiku
vormistamiseks kasutati programmi Microsoft Office Word 2007. Küsitlusele vastasid Pärnu
Ühisgümnaasiumi õpilased vanuses 17–19, kelleks olid nii poisid kui ka tüdrukud.
Analüüsiti kodus olevaid kosmeetika- ja olmekeemiatooteid ning mis mõju need uuritavaile
avaldada võivad. Ankeetküsitlus on toodud Lisas 1.

3.2. Uuringutulemuste analüüs
Küsimustikule vastas 50 inimest, kellest 11 vastajat (22%) olid poisid ja 39 vastajat (78%)
tüdrukud. Tüdrukuid, kellel esines tundlikkust mõne kosmeetikatoote suhtes oli 10. Poistest
ei esinenud mitte ühelgi tundlikkust mõne kosmeetikatoote suhtes. Tüdrukuid, kellel esines
tundlikkust mõne kodukeemiatoote suhtes oli 12. Poistest ei esinenud mitte ühelgi
tundlikkust mõne kodukeemiatoote suhtes.
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34% vastanutest kasutab kodus õhuvärskendajat. Küsitluse tulemusel selgus, et sõltumata
firmast sisaldavad kõik õhuvärskendajad ühendit Perfume. 60% uuritavatest kasutab
tugevalt lõhnastatud pesupulbrit. Paljudel pesupulbri firmadel oli raske koostist välja lugeda
või kui see oli olemas, siis leiti sealt ainult ühend Perfume. Seega ei olnud vaadeldud
toodete tootjafirmad täpsustanud oma lõhnaainete koostist, mis jätab tarbija teadmatusse,
mida tegelikult kasutati toodete valmistamisel.
Noorte teadlikkus parfüümide kasutamisest ja sellest põhjustatud tervisehäiretest oli erinev,
st teati üldisemat infot, kuid ei osatud täpsustada. Küsimusele, kas parfüümi kasutamine
võib põhjustada tervisehäireid vastasid 80% uuritavatest jaatavalt ja 20% eitavalt.
Küsimusele, kas parfüümi kasutatakse ainult kosmeetikatoodetes vastas enamik ehk 96%
eitavalt ja vaid 4% jaatavalt. Kindlasti on uuritavate teadlikkus tingitud ka sellest, et
viimasel ajal on järjest rohkem hakatud tähelepanu pöörama erinevatele kosmeetika- ja
olmekeemiatoodetele, mis mõjuvad kahjulikult inimese tervisele. Küsimusele, milliseid
tervisehäireid võib parfüümi kasutamine põhjustada, vastas 60% ei tea ning neid, kes teadsid
oli 40%. Need, kes teadsid oskasid välja tuua järgmised tervisehäired: peavalu, iiveldus,
kopsuärritus ja nahalööve. Kui oli vaja nimetada mõni parfüümi keemiline
koostiskomponent, siis ainult 10% vastanutest teadis mõnda nimetada. Nimetatud
koostiskomponendid olid: bensüülalkohol, kumariin, tsitronellool ja bensüülsalitsülaat. Selle
küsitluse osa tulemusena selgus, et noori peaks parfüümide kahjulikkusest rohkem
teavitama, sest inimesed, kellel on palju erinevaid allergiaid, ei tohiks nii palju kasutada
kosmeetika- ja olmekeemiatooteid, mis sisaldavad töös toodud allergiaid tekitavaid
ühendeid.
Kõigil vastanutest leidub kodus mõni toode, mis sisaldab allergiaid tekitavaid ühendeid.
Nende ühendite kasutamisega saab toote ostjale odavamaks ja atraktiivsemaks muuta.
Paremini müüb just väga meeldiva lõhnaga toode, olgu selleks siis mõni sidrunilõhnaline
dušigeel või maasikamaitseline huuleläige ja on teada, et loodusest nii magusa ja tugeva
lõhnaga ühendeid ei saa.
Küsitluses paluti tutvuda oma kodus olevate kodukeemia- ja kosmeetika toodetega ning neis
sisalduvate ainetega. Välja oli toodud 26 allergeense ühendi ingliskeelsed nimetused, et
uuringus osalejatel oleks neid lihtsam tootelt leida. Tabelis 1 on toodud erinevates toodetes
leidunud allergeensed ühendid.
Tabelist 1 selgub, et kümnel tootel on koostisainete nimekirja lisatud parfüüm, lisaks
allergeensetele lõhnaainetele. Mõnedes toodetes on toodud välja ainult parfüüm, näit Avoni
dušigeel, Arieli pesupulber, Airwicki õhuvärskendaja, Orto Puhta looduse sarja seep. Nende
toodete puhul ei selgu, kas nad ei sisalda üldse allergeenseid ühendeid või ei ole tootja
lihtsalt soovinud neid täpsustada. Kõige rohkem on erinevate toodete koostisainete
nimekirjas olnud ühendit nimetusega linalool. Seda sisaldavad kaheksa toodet. Vastavalt
kirjanduse andmetele on ühendi lõhn sarnane bergamoti ja lavendli lõhnaga (Linalool 2013).
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Tabel 1. Kodukeemia- ja kosmeetikatoodetes sisalduvad allergeensed ühendid
TOODE
Šampoon
Deodorant

TOOTJA
Nivea
Garnier
Puhas loodus
Nivea
Garnier
Nivea

Kreem

Dušigeel

Seep

Pesupulber
Õhuvärskendaja

Garnier
Byphasse
Nivea
Fa
Avon
Palmolive
Puhas loodus
Laste seep
Ariel
Mayer
Mini risk
Airwick
Brait

ÜHEND
Geraniool, Linalool, Parfüüm
Bensüülsalitsülaat, Linalool, Parfüüm, Tsitronellool
Geraniool, Parfüüm, Tsitraal, Tsitronellool
Bensüülalkohol, Parfüüm
Bensüülalkohol, Linalool, Parfüüm, Tsitronellool
Bensüülalkohol, Bensüülsalitsülaat, Geraniool,
Parfüüm, Tsitronellool
Linalool, Parfüüm, Tsitraal
Bensüülalkohol, Kumariin, Parfüüm
Linalool, Parfüüm
Linalool, Parfüüm
Parfüüm
Linalool, Parfüüm, Tsitronellool
Parfüüm
Puudub
Parfüüm
Puudub
Puudub
Parfüüm
Geraniool, Linalool, Parfüüm, Tsinnamüülalkohol,
Tsitronellool

Uuringu raames püstitatud esimene hüpotees: noorte teadlikkus parfüümidest ja nende
kahjulikkusest on vähene, leidis osaliselt kinnitust. Valdav osa vastanutest teadis, et
parfüümide kasutamine võib põhjustada tervisehäireid, kuid enamus siiski ei tea, milliseid
tervisehäireid parfüümide kasutamine võib põhjustada. Teine hüpotees: kõigil vastanutest
leidub kodus mõni kosmeetika- või olmekeemiatoode, mis sisaldab allergiaid tekitavaid
ühendeid, leidis täielikult kinnitust, sest kõigil vastanutest esines kodus tooteid, mis
sisaldavad allergiaid tekitavaid ühendeid.
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KOKKUVÕTE
Uurimistöös käsitleti parfüümide kasutamist kosmeetika- ja olmekeemiatoodetes ning nende
mõju inimese tervisele. Parfüümitootmise ajalooline ülevaade näitas, et põhirõhk algsel
lõhnatööstusel oli erinevate lillede kasutamine ning lõhnabuketi rikastamiseks toodi sisse ka
loomseid lõhnu. Lõhnaainete eraldamiseks kasutatakse mitmeid erinevaid meetodeid, millest
osad on lihtsamad ning rohkem kasutatavamad, näit veeaurudestillatsioon. Samas on loodud
uudseid ja kalleid tehnoloogiaid eriti eksklusiivsete lõhnade saamiseks. Parfüümide
kasutamine erinevates toodetes on põhjustanud tänapäeval palju terviseprobleeme nii nahale
kui silmadele. Parfüüme ei leidu mitte ainult kosmeetikatööstuses, vaid neid lisatakse ka
olmekeemiasse. Kuna paljusid lõhnaaineid ei saada enam loodusliku materjali töötlusel, vaid
neid sünteesitakse erinevatest keemilistest ühenditest, siis on tekkinud vajadus määratleda
toodetel täpsemalt nende koostis. Teada on, et just sünteesitud tooted on allergeensemad kui
looduslikud tooted.
Töös läbiviidud uuringus osalesid Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilased vanuses 17–19.
Ankeetküsitluse alusel selgitati välja et, gümnaasiumiõpilaste teadmised kosmeetika- ja
olmekeemiatoodetes esinevatest parfüümidest on üldjuhul ebapiisavad, kuna teatakse
osaliselt üldisemat infot, kuid ei osata näiteid tuua. Samuti teatakse vaid, et parfüüme
sisaldavad tooted võivad põhjustada terviseprobleeme, kui ei osata nimetada, millised on
need konkreetsed terviseprobleemid, ega osata nimetada parfüümi komponente. Kõigil
uuritavatel oli kodus mingi toode, mis sisaldas parfüümi komponente. Seega leidsid töös
püstitatud hüpoteesid kinnituse.
Uurimistöö parfüümidealase info kogumisel kasutati palju ingliskeelset kirjandust ning otsiti
keemiaalaseid lehekülgi internetist. Selle alusel omandas töö autor palju uusi teadmisi. Kuna
parfüümidega seonduv teema on väga lai, siis annab seda veel põhjalikumalt edasi uurida,
näiteks analüüsida parfüümide mõju keskkonnale.
Käesolev uurimistöö andis põgusa ülevaate parfüümide ohtlikkusest tänapäeval ning nende
mõjust inimese tervisele. Noorte teadlikkust parfüüme sisaldavate toodete kasutamise
mõjust aitab tõsta kindlasti sellealaste artiklite avaldamine populaarteaduslikes ajakirjades.
Samuti on vaja teha rohkem sellealaseid teaduslikke uurimusi.
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LISAD
Lisa 1. Küsimustik
Olen Elisabeth Viedehof ja viin läbi uurimistööd „Parfüümid kosmeetikas ja olmekeemias“, mille
raames soovin selgitada õpilaste teadmisi parfüümidest, nende kasutusest ja mõjust inimese tervisele.
1.

Sugu:

2.

Vanus: ………..

M

N

3.
4.

Kas kasutad lõhnastamiseks parfüümi?

JAH

EI

Kas sul esineb tundlikkust mõne kosmeetikatoote suhtes?

JAH

EI

5.

Kas sul esineb tundlikkust mõne kodukeemiatoote suhtes?

JAH

EI

6.

Kas kasutad kodus õhuvärskendajat?

JAH

EI

7.

Kas kasutad tugevalt lõhnastatud pesupulbrit?

JAH

EI

8.

Kas parfüümi kasutatakse ainult kosmeetikatoodetes?

JAH

EI

9.

Kas parfüümi kasutamine võib põhjustada tervisehäireid?

JAH

EI

Kui vastasid ei, mine küsimus 11.
10. Milliseid tervisehäireid võib parfüümi kasutamine põhjustada?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
11. Parfüümid koosnevad mitmesajast erinevast keemilisest ühendist. Nimeta mõni parfüümi
keemiline koostiskomponent?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
12. Lisatud on allergiat tekitavate ühendite ingliskeelsed nimed. Tutvu oma kodukeemia ja
kosmeetika toodetega. Kui leiad nende toodete koostisainete nimekirjas mõne allpool loetletud
ühendi nime, siis kirjuta selle ühendi number punktiirile.
1. Amyl cinnamal
2. Amylcinnamyl alcohol
3. Benzyl alcohol
4. Benzyl salicylate
5. Cinnamyl alcohol
6. Cinnamal
7. Citral
8. Coumarin
9. Eugenol
10. Geraniol
11. Hydroxycitronellal
12. Isoeugenol
13. Hydroxymethylpentyl-cyclohexenecarboxaldehyde
14. Anisyl alcohol
15. Benzyl benzoate
16. Benzyl cinnamate
17. Citronellol
18. Farnesol
19. Hexyl cinnamaldehyde
20. Lilial
21. d-Limonene
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22.
23.
24.
25.
26.
27.

Linalool
Methyl heptine carbonate
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one
Oak moss
Tree moss
Perfume

Deodorandi nimi ja firma ..........................................................................................................................
leitud ühend ..............................................................................................................................................
Kreemi nimi ja firma .................................................................................................................................
leitud ühend ..............................................................................................................................................
Küünelaki nimi ja firma ............................................................................................................................
leitud ühend ..............................................................................................................................................
Ripsmetušši nimi ja firma .........................................................................................................................
leitud ühend ..............................................................................................................................................
Õhuvärskendaja nimi ja firma ...................................................................................................................
leitud ühend ..............................................................................................................................................
Pesupulbri nimi ja firma ............................................................................................................................
leitud ühend ..............................................................................................................................................
Šampooni nimi ja firma ............................................................................................................................
leitud ühend ..............................................................................................................................................
Dušigeeli nimi ja firma .............................................................................................................................
leitud ühend ..............................................................................................................................................
Seebi nimi ja firma ....................................................................................................................................
leitud ühend ..............................................................................................................................................
Tänan vastamise eest!
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Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, 8. kl
Koosapoeg, Kaarel. Elektromagnetkiirendite kasutamine satelliitide orbiidile
saatmiseks. Juhendaja Riina Leet. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 10. kl
Kušanova, Angelika. Vaimud, hinged ja nendega suhtlemine. Juhendaja Peedu Sula.
Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl
Lekk, Ingrid. Silma optiline süsteem ja laseroperatsioon. Juhendaja Riina Leet. Pärnu
Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl
Lemberg, Sander. Internet on everyday life. Juhendaja Kaie Merila. Pärnu
Ühisgümnaasium, 10. kl
Lempu, Helen. Maksasiirdamine. Juhendaja Aita Luts. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl
Markson, Annika. Noorte sõnakasutus kõnekeeles. Juhendaja Mari Raidmets. Pärnu
Ülejõe Gümnaasium, 11. kl
Mets, Mari-Ly. Suitsiidiprobleem noorte seas. Juhendaja Peedu Sula. Pärnu
Ühisgümnaasium, 11. kl
Mitt, Kaisa. Bermuda kolmnurk. Juhendaja Ene Kõo. Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasium, 10. kl
Mäesepp, Rita. Eesti rahva muinasusund. Juhendaja Kadri Piiskop. Pärnu
Ühisgümnaasium, 11. kl
Nisu, Erik ja Pella, Rauno. Instrumentaalmuusika 20. ja 30. aastatel. Juhendaja Leo
Viller. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, 8. kl
Orav, Janika. Religiooni osatähtsus 21. saj Eestis. Juhendaja Peedu Sula. Pärnu
Ühisgümnaasium, 11. kl
Port, Gert. Antiikfilosoofia. Juhendaja Peedu Sula. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl
Rääbis, Külli. Õigekeelsusnormingutesse suhtumine interneti-foorumites. Juhendaja
Mari Raidmets. Pärnu Ülejõe Gümnaasium, 12. kl
Tamme, Virge ja Aia, Valmar. Kodutus taasiseseisvunud Eestis ja Pärnus. Juhendaja
Anne Kärner. Pärnu Ülejõe Gümnaasium, 11. kl
Tammekivi, Eva. Lemmikloom – rõõm ja mure. Juhendaja Aita Luts. Pärnu
Ühisgümnaasium, 11. kl
Tiimus, Riti. Narkomaania levik ning selle peatamine Eestis ja Pärnu linnas.
Juhendaja Katrin Lekk. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl
Trink, Juhan. Youth Problems in English-speaking Countries. Juhendaja Kaie Merila.
Pärnu Ühisgümnaasium, 10. kl
Vaher, Eero. Jaanuaritorm Pärnumaal. Juhendaja Jüri Tenson. Pärnu Vanalinna
Põhikool, 7. kl
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2007
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Aamer, Mihkel. Eesti keele vokaalisüntesaator. Juhendaja Elmu Mägi. Pärnu Koidula
Gümnaasium, 12. kl
Grištšenko, Julia ja Tkatšenko, Viktoria. Muusikariistade helivõnkumise uurimine.
Juhendaja Larissa Semjonova. Pärnu Vene Gümnaasium, 12. kl
Kalinin, Dmitri ja Levštšanova, Valentina. Radoon-gaasi kogumise uurimused
gümnaasiumi ruumides. Juhendaja Larissa Semjonova. Pärnu Vene Gümnaasium, 12.
kl
Kikajoon, Kristiina ja Jakobsoo, Siim. Toitumine Pärnumaa noorte hulgas.
Juhendaja Sirje Miglai. Pärnu Koidula Gümnaasium, 11. kl
Kägu, Sander ja Viks, Karl. Massimeedia Pärnus 2006. aastal. Juhendaja Leo Viller.
Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, 8. kl
Lekk, Ingrid. DNA analüüs polümeraasi ahelreaktsiooni meetodil. Juhendaja Katrin
Lekk. Pärnu Humanitaargümnaasium, 12. kl
Luht, Annemarii. Akordioni minevik ja tänapäev Eestis. Juhendaja Jelena Kuvšinova.
Pärnu Vene Gümnaasium, 12. kl
Luts, Ott. Pärnu Rannapargi linnustik aastatel 2003–2006. Juhendaja Aita Luts. Pärnu
Ühisgümnaasium, 11. kl
Pelovas, Alo ja Kurik, Kaspar. Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpilaste osavõtt
huviharidusest. Juhendaja Lia Viller. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, 8. kl
Petersell, Olgerd. Pärnu Ühisgümnaasium ja inglise keele õpetus. Juhendaja Kaie
Merila. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl
Peterson, Birgit. Pärnu I Keskkooli ajaloost. Juhendaja Õnnela Kukk. Pärnu
Ühisgümnaasium, 11. kl
Püsiäinen, Anita. Mesindussaadused ja nende mõju närvisüsteemile. Juhendaja Riina
Leet. Pärnu Humanitaargümnaasium, 12. kl
Teearu, Katre. Koolikiusamine. Juhendaja Pille Kadak. Kilingi-Nõmme Gümnaasium,
10. kl
Tjuleneva, Anna. Tööpakkumised gümnaasiumi lõpetajatele Pärnus ja Pärnumaal.
Juhendaja Olga Vereštšagina. Pärnu Vene Gümnaasium, 10. kl
Vaik, Ruth ja Krimm, Erika. Vetikad, õppevahend. Juhendaja Anne Urge. Pärnu
Kuninga Tänava Põhikool, 8. kl
Veri, Laura. Õpilaste identiteedi kujunemine rate.ee-s. Juhendaja Mari Raidmets.
Pärnu Ülejõe Gümnaasium, 11. kl

2008
1.
2.
3.
4.

Belova, Marina ja Balõbina, Veronika. Noorte subkultuurid: mis mõjutab elustiili
valikut. Juhendaja Olga Vereštšagina. Pärnu Vene Gümnaasium, 10. kl
Kask, Kadri. Hekate ja tema kolm nägu. Juhendaja Anne Kärner. Pärnu Ülejõe
Gümnaasium
Kiisk, Katrin. Vanuritest taasiseseisvunud Eesti Vabariigis ja nende mälestused.
Juhendaja Anne Kärner. Pärnu Ülejõe Gümnaasium, 10. kl
Käämer, Viljar. Muutused Are valla maaelus aastatel 1975–2000. Juhendaja Elve
Tamvere. Pärnu Ühisgümnaasium, 12. kl
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Leetsar, Karin. Hinnanguline sõnavara noortekeeles. Juhendaja Marja Tõnts. Pärnu
Ülejõe gümnaasium, 12. kl
Maasik, Margus. Nikola Tesla. Juhendaja Rein Karjane. Pärnu Ühisgümnaasium, 10.
kl
Mesipuu, Rauno. Äriplaan. Juhendaja Silja Kikerpill. Pärnu Hansagümnaasium, 12. kl
Mitt, Kaisa. Hinnanguline sõnavara noortekeeles. Juhendaja Elma Künnapas. Pärnu
Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl
Nuut, Liisa. President Lennart Meri. Juhendaja Elma Künnapas. Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasium, 12. kl
Peetersoo, Madis ja Kivisalu, Siim-Andres. Eesti tööjõust välismaal. Juhendaja Lia
Viller. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, 8. kl
Pennula, Leana. Eneseteostus, karjäär ja rahulolu. Juhendaja Elju Kase. Pärnu
Hansagümnaasium, 12. kl
Põder, Andres. Pahavara. Juhendaja Raivo Annusver. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl
Püsiäinen, Anita. Lühinägevus kooliõpilaste seas. Juhendaja Riina Leet. Pärnu
Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl
Randpõld, Mari Ann. Putuktoidulised taimed. Juhendaja Katrin Lekk. Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasium, 10. kl
Semelson, Helena; Vunk, Laura; Rist, Merlyn; Pruss, Ethel. Lauamängud EV-90.
Juhendaja Lia Viller. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, 7. kl
Sild, Karina. Johannes Aavik ja tema keeleuuenduse mõjud tänapäeva keeles.
Juhendaja Tiina Maripuu. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl
Tanissaar, Kadri. Tsitaatsõnad ajakirjanduses. Juhendaja Elma Künnapas. Pärnu
Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl
Tattar, Kristin. Hinnanguline sõnavara noortekeeles. Juhendaja Inga Kukk. Pärnu
Hansagümnaasium, 9. kl
Telve, Keiu. Pärnu Kooliteater aastatel 1984–1987. Juhendaja Kait Vesik. Pärnu
Ühisgümnaasium, 11. kl
Urbel, Grete. Mikrolaineahjud. Juhendaja Riina Leet. Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasium, 12. kl
Varfolomejeva, Alina ja Pjankova, Marianna. Ene Ergma – naine, teadlane, poliitik.
Juhendaja Larissa Semjonova. Pärnu Vene Gümnaasium, 9. kl

2009
1.
2.
3.
4.
5.

Allikas, Kai. Ökoloogilised ehitusmaterjalid. Juhendaja Katrin Lekk. Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasium, 12. kl
Antso, Siim. Kivisildnik kultuurielu edendajana. Juhendaja Elma Künnapas. Pärnu
Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl
Anvelt, Eneli. Eesti keele minevik, olevik ja tulevik. Juhendaja Mari Raidmets. Pärnu
Ülejõe Gümnaasium, 12. kl
Elmi, Rebeka. Tekstid, mida loevad minu koolikaaslased. Juhendaja Marika Hoolma.
Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 8. kl
Gudrina, Rita. David Samoilov – inimene ja poeet. Juhendaja Eha Meier. Pärnu
Ühisgümnaasium, 11.kl
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Heinväli, Jaanika ja Haas, Erle. Laste kodutusest taasiseseisvunud Eesti Vabariigis ja
Pärnus. Juhendaja Anne Kärner. Pärnu Ülejõe Gümnaasium, 11. kl
Hoolma, Helen. Õpetaja kujutamine ajalehtedes SL Õhtuleht ja Postimees 2003.
aastal. Juhendaja Elga Raadik. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl
Ilves, Helena. Ohtlik või ohutu mobiiltelefon. Juhendaja Meeri Rebane. Pärnu
Hansagümnaasium, 12. kl
Kallasmaa, Kristiina. Haapsalu rätikud. Juhendaja Silvia Nõukas. Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasium, 10. kl
Kimmel, Mart. Eesti Päevalehe kultuuriteemaliste artiklite pealkirjad 1998. ja
2008.aastal. Juhendaja Kadri Piiskop. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl
Kuusmaa, Kätlin ja Veltson, Rebeka Solveig. Kõrghooned Pärnu linnapildis – ideest
teostuseni. Juhendaja Kersti Mäestu. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, 8. kl
Lauk, Eeva. Minu kodutalu Ruhnu saarel. Juhendaja Lia Viller. Pärnu Kuninga Tänava
Põhikool, 8. kl
Lott, Margit. Kulutused lõpuaktusel ja etikett. Juhendaja Ülle Otskivi. Pärnu
Hansagümnaasium, 11. kl
Lääne, Gerrit. Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli Noore teaduri märgi omanikud.
Juhendaja Lia Viller. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, 8. kl
Padul, Anett ja Sepandi, Merilin. Eesti esimene naislendur Elvy Kalep. Juhendaja
Anne Kärner. Pärnu Ülejõe Gümnaasium, 7. kl
Pavlova, Nelli ja Galashuk, Sofia. Kass kui füüsika objekt. Juhendaja Larissa
Semjonova. Pärnu Vene Gümnaasium, 8. kl
Ressar, Pille-Riin. Puugid ja nende levitatavad infektsioonid. Juhendaja Katrin Lekk.
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl
Semelson, Helena. Sokid (õppevahend). Juhendaja Elje Lõhmus. Pärnu Kuninga
Tänava Põhikool, 8. kl
Sild, Karina. Rahandusülesanded koolimatemaatikas. Juhendaja Urve Paulmann.
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl
Sillat, Amalie. Rahvariided tänapäeval. Juhendaja Kadri Rebane. Pärnu Vabakool, 7.
kl
Tamar, Jaanika. Johannes Aaviku keeleuuendus ja tänapäeva eesti keel. Juhendaja
Mari Raidmets. Pärnu Ülejõe Gümnaasium, 12. kl
Uibu, Aniita. Rollimängud – Eesti noortekultuuri üks osa. Juhendaja Eliina Uibu.
Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, 8. kl

2010
1.
2.
3.
4.

Järve, Anette. Downi sündroomiga laste areng ja hariduse omandamine ühe õpilase
näitel. Juhendaja Aita Luts. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl
Kaaremäe, Anni. Eesti võimalused India IT-edu ära kasutada. Juhendaja Madis
Talmar. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl
Kalnin, Kristo. Roheline energia. Roheline energia Pärnumaal. Juhendaja Meeri
Rebane. Pärnu Hansagümnaasium, 11. kl
Kauniste, Merilin. Eestlased Kanadas. Juhendaja Elle Kera. Pärnu Ühisgümnaasium,
11. kl
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Kosenkranius, Merly Kristi. Kakskeelsed lapsed. Juhendaja Valter Maatee. Pärnu
Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl
Lapshina, Maria ja Muravjova, Elina. Inimese keha proportsioonide uurimine.
Juhendajad Larissa Semjonova, Olga Vereshchagina. Pärnu Vene Gümnaasium, 9. kl
Lott, Margit. Lõpuaktuste kulutused ja etikett. Juhendaja Ülle Otskivi. Pärnu
Hansagümnaasium, 12. kl
Maidle, Janika. NO99 ja tema fenomen. Juhendaja Elma Künnapas. Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasium, 12. kl
Normet, Janeli. Dagmar Normeti roll elus ja kirjanduses. Juhendaja Elma Künnapas.
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl
Raud, Kärt. Andrus Kivirähki näitekirjandus. Juhendaja Elma Künnapas. Pärnu
Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl
Rünkjanen, Kris Egert. Sisekliima seisukord Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis.
Juhendajad Kadri Kilusk, Mari-Liis Rebane. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, 8. kl
Saks, Maarit. Personali motiveerimine Rannamõisa lasteaia näitel. Juhendaja Madis
Talmar. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl
Siniloo, Gert. Koolide pingerida ühiskonna ja tippkooli vaatenurgast. Juhendaja Peedu
Sula, Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl
Soontalu, Dagne-Anete. Luule Luuse – kunstnik ja luuletaja. Juhendaja Silvia Nõukas.
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl
Stimmer, Oliver. Ettevõtte esimene aasta AS Baltic Pack näitel. Juhendaja Madis
Talmar. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl
Tekko, Tauno. Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpilaste tulevikuvisioonid oma
elukutsest. Juhendaja Leo Viller. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, 8. kl
Tennisberg, Lilian. Laste joonistused kõnelevad. Juhendaja Valter Maatee. Pärnu
Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl
Tšitškan, Andraš. Väga ohtlikud E-ained meie toidus. Juhendaja Aita Luts. Pärnu
Ühisgümnaasium, 11. kl
Vahar, Tormi. Pärnu Koidula Gümnaasiumi 13–16-aastaste noorte liikumine.
Juhendajad Gerli Luks, Sirje Miglai. Pärnu Koidula Gümnaasium, 11. kl
Vikkisk, Mariell. Sütevaka Humanitaargümnaasiumi õpilaste reisimisharjumused
Euroopas. Juhendaja Ene Kõo. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl
Änilane, Eleen. Eestlaste suhtumine ilukirurgiasse ja esteetiliste operatsioonide kasuks
otsustamise tegurid. Juhendaja Valter Maatee. Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasium, 11. kl

2011
1.
2.
3.
4.

Hunt, Marlen. Uskumused õnnest ja saatuse mõjutamisest: argieluuskumused.
Juhendaja Heli Buht. Pärnu Rääma Põhikool, 7. kl
Kallasmaa, Kristiina. Tõlkimine. Juhendaja Kalle Viik. Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasium, 12. kl
Koppel, Juhan. Rapsiõli kasutamine diislikütusena. Juhendaja Raido Koppel. Pärnu
Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl
Kruusmaa, Alisson. Rahvaviisid Cyrillus Kreegi kooriloomingus. Juhendaja Ene
Oltre. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl
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Mägi, Gätlyn. Pronksiöö sündmuste kajastamine ajakirjanduses. Juhendaja Peedu
Sula. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl
6. Paberits, Getter. Eesti pensionisüsteem ja teise samba pensionifondide võrdlus.
Juhendaja Heidi Taal. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl
7. Raud, Mikk. Euroopa ja islami kokkupõrge. Juhendaja Epp Pavelts. Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasium, 12. kl
8. Salmu, Kristina. Gori kui sotsiaalsete probleemide kajastaja. Juhendaja Sarmite
Tammekivi. Pärnu Hansagümnaasium, 11. kl
9. Sommer, Eliisa. Töötus Pärnus. Juhendaja Mari Raidmets. Pärnu Ülejõe Gümnaasium,
12. kl
10. Tamm, Liis. Inimkaubandusse värbamine seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil.
Juhendaja Madis Somelar. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl
11. Tõnutare, Lisette. Põlveliiges ja selle vigastused noortel sportlastel. Juhendaja Aita
Luts. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl
5.

2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Arro, Grit. Keelekasutus Facebooki keskkonnas. Juhendaja Ebe Saarna. Pärnu Koidula
Gümnaasium, 11. kl
Jõgiste, Kristin Lisette. Ravimtaimede kasutamine. Juhendaja Lia Viller. Pärnu
Kuninga Tänava Põhikool, 8. kl
Jürgenson, Maris. Küberkiusamine – kiusamise üks alaliike kahe Pärnu linna kooli
näitel. Juhendaja Elma Künnapas. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl
Kakko, Ivika. Pärnu Hansagümnaasiumi 10. klassi õpilaste isiksusetüüpide sobivus
valitud õppesuunaga. Juhendaja Kaire Külaots. Pärnu Hansagümnaasium, 11. kl
Küüts, Nele. Eesti murded ja murdesõnade tundmine tänapäeva kooliõpilaste seas.
Juhendaja Elma Künnapas. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl
Pulk, Margaret. Noorte slängisõnavara internetis. Juhendaja Elma Künnapas. Pärnu
Sütevaka Humanitaargümnaasium, 10. kl
Salmu, Kristina. Gori kui sotsiaalsete probleemide kajastaja ja tänapäeva
karikaturistide mõjutaja. Juhendaja Sarmite Tammekivi. Pärnu Hansagümnaasium, 12.
kl

2013
1.
2.
3.
4.

Juus, Ragne. Neidude eneseotsingud noorteromaanides. Juhendaja Ebe Saarna. Pärnu
Koidula Gümnaasium, 11. kl
Klein, Birgit. Pärnu Rääma Põhikooli III kooliastme õpilaste toitumisharjumused.
Juhendaja Arina Galkin. Pärnu Rääma Põhikool, 8. kl
Mihkelson, Rahel. Koolikeskkonna tajumine lasteaia vanima rühma laste seas.
Juhendaja Maria Murumaa-Mengel, Pärnu Hansagümnaasium, 11. kl
Viedehof, Elisabeth. Parfüümid kosmeetikas ja olmekeemias. Juhendaja Monika
Übner. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl
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2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Alttoa, Andre. Murdmaasuusa tehnoloogiline areng. Juhendaja Hans Rämmal. Pärnu
Sütevaka Humanitaargümnaasium, 9. kl
Huovinen, Veera. Kodutute loomade varjupaigad Eestis. Juhendaja Gerli Luks. Pärnu
Koidula Gümnaasium, 11. kl
Koppel, Julius. Tempereeritud ja tempereerimata süsteemid võrdlus akordioni ja
lõõtspilli näitel. Juhendaja Raido Koppel. Pärnu Ühisgümnaasium, 12. kl
Kurm, Reti. Häädemeeste valla noortebändid 90ndatest tänapäevani. Juhendaja Kadri
Keskküla. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl
Käsper, Silver. Oskar Lutsu „Kevade“ ajastutruudus. Juhendaja Madis Somelar.
Pärnu Koidula Gümnaasium, 11. kl
Raadik, Helen Maria. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi õpilaste teadlikkus
töölepingu seaduse piirangutest. Juhendaja Epp Pavelts. Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasium, 11. kl
Randma, Geia. Skolioosi olemus ja ravivõimalused. Juhendaja Katrin Lekk. Pärnu
Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl
Ristimets, Jan. Soul muusika kujunemine Ray Charles`i loomingu näitel. Juhendajad
Ene Oltre ja Aire Luhaoja. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. kl
Ruus, Rain. Sõdurid välismissioonil. Juhendaja Elga Raadik. Pärnu Ühisgümnaasium,
8. kl
Tammekivi, Hendrik. Avalike traadita internetipunktide turvalisus kolme asutuse
näitel Pärnus. Juhendaja Väino Tuisk. Pärnu Sütevaka Huminitaargümnaasium, 12. kl
Tammsaar, Liisa. Taustamuusika mõju õppimisele. Juhendaja Aire Luhaoja. Pärnu
Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. kl
Tiido, Kristi. Eesti ohustatud hobusetõud. Juhendaja Aita Luts. Pärnu
Ühisgümnaasium, 11. kl
Tinast, Elisabeth ja Arust, Anne-Mai. Lugemine Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis
5.–9. klasside seas. Juhendaja Lia Viller. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, 8. kl
Toimetaja, Triin. Argumenteerimine ja argumenteerimisoskuse erinevused
kooliõpilaste seas. Juhendaja Siim Ruul. Pärnu Koidula Gümnaasium, 11. kl
Vanamõisa, Jörgen. Spordiajakirjanduse kujundlik väljenduslaad. Juhendaja Elga
Raadik. Pärnu Ühisgümnaasium, 11. kl
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